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 341.مه رجة  1.صادر في  1.61.1.ظهيز شزيف رقم 

المتعلق  441.7.( تتىفيذ القاوىن رقم 71.6أتزيل  71)

تالعالماخ المميزج لمىتىجاخ الصىاعيح التقليذيح1
1
 

 

 ،ٔؽذِانؾًذ هلل 

 ثذاخهّ> –انطبثغ انؾشٚف 

 نّٛ(ٔ)يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعف هللا 

 

 

 أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب> ،ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انؾشٚف ْزا

  ،يُّ 75ٔ 64ال عًٛب انفقهٍٛ ٔثُبء ػهٗ انذعزٕس 

 

 ٚهٙ>أفذسَب أيشَب انؾشٚف ثًب 

 355334انمبٌَٕ سلى  ،نؾشٚف ْزاػمت ظٓٛشَب ا ،ُٚؾش ثبنغشٚذح انشعًٛخُٔٚفز 

كًب ٔافك ػهّٛ يغهظ انُٕاة ،انًزؼهك ثبنؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ3 

 يغهظ انًغزؾبس3ٍٚٔ

 

 (45383أثشٚم  49) 3659يٍ سعت  ;3ؽشس ثبنشثبط فٙ ٔ

  

 ٔلؼّ ثبنؼطف>

 ،سئٛظ انؾكٕيخ

 اإليضبء> ػجذ اإلنّ اثٍ كٛشاٌ 3

*   

*  *     

                                                           

 5:653ؿ  ،(4538يب٘  ;3)  3659ؽؼجبٌ  34انقبدس ثزبسٚخ  8688انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  -3
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يتعلق تالعالماخ المميزج لمىتىجاخ  441.7.رقم  قاوىن

 الصىاعح التقليذيح

 مقتضياخ عامحاألول: الثاب 

 المادج األولى

 :إنٗٚٓذف ْزا انمبٌَٕ 

رضًُٛٓب ٔؽًبٚخ انًٕسٔس انضمبفٙ ٔانؾفبظ ػهٗ رُٕع يُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ  -

 انزبسٚخٙ ٔرطٕٚشِ؛ٔ

يٍ خالل االػزشاف ثخقبئـ  ،إَؼبػ عٕدح يُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ -

 ؛ٍٛٚثًٓبساد انقُبع انزمهٛذٔثبنًٕاد األٔنٛخ انًكَٕخ نٓب ٔيُؾئٓب انغغشافٙ 

  انزمهٛذٚخ3م انًزشرجخ ػٍ انقُبػخ ٛانًغبًْخ فٙ رؾغٍٛ انًذاخ -

ٚؾذد ْزا انمبٌَٕ ؽشٔط االػزشاف ثبنؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ ٔ

 ؽًبٚزٓب3ٔ ؽشٔط يُؾٓب ٔاعزؼًبنٓبٔ

  7المادج 

 رؾًم انؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ انؼاليخ انٕطُٛخ أٔ انغٕٓٚخ

 نهقُبػخ انزمهٛذٚخ3 انغغشافٙ انجٛبٌٔانزمهٛذٚخ  نهقُبػخ

 4المادج 

 ٚشاد فٙ يذنٕل ْزا انمبٌَٕ َٔقٕفّ انزطجٛمٛخ ثبنًقطهؾبد انزبنٛخ يب ٚهٙ >

خ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ > االػزشاف ثأٌ يُزٕعب يب انؼاليخ انٕطُٛخ أٔ انغٕٓٚ -3

انخقبئـ انًًٛضح رخٕل نّ يغزٕٖ ٔففبد اٚؾزٕ٘ ػهٗ يغًٕػخ يٍ انًٕ

نؾشٔط  ااػزجبس ،ػبل يٍ انغٕدح ٚفٕق يغزٕٖ عٕدح انًُزٕعبد انًًبصهخ

 ػُذ االلزضبء؛ ،ؼّ ٔيُؾئّ انغغشافٙفُإَزبعّ ٔ

 انزغًٛخ انزٙ رًكٍ يٍ انزؼشف ػهٗ أٌانجٛبٌ انغغشافٙ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ >  -4

ُزٕط ًػُذيب رمزشٌ عٕدح ان ،أٔ عًبػخ يُزٕعب يب ٚزأرٗ يٍ يٕلغ أٔ يُطمخ

 ُؾأ انغغشاف3ًٙح أخشٖ أعبعب ثٓزا انٛضانًزكٕس أٔ عًؼزّ أٔ كم ي

 3المادج 

 رطجك يمزضٛبد ْزا انمبٌَٕ ػهٗ>
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َغ بانؼًم انٛذٔ٘ نهقٚشعؼ فٛٓب  إَزبط انقُبػخ انزمهٛذٚخ ثبػزجبسْب كم طشٚمخ -

ٔٚٓذف َؾبطٓب إنٗ رؾٕٚم انًٕاد األٔنٛخ إنٗ يُزٕط يقُغ أٔ ؽجّ  ،انزمهٛذ٘

يقُغ يٍ أعم رهجٛخ ؽبعبد َفؼٛخ أٔ رضُٚٛٛخ أٔ رؼهك األيش ثخذيخ إلَغبص 

أؽغبل رزؼهك ثزشيٛى انًٕسٔس انضمبفٙ أٔ انزبسٚخٙ أٔ إػبدح رأْٛهّ أٔ انًؾبفظخ 

 ػهّٛ؛

 ،كًب رى رؼشٚفٓى فٙ انُقٕؿ انزؾشٚؼٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم ،ٍٛانزمهٛذٚانقُبع  -

 يؼٍُٕٚٛ؛ٍٛ أٔ ٛعٕاء كبَٕا أؽخبفب رار

 األَؾطخ انزغبسٚخ انًشرجطخ ثًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ3 -

االعتزاف تالعالماخ المميزج لمىتىجاخ الصىاعيح  الثاب الثاوي:

   التقليذيح

 .المادج 

ثبنُغجخ نهًُزٕعبد انزٙ  ،نًُزٕعبد انقُبػٛخ انزمهٛذٚخ ٚزى االػزشاف ثبنؼاليبد انًًٛضح

فٙ دفزش انزؾًالد ٚؾذد يضًَّٕ ػهٛٓب  ٚزى انؾقٕل ػهٛٓب ٔفك انؾشٔط انًُقٕؿ

 نًمزضٛبد ْزا انمب3ٌَٕ كٛفٛبد انًقبدلخ ػهّٛ طجمبٔ

ٔرزى ؽًبٚخ انؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ يٍ خالل َؾشْب ثبنغشٚذح 

 انشعًٛخ3

 6المادج 

ٚمذو طهت االػزشاف ثبنؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ يشفٕلب ثًؾشٔع 

أػالِ إنٗ اإلداسح انًخزقخ ٔفك انؾكهٛبد  7انًُقٕؿ ػهّٛ فٙ انًبدح  انزؾًالد دفزش

بد أٔ رؼبَٔٛبد أٔ رغًؼبد ٍٛ انًُضٍٕٚ فٙ إطبس عًؼٛيٍ طشف انقُبع انزمهٛذٚ ،انزُظًٛٛخ

ُٓٛخ أخشٖ يؾذصخ طجمب نهزؾشٚغ انغبس٘ ثّ انؼًم أٔ يٍ لجم انغًبػبد انزشاثٛخ أٔ ي

 انًؤعغبد انؼًٕيٛخ انًٓزًخ3

ثؼذ إٚذاع طهت االػزشاف ثبنؼاليخ  ،ًٚكٍ نكم ؽخـ رارٙ أٔ يؼُٕ٘ ًّٚٓ األيش

و نٓزا االَضًب ،انٕطُٛخ أٔ انغٕٓٚخ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ أٔ انجٛبٌ انغغشافٙ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ

 انطهت3

ًٚكٍ نكم ؽخـ رارٙ أٔ يؼُٕ٘ أٔ نكم  ،أػالِٔاعزضُبء يٍ يمزضٛبد انفمشح األٔنٗ 

ُٛخ نهقُبػخ ططهت االػزشاف ثبنؼاليخ انٕ ،ثقفخ فشدٚخ ،ٚمذوفبَغ رمهٛذ٘ ًّٚٓ األيش أٌ 

 انزمهٛذٚخ3

 1المادج  

 يٍ انؼُبفش انزبنٛخ> ،ػهٗ انخقٕؿ ،ٚزكٌٕ يؾشٔع دفزش انزؾًالد
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 لنسبة للعالمة الوطنية أو الجهوية للصناعة التقليدية :أ( با

 تسمٌة العالمة؛ -1

خاصة وصفه ومٌزاته األساسٌة الفٌزٌائٌة  ،عناصر التعرٌف بالمنتوج -2

 طرٌقة إنتاجه؛و   والكٌمٌائٌة

المعاٌٌر الممٌزة التً ٌجب أن ٌستجٌب لها المنتوج والموصفات الخاصة  -3

 ،مستوى جودة المنتوجات المماثلةلبلوغ مستوى عال من الجودة ٌفوق 

والسٌما المواد األولٌة المستعملة للحصول على الموصفات األساسٌة لهذا 

 الطرق أو الوسائل لتحقٌق هذا الغرض؛والمنتوج وكذا الشروط 

 المراقبة ؛وبرامج المراقبة الواجب اتباعه من لدن هٌأة المصادقة  -4

 عالمة الجهوٌة للصناعة التقلٌدٌة.بالنسبة لل ،تحدٌد الموقع الجغرافً المعنً -5

 بالنسبة للبيان الجغرافي للصناعة التقليدية: ب(

 تسمٌة البٌان الجغرافً للصناعة التقلٌدٌة المرغوب فٌها؛ -1

المساحة التً تشمل الجماعة  هباعتبار ،المعنًتحدٌد الموقع الجغرافً  -2

 الترابٌة أو الجماعات الترابٌة المتواجدة داخل هذا الموقع؛

 بأن المنتوج متأت من هذا الموقع الجغرافً ؛ تثبت العناصر التً -3

 بمنشئه الجغرافً؛ همواصفاتونتوج مالعناصر التً تثبت ارتباط جودة ال -4

نتوج ٌتضمن المواد األولٌة وموصفات المنتوج األساسٌة الفزٌائٌة موصف ال -5

 الوصفٌة؛و والكٌمائٌة

المطابقة ولٌة الثابتة الطرق المحووصف طرق الحصول على هذا المنتوج  -6

 الممارسة الحرفة؛

المراقبة المنصوص علٌها فً والمصادقة  هٌئاتمراجع التعرٌف بهٌأة أو  -7

 من هذا القانون؛ 18المادة 

 عناصر التعرٌف الخاصة المرتبطة بالعنونة بالنسبة للمنتوج المعنً؛ -8

 التزام الصانع التقلٌدي باالمتثال المتطلبات دفتر التحمالت؛ -9

ن من مراقبة مدى احترام متطلبات دفتر ٌجل ٌهدف إلى التمكمسك س -11

 التحمالت ؛

 المراقبة؛وبرنامج المراقبة الذي ٌجب اتباعه من طرف هٌأة المصادقة  -11

كل الشروط األخرى التً ٌجب احترامها وفقا للنصوص التشرٌعٌة  -12

 السٌما المتطلبات االجتماعٌة والصحٌة ،الجاري بها العملالتنظٌمٌة و

 المتعلقة بالمنتوج.والجودة واحترام البٌئة المعمول بها وللنظافة 
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نؼاليخ انًؼبٚٛش انًًٛضح ٔال ًٚكٍ اػزجبس انًٕلغ انغغشافٙ ضًٍ انًٕففبد األعبعٛخ 

 إال إرا رؼهك األيش ثجٛبٌ عغشافٙ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ رى َؾش3ِ ،انقُبػخ انزمهٛذٚخ

أٌ رزضًٍ إؽبسح عغشافٛخ ػُذيب  انزمهٛذٚخ نًُزٕعبد انقُبػخ يًٛضحًٚكٍ نكم ػاليخ 

 شح ػبيخ3ٛركٌٕ رغًٛخ ْزِ األخ

 8المادج 

رمٕو اإلداسح انًخزقخ ثبنجذ فٙ طهجبد االػزشاف ثبنؼاليبد انًًٛضح نهقُبػخ انزمهٛذٚخ 

ثؼذ االطالع ػهٗ سأ٘ انهغُخ انٕطُٛخ  ،انًقبدلخ ػهٗ دفبرش انزؾًالد انخبفخ ثٓبٔ

( أؽٓش ٚؾزغت اثزذاء يٍ 8داخم أعم عزخ ) ،يٍ ْزا انمبٌَٕ 37انًبدح ٛٓب فٙ انًُقٕؿ ػه

 ربسٚخ انزٕفم ثطهت االػزشاف3

داخم أعم ال ٚزؼذٖ أسثؼخ  ،انزُظًٛٛخ نهؾكهٛبدطجمب  ،ٔرمٕو انهغُخ انٕطُٛخ ثئثذاء سأٚٓب

 يٍ ربسٚخ رٕفهٓب ثطهت إثذاء انشأ3٘ٚؾزغت اثزذاء ( أؽٓش 6)

 1المادج 

اإلعى انؾبئغ نٓزا انًُزٕط  شحٛف ثزغًٛخ يُزٕط يب إرا أفجؾذ ْزِ األخال ًٚكٍ االػزشا

ثبػزجبسْب ػاليخ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ أٔ ثٛبَب عغشافٛب نهقُبػخ  ،اعزؼًبنٓب انًغزًش ثغجت

 انزمهٛذٚخ 3

 1.المادج 

فٕس رٕفهٓب ثطهت  ،أدَبِ 37رمٕو انهغُخ انٕطُٛخ انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ انًبدح 

ثئؽٓبس ٔاعغ نٓزا  ،انزمهٛذٚخنهقُبػخ انزمهٛذٚخ أٔ ثٛبٌ عغشافٙ نهقُبػخ  االػزشاف ثؼاليخ

ٔكزا ػجش انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ  ،ػهٗ األلم ،ٔطُٛزٍٛانطهت يٍ خالل َؾشِ فٙ عشٚذرٍٛ 

 نهٕصاسح انًؼُٛخ3

 ٔٚزؾًم فبؽت طهت االػزشاف َفمبد انُؾش3

 ..المادج 

 ،أػالِ 35 ؽٓبس انطهت انًُقٕؿ ػهّٛ فٙ يبدحإٌ ًٚكٍ أٚغت 

 يٍ> انهغُخ انٕطُٛخ

صناعة لالتسمٌة المطلوبة لعالمة ل ،مماثل لمنتوج بالنسبة ،إحصاء مستعملً -1

ن ووٌتوفر هؤالء المستعمل ،التقلٌدٌة او للبٌان الجغرافً للصناعة التقلٌدٌة

ٌحتسب ابتداء من تارٌخ النشر المنصوص  (2) جل شهرٌنأ علىالمحتملون 

طالعها إاللجنة الوطنٌة و لدى للتعرٌف بأنفسهم ،عالهأ 11علٌه فً المادة 

 على شروط استعمال هذه التسمٌة بالنسبة للمنتوجات المماثلة المذكورة ؛

و البٌان أ الجهوٌة االعتراف بالعالمة علىتجمٌع تصارٌح التعرض  -2

 و معنويأكل شخص ذاتً  بها تقدمٌاعة التقلٌدٌة المعنً التً نلصلالجغرافً 
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 ،هذا عدم االعتراف فً مصلحة مشروعة له ،الخاص أوللقانون العام  خاضع

النشر المنصوص علٌه فً  تارٌخابتداء من  ٌحتسب جل شهرٌنأوذلك داخل 

 أعاله. 11المادة 

 خٌ ػاليأ انزٙ رضجذ ؽكبل انزُظًٛٛخاألٔرمجم فمظ رقبسٚؼ انزؼشك انًؼذح ٔفك 

ال  ،بػخ انزمهٛذٚخ يٕضٕع طهت االػزشافٔ انجٛبٌ انغغشافٙ نهقُأانزمهٛذٚخ  قُبػخان

 انمب3ٌَٕيٍ ْزا  5ٚغزغٛت نهؾشٔط انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 سأٚٓب3 رغًٛؼٓب إلثذاءرى انزٙ االػزجبس انًؼهٕيبد  انٕطُٛخ ثؼٍٛٔرأخز انهغُخ 

 7.المادج 

 أٌ ،ٔ ثٛبٌ عغشافٙ نهقُبػخ انزمهٛذٚخأنهقُبػخ انزمهٛذٚخ  ػاليخًٚكٍ نكم يغزفٛذ يٍ 

خز ثؼٍٛ االػزجبس رطٕس انًؼبسف انزمُٛخ لقذ األ ،نًُبعتاٚطهت رؼذٚم دفزش انزؾًالد 

 ٔ ثًؾزٕاِ انضمبف3ٙأ نهًُزٕط انزؼذٚم ثبنطبثغ انزمهٛذ٘ ْزاؽشٚطخ اٌ ال ًٚظ  ،انؼهًٛخٔ

ٌ ٚطهت يشاعؼخ رؾذٚذ انًٕلغ انغغشافٙ ثبنُغجخ نؼاليخ عٕٓٚخ نهقُبػخ أٚضب أًٔٚكُّ 

 هقُبػخ انزمهٛذٚخ3ن ثٛبٌ عغشافٙ ٔأانزمهٛذٚخ 

داسح انًخزقخ ٔفك انؾشٔط انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ رزى دساعخ انطهت انًمذو نذٖ اإل

 أػال3ِ 35انًبدح 

 4.المادج  

 انجٛبٌٔانزمهٛذٚخ  ثؼاليبد انقُبػخ االػزشاف لشاساد رُؾش فٙ انغشٚذح انشعًٛخ

رش انزؾًالد انًُبعجخ ٔانزؼذٚالد انزٙ بػهٗ دف قبدلخانً اانغغشافٙ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ ٔكز

عشاءاد انًشالجخ انًزضًُخ إ ػهٛٓبنٗ انؾشٔط األعبعٛخ نهؾقٕل إؽبسح يغ اإل ،ػهٛٓبرطشأ 

 فٙ دفبرش انزؾًالد انًزكٕسح3

أٔ ثٛبٌ  عٕٓٚخ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ ثؼاليخ ٚٓى االػزشاف ثمشاس ػُذيب ٚزؼهك االيش

 ؽبسح انٗ انًٕلغ انغغشافٙ انًؼ3ُٙرزى اال ،عغشافٙ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ

 3.المادج  

انزٙ رى  قُبػخ انزمهٛذٚخهانغغشافٛخ ن ٚزى عشد ػاليبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ ٔانجٛبَبد

انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ  َؾشْب ٔكزا انقُبع انزمهٛذٍٚٛ انزٍٚ يُؾذ نٓى ْزِ انؼاليبد

ٛشاد ٛنٗ كم انزغإؽبسح يغ اإل ،انًخزقخداسح اإل لجمٓب يٍ كٚزى يغ عغالد ٔفكانزمهٛذٚخ 

 انزٙ لذ ٚزى عؾجٓب3 إنٗ انؼاليبد انًًٛضحٔكزا  ددخهذ ػهٗ دفبرش انزؾًالأانزٙ 
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اللجىح الىطىيح للعالماخ المميزج لمىتىجاخ الصىاعح  الثاب الثالث :

 التقليذيح

 ..المادج 

هغُخ نا"رغًٗ رؾذس نغُخ ٔطُٛخ نهؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ 

انقُبػخ انزمهٛذٚخ ٔداس  غشف داسح ٔعبيؼخػضبء ًٚضهٌٕ اإلأرزأنف خقٕفب يٍ  "انٕطُٛخ

 انًغشثٙ كبدًٚٛخ انفٌُٕ انزمهٛذٚخ ٔانًكزتأانقبَغ ٔفذسانٛخ يمبٔالد انقُبػخ انزمهٛذٚخ ٔ

 انزغبسٚخ 3 ٔ نهًهكٛخ انقُبػٛخ

دساعخ طهجبد االػزشاف ثبنؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد  خالل ،ٚغبػذ انهغُخ انٕطُٛخ

 ػُذ رٕاعذِ 3  ،انًزكٕس يٍٛ انؾشفخ انًؼُٛخ ثبنطهتأ ،انقُبػخ انزمهٛذٚخ

فٙ انًغالد  كفبءرٓبٔ ثخجشرٓب يؼشٔفخ ثكم ؽخقٛخ أٌ رغزؼٍٛ ًٚكٍ نهغُخ انٕطُٛخ

 انزٙ رزى يؼبنغزٓب يٍ لجم انهغُخ3

نٛٓب ثذساعخ انمضبٚب ٚؼٓذ إ رمُٛخ يزخققخ نغٍؽذاس إ ،ػُذ انضشٔسح ،ًٚكُٓبكًب 

 ػهٛٓب3ٔانًهفبد انًؾبنخ 

 ٚؾذد ثُـ رُظًٛٙ رأنٛف انهغُخ انٕطُٛخ ٔػذد أػضبئٓب3

  6.المادج  

 ؽٕل> إثذاء سأٚٓب رزٕنٗ انهغُخ انٕطُٛخ

 ،التقلٌدٌة صناعةلل االعتراف بعالمات الصناعة التقلٌدٌة والبٌانات الجغرافٌة -1

 بها ؛ لنماذج والرموز الخاصةاوكذا المصادقة على دفاتر التحمالت و

و أدناه أ 11لٌها فً المادة إوالمراقبة المشار  لهٌئات المصادقةمنح االعتماد  -2

 منها؛سحبه 

 ه؛أدنا 11الشكاٌات المنصوص علٌها فً المادة  -3

نقُبػخ ا نًُزٕعبد كم انمضبٚب انًزؼهمخ ثبنؼاليبد انًًٛضح ؽٕل رغزؾبس انهغُخ انٕطُٛخ

 ػاليخ يًٛضح ٔرضًٍٛ فٙعشاء يٍ ؽأَّ رؾغٍٛ انؼًم انؾشإًٔٚكُٓب اٌ رمزشػ كم  ،انزمهٛذٚخ

  فٙ فشع يؼٍٛ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ 3

ٌ رطهت يٍ انًؼٍُٛٛ ثبأليش كم أ ،انًؾبنخ ػهٛٓب لقذ دساعخ انًهفبد ،ًٚكٍ نهغُخ

 3سأٚٓبثذاء انٕصبئك انزٙ رؼزجشْب ضشٔسٚخ إل أٔ انًغزُذاد

 رؾذد ثُـ رُظًٛٙ كٛفٛبد ػًم انهغُخ انٕطُٛخ 3
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 الثاب الزاتع: مىع العالماخ المميزج لمىتىجاخ الصىاعح التقليذيح

  1.المادج 

ًٛضح نًُزٕعبد ٚغت ػهٗ كم فبَغ رمهٛذ٘ ٚشغت فٙ االعزفبدح يٍ ػاليبد ي

 انًؼُٛخ انًًٛضح اليخٚهزضو ثبؽزشاو ثُٕد دفزش انزؾًالد انًُبعت نهؼأٌ  ،خانقُبػخ انزمهٛذٚ

 ػهٗ انًقبدلخ ػهٗ يُزٕعّ 3 ،ٛبد انزُظًٛٛخهنؾقٕل ٔفك انؾكٔا

رًُؼ ْزِ انًقبدلخ يٍ طشف ْٛئخ انًقبدلخ ٔانًشالجخ انًؼزًذح نٓزا انغشك يٍ نذٌ 

ػُذيب ٚغزغٛت انًُزٕط انًؼُٙ  ،داسح ٔفك انؾشٔط انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ ْزا انجبةاإل

 دفزش انزؾًالد انًُبعت3 نهًزطهجبد انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ

 8.المادج  

را رجٍٛ نٓب ثؼذ يُؼ ػاليخ يًٛضح نًُزٕعبد إ ،رمٕو انٓٛئخ انزٙ يُؾذ انًقبدلخ

ثزؼهٛك االعزفبدح  ،ؽذ يزطهجبد دفزش انزؾًالدانًُزٕط نى ٚؼذ ٚغزغٛت أل أٌ انقُبػخ انزمهٛذٚخ

انزؼهٛك  يذحٓذف رٔ 3فٙ لشاس انزؼهٛك ؾذدر ،ؽٓشأ (8) لقبْب عزخأيٍ ْزِ انًقبدلخ نًذح 

  نٗ رًكٍٛ انًغزفٛذ يٍ االيزضبل يغذدا نًزطهجبد دفزش انزؾًالد3إْبرّ 

ػمت  ،دفزش انزؾًالد انًزكٕسرا نى ٚغزغت انًُزٕط نًزطهجبد إ ،ٔٚزى عؾت انًقبدلخ

 3ٛذ يُٓبانزٙ كبٌ ٚغزف ٔٚفمذ انًُزٕط ػُذئز انؼاليخ انًًٛضح زكش3ان غبنفخاَقشاو انًذح ان

 ،ٚزى ٔضغ ؽذ إلعشاء انزؼهٛك ،نًزطهجبد دفزش انزؾًالد ،يغذدا ،فٙ ؽبنخ االعزغبثخٔ

 يٍ انؼاليخ انًًٛضح انًُبعجخ3 ،يغذدا ،نهًُزٕط انًؼُٙ االعزفبدح ًٚكٍٔ

 1.المادج  

سفضذ ْٛئخ انًقبدلخ ٔانًشالجخ انًقبدلخ ػهٗ يُزٕعبرّ أ  ،ًٚكٍ نكم فبَغ رمهٛذ٘

ٚطبنت االداسح انًخزقخ ثئػبدح  أٌيُزٕعبرّ  رغزفٛز يُٓبعؾجذ يُّ انًقبدلخ انزٙ كبَذ 

 دساعخ يهف3ّ

 (4)عم ؽٓشٍٚأداخم  ،ثؼذ االطالع ػهٗ سأ٘ انهغُخ انٕطُٛخ ،ٚزى انجش فٙ انؾكبٚخ

 3انًزكٕسحبٚخ ٚؾزغت اثزذاء يٍ ربسٚخ انزٕفم ثبنؾك

 يهضيب نألطشاف3ٚؼزجش انمشاس انقبدس ػمت دساعخ انؾكبٚخ 

 71المادج  

ٔفك  ،ػالِأ :3ٚزى اػزًبد ْٛئبد انًقبدلخ ٔانًشالجخ انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 37االطالع ػهٗ سأ٘ انهغُخ انٕطُٛخ انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ انًبدح  ثؼذ ،انؾكهٛبد انزُظًٛٛخ

 يٍ ْزا انمبٌَٕ 3

ؽبنخ إٚؾزغت اثزذاء يٍ ربسٚخ  (4)عم ؽٓشٍٚأانهغُخ انٕطُٛخ سأٚٓب داخم  ٔرقذس

ٌ ٚؼزجش أ ،أ٘ سد يٍ انهغُخ انًزكٕسح فٙ غٛبةٔ عم انًزكٕساأل ثؼذ اَقشاؤ يش ػهٛٓب3األ

 ٚٓب ثبنًٕافمخ3أد سأثذأخٛش لذ األِ ْز
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 .7المادج  

 لقذ اػزًبدْب> ،ٚغت ػهٗ كم ْٛئخ يٍ ْٛئبد انًقبدلخ ٔانًشالجخ

ملف  ةثناء دراسأ ،ثباتإسٌما  الو ،توفٌر كل ضمانات الحٌاد واالستقاللٌة -1

و أمباشرة  بصفة ،معنٌٌن مسٌرٌها غٌرو هاٌة ومدٌرأان هذه الهٌ ،االعتماد

عدم تسلٌم المصادقة على  وأبتسلٌم  ،شكالي شكل من األأغٌر مباشرة وب

 و سحبها ؛أو تعلٌقها أمنتوجات الصناعة التقلٌدٌة 

 التقنٌة المؤهالت بخصوص االستجابة للمتطلبات المحددة بنص تنظٌمً -2

مجاالت المحافظة على التراث الثقافً والمهارات  المعرفٌة فًو الضرورٌة

لمنصوص علٌها فً إلنجاز المراقبات ا ،وكذا الكفاءات البشرٌة والمادٌة

 .دفاتر التحمالت

 77المادج 

ٔ أخالل ثؾشط ٔاؽذ ػُذ اإل ،ٔانًشالجخ انًقبدلخ نٓٛئخ انًًُٕػ ٚزى رؼهٛك االػزًبد

ْزا  رغهٛىعبعٓب أ ػهٗ ػالِ ٔانزٙ رىأ 43كضش يٍ انؾشٔط انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ انًبدح أ

يذح رٓذف ٔ 3شاس انزؼهٛكلرؾذد فٙ  (8)ٌ رزغبٔص عزخ اؽٓشأٔرنك نًذح ال ًٚكٍ  ،االػزًبد

 نهؾشٔط انًطهٕثخ 3 الػزًبد انًزكٕس يٍ االيزضبلنٗ رًكٍٛ انًغزفٛذ يٍ اإانزؼهٛك ْبرّ 

عؾت  ،دٌٔ االيزضبل نهؾشٔط انًطهٕثخػُذ اَقشاو األعم انًزكٕس أػالِ  ،ٔٚزى

 اإلطالع ػهٗ سأ٘ انهغُخ انٕطُٛخ3االػزًبد ثؼذ 

 ٔفٙ ؽبنخ االيزضبل يغذدا نهؾشٔط انًطهٕثخ ٕٚضغ ؽذ االعشاء رؼهٛك االػزًبد 3

  74المادج  

أٔ  انًشالجخٔ االػزًبد نٓٛئبد انًقبدلخ يُؼ ٔؽكهٛبد كٛفٛبد رُظًٛٙرؾذد ثُـ 

 عشاء انزؼهٛك 3انزٙ ٚزى ٔفمٓب ٔضغ ؽذ إل رهك كزأٔ عؾجّ أ رؼهٛمّ

الثاب خامش: اصتعمال العالماخ المميزج لمىتىجاخ الصىاعح 

 التقليذيح

 73المادج 

َزبئظ ػًهٛبد يشالجخ  ػهٗ خانًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚ ٚزٕلف اعزؼًبل انؼاليخ

ْٛئخ  ،دٔسٚب ،انًؼُٛخ انزٙ رُغضْب خاؽزشاو يزطهجبد دفزش انزؾًالد انًُبعت نهؼالي

 بيذ ثبنًقبدلخ ػهٗ انًُزٕط3لانًقبدلخ ٔانًشالجخ 

فٙ دفزش  ّانًُقٕؿ ػهٛ انًشالجخ ثُبء ػهٗ ثشَبيظ انًزكٕسح نًشالجخا رُغض ػًهٛبدٔ

 انًؼُٙ 3إَزبط انًُزٕط  انزؾًالد ػهٗ يذاس عهغهخ
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انؼاليخ انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ انًقبسٚف انًزشرجخ  يٍ ٚزؾًم انًغزفٛذ

 ػٍ يغزهضيبد ْزِ انًشالجخ 3

 .7المادج  

ٌ رؾًم انًُزٕعبد انًغزفٛذح أٚغت  ،خالء ثبنزؾشٚغ انًطجك فٙ يغبل انؼَُٕخدٌٔ اإل

ثٛبٌ  ٚؾًم ٔ سيضاأرؼشٚفٛخ يشئٛخ  ػاليخ ،نزمهٛذٚخيٍ انؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ ا

" أٔ "ثٛبٌ عغشافٙ ػاليخ عٕٓٚخ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ"ٔ أ "ٔطُٛخ نهقُبػخ انزمهٛذٚخ ػاليخ"

 يزجٕػب ثزغًٛزّ 3،نهقُبػخ انزمهٛذٚخ" 

ٌ ْزا أ ػهٗ ،ػهٗ رهفٛفّ أٔ ًٚكٍ ٔضؼّ ػهٗ انًُزٕط انز٘ ،انشيض ْزااعزؼًبل  ٚذل

َّ أٔ ،انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ انًًضهخ ثٓزا انشيض ٚغزفٛذ يٍ انؼاليخانًُزٕط 

 ٚؾزشو دفزش انزؾًالد انًُبعت نٓزِ انؼاليخ انًًٛضح 3

انزؼذٚالد ٔانشيٕص ٔ ًَبرط انؼاليبد انزؼشٚفٛخ انًشئٛخ ،فٙ انغشٚذح انشعًٛخ ،رُؾش

 3انزٙ رطشأ ػهٛٓب 

 َؾشْب3رى  انًُبرط انزٙ ثٓزا انُؾش عغال رؾفع فّٛداسح انًخزقخ انزٙ لبيذ رًغك اإل

  76المادج  

 ػَُٕخ يُزٕط ٚغزفٛذ يٍ ػاليخ ثٓزِ ػاليخ رغبسٚخأٔ  ٚؾكم اعزؼًبل سيض الأٚغت 

نجظ نذٖ انًغزٓهك ؽٕل طجٛؼخ  أ٘ ،ٔ ثٛبٌ عغشافٙ نهقُبػخ انزمهٛذٚخأنهقُبػخ انزمهٛذٚخ 

 ٛمٙ 3ٔ يُؾئّ انؾمأعٕدرّ  زّ أٔٔ يبْٛأانًُزٕط 

 71المادج  

ٔ أفهٙ ثٛبٌ انًكبٌ األ ،ؽٓبسِإٔ أٔ ػَُٕزّ أثغشك رغًٛخ ثٛغ يُزٕط  ،ًُٚغ اعزؼًبل

 يُّ انًُزٕط يٍ ؽأَّ> ٗانًزأر

 تحوٌل سمعة تسمٌة معروفة كعالمة ممٌزة لمنتوجات الصناعة التقلٌدٌة ؛ -1

 و مصدره؛أٌقاع المستهلك فً الغلط بخصوص مواصفات المنتوج إ  -2

المساس بالطابع الخاص للحماٌة المخصصة للعالمات الممٌزة لمنتوجات   -3

بما فً ذلك عندما ٌتم بٌان المنشأ الحقٌقً للمنتوج على  ،الصناعة التقلٌدٌة

و أ "النوع" ببٌانات مثلرفاقها إو أو عندما تتم ترجمة التسمٌة أخٌر هذا األ

  مماثل .خر آو بٌان أ "الكٌفٌة"و أ "الطرٌقة"وأ"الصنف 
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 التقليذيح الصىاعح الثاب الضادس: حمايح العالماخ المميزج لمىتىجاخ

 78المادج 

طجمب ال رخضغ انؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ انًؼزشف ثٓب ٔانًًُٕؽخ 

نًزؼهك ثؾًبٚخ ا 9;393يٍ انمبٌَٕ سلى  433:4انمبٌَٕ نًمزضٛبد انًبدح  ْزا نًمزضٛبد

 3645 نمؼذحا ٘ر ;ثزبسٚخ  ;335533ثزُفٛزِ انظٓٛش انؾشٚف سلى  انقبدسانًهكٛخ انقُبػٛخ 

 ٔرز3ًًّٛكًب ٔلغ رغٛٛشِ  ،(4555فجشاٚش37) 

داسح انًخزقخ ػهٗ رغغٛم ْزِ انؼاليبد نذٖ انًكزت انًغشثٙ نهًهكٛخ رؼًم اإل

 ٔانزغبسٚخ3انقُبػٛخ 

 71المادج  

نًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ ٔرًضٛهٓب انؾكهٙ ٔسيٕصْب رغزؼًم انؼاليبد ا

داسح انًخزقخ انزٙ لبيذ ثُؾشْب ٔرغغٛهٓب طجمب ٔرظم فٙ يهكٛخ اإل 3ثقفخ عًبػٛخ

 نًمزضٛبد ْزا انمبٌَٕ 3

 41المادج  

ثذا راد طجٛؼخ ػبيخ أٌ ركٌٕ أال ًٚكٍ نهؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ 

 فٙ انًهك انؼبو 3 ٌ رذسطأٔ أ

 .4المادج  

 ،فٙ انغشٚذح انشعًٛخ انزمهٛذٚخ نًُزٕعبد انقُبػخ ثؼذ َؾش ػاليخ يًٛضح ،ال ًٚكٍ

كًب ال ًٚكٍ  3ٔ رٕؽٙ ثٓبأٚخ ػاليخ رًضم َفظ انؼاليخ انًًٛضح أٔ رغذٚذ أ مٔ رغغٛأٚذاع إ

ٔ ٕٚؽٙ ثشيض ػاليخ أًٚضم  ٌ رغزؼًم سيضاأٚخ ػاليخ رؼشٚفٛخ يشئٛخ نؼاليخ رغبسٚخ أل

 يًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ عجك َؾش3ِ 

 إثثاتهاوالثاب الضاتع: الثحث عه المخالفاخ 

 47المادج 

انًزؼهك ثغاليخ  ;4635يٍ انمبٌَٕ سلى  ;6انٗ  :5رطجك انًغبطش انًؾذدح فٙ انًٕاد 

اغغطظ  34 ) 3553سيضبٌ  ; فٙ ٓٛش انؾشٚف انقبدسظانًزًى نهٔ انًُزٕعبد ٔانخذيبد

( ثًضبثخ لبٌَٕ االنزضايبد ٔانؼمٕد فٙ يغبل انجؾش ػٍ انًخبنفبد نًمزضٛبد ْزا 35;3

خز انؼُٛبد أغضْب ٔؽػذاد انًؾبضش ٔكزا يشالجخ انًُزٕعبد ٔاؽزًبل إٔإصجبرٓب ٔ انمبٌَٕ

 انضشٔسٚخ ٔؽفع ؽمٕق انًخبنف3ٍٛ 
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 العقىتاخوالثاب الثامه: المخالفاخ 

 44المادج 

ٚؼبلت  ،كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ ،ثًمزضٛبد يغًٕػخ انمبٌَٕ انغُبئٙخالل دٌٔ اإل

 دسْى > 7553555ٔ 73555لذسْب ثٍٛ  ٚزشأػ ثغشايخ يبنٙ

 من:كل  -1

ٔ ٔضغ ػهٗ يُزٕعّ سيضا أاعزؼًم ػاليخ يًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ  -

ٌ ٚغزفٛذ انًُزٕط انًؼُٙ يٍ انًقبدلخ انًُقٕؿ أدٌٔ  ،ًٚضم ْزِ انؼاليخ

يٍ ْزا انمبٌَٕ أ اعزًش فٙ اعزؼًبنٓب سغى عؾت  :3ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 انًقبدلخ يُّ ؛

لبو ثبنًقبدلخ ػهٗ يُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ دٌٔ انؾقٕل ػهٗ االػزًبد  -

 اػالِ ؛ 43انًًُٕػ ثًٕعت انًبدح 

 أػال3ِ 54خشلب نًمزضٛبد انًبدح  ،لبو ثئٚذاع ػاليخ أٔ رغغٛهٓب -

ومراقبة تستمر فً المصادقة على منتوجات الصناعة التقلٌدٌة رغم  كل هٌئة مصادقة -2

 و سحبه منها .أتعلٌق اعتمادها 

 43المادج  

انًزؼهك  353:5فٙ انمبٌَٕ سلى  ػهٛٓبخشٖ انًُقٕؿ خالل ثبنؼمٕثبد األإلدٌٔ ا

انًزؼهك ثؾًبٚخ انًهكٛخ انقُبػٛخ  9;393ثبنضعش ػٍ انغؼ فٙ انجضبئغ ٔانمبٌَٕ سلى 

ٚؼبلت ثغشايخ ٚزشأػ لذسْب  ،انمبضٙ ثزؾذٚذ رذاثٛش نؾًبٚخ انًغزٓهك :5335ٔانمبٌَٕ سلى 

 كم يٍ اعزؼًم> 753555ٔ 73555يب ثٍٛ 

تحمل عالمة ممٌزة لمنتوجات  ة تجارٌةو عالمأ اما رمز منتوج قصد عنونة -1

ن تخلق لبسا لدى المستهلك بخصوص طبٌعة أالصناعة التقلٌدٌة من شأنها 

 22خرقا لمقتضٌات المادة  ،منشئه الحقٌقً جودته أو وأ أو ماهٌته المنتوج

 عاله ؛ أ

و عنونته او أبٌانا فً تسمٌة منتوجه  ،عالهأ 22لمقتضٌات المادة  اخرق  -2

 شأنه:من  ،شهارهإ

 ضؼبفٓب ؛إٔ أرؾٕٚم عًؼخ ػاليخ يًٛضح نًُزٕعبد انقُبػخ انزمهٛذٚخ  -

 ٔ يقذسِ ؛أٚمبع انًغزٓهك فٙ انغهظ ثخقٕؿ يٕاففبد انًُزٕط إ -

ؾًبٚخ انًخققخ نهؼاليبد انًًٛضح نًُزٕعبد هانًغبط ثبنطبثغ انخبؿ ن -

 3انقُبػخ انزمهٛذٚخ
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توقع المستهلك فً الغلط بخصوص منشئه  أنطرٌقة تقدٌم منتوجه من شأنها   -3

ممٌزة لمنتوجات  ةن المنتوج المذكور ٌستفٌد من العالمأٌحاء باإل رعب ًالحقٌق

  الصناعة التقلٌدٌة .

 الثاب التاصع: مقتضياخ ختاميح

 .4المادج 

رذخم يمزضٛبد ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز اثزذاء يٍ ربسٚخ َؾش َقٕفّ انزطجٛمٛخ 

 ٛخ3ثبنغشٚذح انشعً
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