
العدد العدد 28
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتnX بئر مراد رايسn ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12

األربعاء األربعاء 15  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 18  مايو سنة  مايو سنة 2011 م
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اJلحقاJلحق

النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائيةالنظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية

اJــــاداJــــادّة ة األولىاألولى :  : الــــلّــــجــــنــــــة الـــــوطــــنـــــيــــة لــــلــــمــــدونــــــة
الغذائيـة الـتي تدعى في صلب النص "الـلّجنة" هي جهاز
اســتــشــاري وتــقــيــيـم تــقــنيn يــوضع حتت ســلــطــة الــوزيـــر

اJكـلّف بحماية اJستهلك.

اJــاداJــادّة ة 2 :  : تـــتـــكــوّن الـــلّـــجـــنـــة الـــتي يـــرأســـهـــا الـــوزيــر
اJــــكـــــلّف بــــحـــــمــــايـــــة اJــــســــتــــهــــلك أو �ــــثــــلـــهn من �ــــثــــلي

الـوزارات اآلتيـة :
nكلّفة بالشؤون اخلارجيةJالوزارة ا -

nكلّفة بالفالحةJالوزارة ا -
- الـوزارة اJكـلّفـة بالـصّنـاعة واJـؤسسـات الصّـغيرة

nتوسّطـةJوا
nكلّفة بالصّحةJالوزارة ا -
nكلّفة بالبيئةJالوزارة ا -

- الـــوزارة اJــــكــــلّــــفـــة بــــالــــصّــــيـــد الــــبــــحــــري واJـــوارد
nالصّـيديـة

nكلّفة بالبحث العلميJالوزارة ا -
nاليّةJكلّفة باJالوزارة ا -

nائيّةJوارد اJكلّفة باJالوزارة ا -
و�ـــثـــل عــن جـــمـــعـــيـــــات حـــمـــايـــــة اJـــســـتـــهـــلك ذات

طابــع وطني.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : جتــتـــمع الــلّـــجــنــة فـي دورة عــاديــة أربع (4)
مـرات في الـســنـة وفي دورات غـيــر عـاديـة كـلّــمـا اقـتـضت
الضرورة ذلكn بناء على استدعاء من رئيسها أو �ثله.

جتـتــمع الــلّْـجــنــة في مـقــر الــوزارة اJـكــلّـفــة بــحـمــايـة
اJـسـتـهـلك أو أي مـكـــان آخــر مـعـيّن مـسـبـقــا من رئـيـسـها

أو �ثلـه.

اJاداJادّة ة 4 :  : تـرسل االستـدعاءات وجـدول األعمـال وعند
االقــتــضــاءn اJـلــفــات اJـقــتــرحـة لــلــدراسـة ألعــضــاء الـلّــجــنـة

خمسة عشر (15) يوما على األقل قبل تاريخ االجتماع.

5 :  : ال تــصـح اجــتــمــاعــات الــلّــجــنــة إالّ بــحــضــور اJـاداJـادّة ة 
األغلبية اJطلقة ألعضائها.

وإذا لم يكـتمل الـنّصــابn يحـرّر فورا مـحضـر بعدم
اجلـدوى وتــعـقـد الـلّــجـنــة اجـتــمـاعـا آخـــرا مــهـمـا كـــان عــدد
األعــضـــاء احلـــاضــرين وذلك فـي أجـل ال يــتــجــــاوز خــمــســـة

عشـر (15) يوما.

اJـاداJـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1431 اJوافق  اJوافق 17 أكتوبر 
n2010 يــــتــــضــــمn يــــتــــضــــمّن الــــتــــصــــديق عــــلى الــــنــــظـــامن الــــتــــصــــديق عــــلى الــــنــــظـــام ســـنـــة ســـنـــة 

الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية.الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ وزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اJؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اJــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

nالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-67 اJـؤرّخ
في 20 ذي احلــجّــة عـام 1425 اJـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واJـتــضـمّن إنــشـاء الــلّـجــنـة الــوطـنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيـة

nويحدّد مهامها وتنظيمها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـصـادق عـلى الـنـظـام الـداخـلي لـلـجـنـة
الوطنية للمدونة الغذائية اJلحق بهذا القرار.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 9 ذي القـعدة عام 1431 اJوافق 17
أكتوبر سنة 2010.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

 وزير التجارة وزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اJاليةوزير اJالية
كر£ جوديكر£ جودي
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اJاداJادّة ة 15 :  : يتـكفّـل اJـركز اجلـزائري Jـراقبـة النـوعية
والرزم بأمانة اللّجنة.

اJاداJادّة ة 16 :  : تكلّف أمانة اللّجنةn ال سيّما �ا يأتي :
1 - الـتــنــظــيم والــقــيــام بــاJـتــابــعــة اJــاديــة واإلداريـة
لعالقـــات اللّـجنـــة مـع هـيـئة اJـدونة الـغذائـية والـهيـئات

التابعـة لها.
nادي الجتماعات اللّجنةJ2 - التنظيم ا

3 - إعداد مشروع جدول أعمال االجتماع بالتشـاور
nمع الرئيس أو �ثلـه

4 - إعـــداد وتـــقــــد£ اJـــلـــفـــــات اJـــرتــبـــطـــــة بـــجــــدول
nأعمـال االجتماعـات

5 - تــبــلـــــــيغ تـــاريــخ وجـــــدول أعــمـــــال االجــتــمــــاع
nقرّر دراستهاJلفات اJإلى أعضاء اللّجنة وموافاتهم با

6 - إرســـــال مــشـــاريـــع مـــحــاضـــــــر االجــتـــمـــاعـــــات
nإلى أعضـاء اللّجنـة

7 - تـسـيـيـر الــرصـيـد الـوثــائـقي اJـتـعــلّق بـنـشـاطـات
اJدونـة الغذائيـة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 17 :  : تـــــضـــع الـــــــوزارة اJـــــكــــــلّـــــفـــــة بـــــحـــــمـــــايـــــة
اJـــســتــهـــلك حتت تـــصــرف الــلّـــجــنــة الـــوســائل الـــضــروريــة

Jمارسـة مهامها.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 19  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1432 اJـوافق  اJـوافق 25 ديسـمـبر ديسـمـبر
ســـــنــــة ســـــنــــة n2010 يـــــتــــضــــمn يـــــتــــضــــمّن تـــــعــــيــــX أعــــضـــــاء مــــجــــلسن تـــــعــــيــــX أعــــضـــــاء مــــجــــلس

التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 19 مـحرّم عام 1432 اJـوافق
25 ديـســمــبـر ســنـة n2010 يـعــيّن أعـضــاء مـجــلس الـتــوجـيه

لــلــوكــالـة الــوطــنــيــة لـدعـم تـشــغــيل الــشــبــاب Jـدة ثالث (3)
ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجــديــدn تـطــبــيــقــا ألحــكــام اJـادّة 10 من
اJــــرســـوم الــــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 96-296 اJــــؤرّخ في 24 ربــــيع
الـــــثــــــاني عـــــام 1417 اJـــــوافق 8 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1996
واJتـضمّن إنشاء الـوكالة الـوطنية لـدعم تشغـيل الشباب

وحتديد قانونها األساسي n اJعدّل واJتمّمn كما يأتي :
السيدات والسادة :

nكلّف بالتشغيلJثلة الوزير ا� nجيدال حميدة -
- خــداش نــهــلــةn �ــثـــلــة الــوزيــر اJــكــلّف بــالــداخــلــيــة

nواجلماعات احمللية

اJـاداJـادّة ة 6 :  : يـكـون احلـضـور الـشخـصي ألعـضـاء الـلّـجـنة
في االجتماعات إجباريا.

وفي حـــالــــة غـــيــــاب أحـــد األعـــضــــاء لـــثالث (3) مــرات
مـتتالية وغـير مبرّرةn يـتولى الرئيسn بـعد التشاور مع

أعضاء اللجنةn  استخالفه بنفس األشكال.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : تدرس الـلّـجـنة اJـلـفـات اJسـجّـلـة في جدول
األعــمـــال وجتــســد فـي شــكل آراء وتـــوصــيــاتn اقـــتــراحــات

النقاط اJسجلة في جدول األعمال.

اJــاداJــادّة ة 8 :  : عــنـــد نـــهــايـــة كل اجـــتـــمــاع يـــحـــرّر مــحـــضــر
يـتضـمّن عروض احلـال واألراء و/ أو االقـتراحـات التي ¯

اعتمادها.

اJـاداJـادّة ة 9 :  : يـوافق عــلى مــحــضـر اجــتــمــاع الـلّــجــنـة في
بداية االجتماع اJوالي.

وعـنـد وجـود اعـتـراض مـؤسس ألحـد األعـضـاء يـتعـلّق
�حتوى محـضر االجتماعn تسجـل التعديالت في محضر

االجتماع النهائي.

10 :  : يـــــــرسـل  إلى كـل األعـــــــضــــــــاءn مـــــــحـــــــضـــــــر اJــــــاداJــــــادّة ة 
االجـتـمــاع الـنـهـائي اJـصــادق عـلـيه من كل أعــضـاء الـلّـجـنـة

في أجل ال يتعدى عشرين (20) يوما.

اJـاداJـادّة ة 11 :  : إذا فـقـد أحـد أعـضـاء الـلّـجـنـة الـصفـة الـتي
عـــيّن �ـــوجــبـــهــاn يـــتــوقف تـــمــثـــيــلـه ويــســـتــخـــلف في أجل

أقصاه ثالثة (3) أشهر بنفس األشكال.

اJاداJادّة ة 12 :  : يجب على أعضـاء اللّجنة اJستفيدين من
مــشــاركــة في أشـــغـــال الــلّــجــان الـــتــقــنــيــة لـــهــيــئــة اJــدونــة
الغذائـية إرسال تـقرير عن مهـمتهم ألمـانة اللّجـنة. يكون

هذا التقرير محل عرض خالل اجتماع اللّجنة اJقبل.

13 :  : تـــؤدي الـــلّــــجـــان الـــتـــقـــنـــيـــة اJـــتـــخـــصـــصـــة اJــاداJــادّة ة 
اJنـصـوص عـلـيـهـا في اJادّة 9 من اJـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم
05-67 اJـــــؤرّخ في 28 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1425 اJـــــوافق 30

ينـاير سـنة 2005 واJذكـور أعالهn مـهامـهـا حتت مسـؤولـية
اللّجنة الوطنية للمدونة الغذائية.

تـدون الـلّـجـان الـتـقـنـيـة اJـتـخـصـصـة نـتـائج أعـمـالـهـا
في تقارير تعرض على اللّجنة.

اJــاداJــادّة ة 14 :  : {ـــكن الـــلّـــجـــنــة أن تـــســـتـــدعي كل شـــخص
بــإمــكــانــه أن يــســاعــدهــــا في أشــغـــالــهــا نـظــــرا Jــؤهالتــه
وذلك بـنــاء عـلى طـلب مـن الـرئـيس أو بــطـلب من أغــلـبـيـة

أعضائهــا.


