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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 18 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
s 2011 يـحـد s يـحـدّد كـيـفيـات تـعـيـW أعـضـاء الـلـجاند كـيـفيـات تـعـيـW أعـضـاء الـلـجان سـنة سـنة 
الــتـقــنـيــة اHـتــخـصــصـة لـلــجـنــة الـوطــنـيــة لـلــمـدونـةالــتـقــنـيــة اHـتــخـصــصـة لـلــجـنــة الـوطــنـيــة لـلــمـدونـة

الغذائية.الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-67 اHـؤرّخ
في 20 ذي احلــجّــة عـام 1425 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واHـتــضـمّن إنــشـاء الــلـجــنـة الــوطـنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيـة

وحتديد مهامها وتنظيمها.
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرّخ في 9 ذي الــقـــعــدة عــام
1431 اHوافق 17 أكتـوبر سـنة 2010 واHـتـضمّن الـتـصديق

sعلى النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 11 من اHـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 05-67 اHـؤرّخ في 20 ذي احلــجّـة عـام 1425

اHـوافق 30 يــنـايــر ســنـة 2005 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
الـقرار إلى حتديد كيـفيات تعيـW أعضاء اللجـان التقنية

اHتخصصة للجنة الوطنية للمدونة الغذائية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــتــشـــكل الــلـــجــان الـــتــقـــنــيـــة اHــتـــخــصـــصــة
الـدائــمــة والـلــجــان اخلـاصــة من ©ــثــلي الـدوائــر الــوزاريـة
وكل مـــؤســـســـة أخـــرى مـــعـــنـــيـــة. وتــمـــارس مـــهـــامـــهـــا حتت

مسؤولية اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــتـــولّى تــنــســيـق أشــغــال كل جلـــنــة تــقــنــيــة
مـــتــخـــصــصـــة مُــســـيّــر يـــعــيّـــنه رئــيـس الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيــة
لــلـمــدونـة الـغــذائـيـة بــنـاء عـلـى اقـتـراح مـن الـسـلــطـة الـتي

ينتمي إليها.

4 :  : يـعـيّن أعضـاء الـلجـان الـتقـنـية اHـتـخصـصة اHاداHادّة ة 
الدائمة وأعضاء الـلّجان اخلاصة حسب مـؤهالتهم العلمية
وجتـاربـهم اHهـنـية بـالـنسـبـة جملال نـشـاط اللـجـنة الـتـقنـية

اHتخصصة اHعنية.

اHاداHادّة ة 5 :  : يـختار أعضاء الـلجان التـقنية اHـتخصصة
الـدائــمـة وأعـضـاء الــلّـجـان اخلــاصـة من بـW حــامـلي شـهـادة
جـامــعـيــة ذوي خـبــرة مـهــنـيــة ال تـقل عن ثالث (3) سـنـوات
في مـجـاالت لـهـا عالقـة �ـجـال نـشـاطـات الـلـجـنـة الـتـقـنـيـة

اHتخصصة اHعنية.

6 :  : يـعـيّن أعضـاء الـلّجـان الـتقـنـية اHـتـخصـصة اHاداHادّة ة 
الدائمة وأعضـاء اللّجان اخلاصة �قـرر من رئيس اللجنة
الـوطنيـة للـمدونة الـغذائيـةs بنـاء على اقـتراح القـطاعات

الوزارية أو الهيئات التي ينتمون إليها.

ويـعيّن أعضـاء اللـجان الـتقنـية اHـتخصـصة الـدائمة
Hدة خمس (5) سـنوات قابلـة للتـجديد. وفي حالـة انقطاع
عهدة أحد األعضاءs يتمّ استخالفه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـعــد الـلـجـنــة الـوطـنـيــة لـلـمـدونــة الـغـذائـيـة
النظام الداخلي الذي يحدّد كيفيات سير اللجان التقنية

اHتخصصة وتصادق عليه بالتشاور مع هذه األخيرة.

اHـاداHـادّة ة   8 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 18 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 13
ديسمبر سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة


