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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGادة اGادة 25 : :  يحل اGـكتب الـوطنـي لألشغـال التـربوية
وحتـــول أمالكـه وحـــقـــوقـه وواجـــبـــاتـه ومـــســـتــــخـــدمـــوه إلى

الديوان طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

26 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 7
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحــــــــقاGلحــــــــق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العموميةدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية

اGادة األولى : اGادة األولى :  يهدف دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
الــتــبــعـات الــتي تــفــرضــهــا الـدولــة عــلى الــديــوان الــوطـني
لألشـــغـــال الـــتــربـــويـــة والـــتـــمــهـــrX الـــذي يـــدعى في صـــلب

النص "الديوان".

2 :  : تــتــمــثـل تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة الــتي اGـادة اGـادة 
يــكـلـف بـهــا الــديــوان في مــجـمــوع اGــهــام الـتـي تـكــلــفه بــهـا

الوزارة الوصية.  

اGـادة اGـادة 3 :  : تـتــضـمن تـبــعـات اخلـدمـة الــعـمـومــيـة اGـهـام
اآلتية :

-  تكوين وتشـغيل احملبوسX على مستوى ورشات
الــديـوان و وحــداته بـاGــؤسـســات الـعــقـابــيـة و بــالـورشـات

rفتوحةGالفالحية و مؤسسات البيئة ا
- دفع مــــســــتـــحــــقــــات احملـــبــــوســــX الـــعــــامــــلـــX وفــــقـــا
لــلــتـــنــظــيم اGــعــمـــول به مع ضــمــان إطــعـــامــهم و تــزويــدهم
باأللـبسة الـضروريـة للعـملr طبـقا للـمعـايير اGـعمـول بها

rفي مجال الصحة والنظافة و األمن
- اقــتـنــاء الـتــجــهـيــزات الالزمـة لــورشــات الـتــكـوين
واإلنتاج عـلى مستـوى اGؤسـسات العـقابـية و السـهر على

rصيانتها
- تــوفـــيــر الـــتــأطــيـــر الــتــقـــني الــضـــروري لــورشــات
الـــتـــكــويـن واإلنـــتــاج والـــورشـــات الـــفالحـــيـــة ومـــؤســـســات

البيئة اGفتوحة.
rعن كـل ســــنــــة مــــالــــيـــة rــــادة 4 :  : يــــتــــلــــقى الــــديــــوانGــــادة اGا
مـسـاهمـة مـقـابل تبـعـات اخلدمـة الـعـمومـيـة الـتي يفـرضـها
عـلــيه دفــتــر الـشــروط هــذاr  طـبــقــا لإلجـراءات اGــنــصـوص

عليها في التشريع و التنظيم اGعمول بهما.

يــرسل الــديــوان قــبـل تــاريخ ثالثــX (30) أبــريل من
كل ســـنــة إلى وزيــر الــعـــدلr حــافظ األخــتــامr تـــقــيــيــمــا عن
اGــبـــالغ الـــتي تـــخــصص لـه لــتـــغــطـــيـــة األعــبـــاء احلــقـــيــقـــيــة
الناجتـة عن تبعـات اخلدمة الـعمومـية التي يـفرضهـا عليه

دفتر الشروط هذا.
يـقـرر كل من وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـام و الـوزير
اGـكــلف بــاGـالــيــةr مـخــصـصــات االعــتـمــادات أثـنــاء عــمـلــيـة

إعداد ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 260 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 7 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة r2013 يــــحــــدد نــــظـــامr يــــحــــدد نــــظـــام

نوعية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي.نوعية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

 rالريفية
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76-65 اGــؤرخ في 18 رجب
عـــــام 1396 اGــــــوافق 16 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 1976 واGــــــتــــــعــــــلق

 rنشأGبتسميات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممGعدل واGا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اGــؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اGـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واGــتــعـلق

rبحماية الصحة النباتية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اGـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اGــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واGــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية
- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

rبالعالمات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةGتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اGوا
-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-04 اGـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

 rتعلق بالتقييسGوا
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-  و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 08-16 اGــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اGـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واGــتـضـمن

rادة 33 منهGال سيما ا rالتوجيه الفالحي

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اGــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اGــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واGـــتـــعــلق

rباجلمعيات

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-367 اGؤرخ
في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اGـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة
1990 واGــتــعـلـق بـوسم الــســلع الـغــذائــيـة وعــرضــهـاr اGــعـدل

rتممGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-68 اGـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـــتــضــمن إنــشــاء اGـــعــهــد الــوطــني اجلــزائـــري لــلــمــلــكــيــة

rالصناعية ويحدد قانونه األساسي

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-69 اGـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGــتــضــمـن إنــشــاء اGــعــهـــد اجلــزائــري لــلــتـــقــيــيس ويــحــدد

rقانونه األساسي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-464 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

 rتعلق بتنظيم التقييس وسيرهGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-466 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
واGتـضـمن إنشـاء الـهيـئـة اجلزائـريـة لالعتـمـاد وتنـظـيمـها

r" وسيرها " أجليراك

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 33 من الـقـانون
رقم 08-16 اGـــؤرخ في أول شــــعـــبـــان عـــام 1429 اGــــوافق 3
غـشت سنة 2008 واGـذكور أعـالهr يهـدف هذا اGـرسوم إلى
حتــديــد نــظـام نــوعــيــة اGــنــتــجــات الـفـالحـيــة أو ذات األصل

الفالحي. 

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـقـصـد بـنـظــام نوعـيـة اGـنـتجـات الـفالحـية
أو ذات األصــل الـفالحي االعتـراف بهـا بواسـطة الـعالمات

الفارقة  اآلتية :
rنشأGتسمية ا -

rاالسم اجلغرافي -
rالفالحة البيولوجية -

- عالمات اجلودة الفالحية.

اGاداGادّة ة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي:
- الــعـالمـة : - الــعـالمـة : دون اGــســاس بــاألحــكـــام الــتــنــظـيــمــيـــة
اGــعــمــــول بــهـــاr تــعـــــد الــعالمـــة الــتــمـثــيـل الــبـيــانـي الـذي
يـســتـعـــمـل فــي الـتـعـريـف بـصـفـة وحــيـدة بـاGــنـتـوج الـذي
اسـتفـاد من إحدى الـعالمات الـفارقـة اGنـصوص عـليـها في

أحكام هذا اGرسوم.
 - تــســمـيــة اGــنــشـأ : - تــســمـيــة اGــنــشـأ : تــســمــيــة جـغــرافــيــة Gــنــطــقـة أو
rمــنــتــوج نــابع أصال مــنــهـا Xلــنــاحــيـة تــســتــعــمل في تــعــيـ
وحــيث أن الـنـوعـيــة والـشـهـرة أواGـمــيـزات األخـرى نـابـعـة
حــصــريــا أو أسـاســا من الــوسط اجلــغــرافي الــذي يــتــضـمن
الـــعــوامل الـــبــشـــريــة والــعـــوامل الــطـــبــيـــعــيــةr وحـــيث يــتم
اإلنــتــاج والــتــحــويل والــتــحــضــيــر في الــفــضـاء اجلــغــرافي

احملددr باGطابقة مع دفتر األعباء لتسمية اGنشأ.
- االسم اجلـــغـــرافي:- االسم اجلـــغـــرافي: تـــســـمـــيـــة تـــســـتـــعـــمل لـــتـــعـــريف
مـنتوج على أنه نـابع من إقليم ما أو مـنطقة مـا أو ناحية
مــاr في حــالــة مــا إذا أمــكـن نــسب نــوعــيــة أو شــهــرة أو كل
مــــيــــزة أخـــــرى لــــهـــــذا اGــــنــــتـــــوجr أســــاســــاr إلـى هــــذا األصل
اجلـــــــغـــــــرافـي وأن يـــــــتـم اإلنـــــــتـــــــاج و/أو الـــــــتــــــــحـــــــويل و/أو
الـــتــحـــضــيـــر في الــفـــضــاء اجلــغـــرافي احملــدد بـــهــذه الـــصــفــة

باGطابقة مع دفتر األعباء لالسم اجلغرافي.
- الـفالحــة الــبــيـولــوجــيـة:- الـفالحــة الــبــيـولــوجــيـة: عالمــة تــمـنـح لـلــمــنـتــجـات
الـــتي تـــســـتـــجـــيب لـــشـــروط اإلنـــتـــاج الـــطـــبـــيــعـيr مـــانـــعــة
اGـنــتـجـات الــكـيــمـيــائـيــة احملـلــلـة وضـامــنـة حــمـايــة الـبــيـئـة

باGطابقة مع دفتر األعباء للفالحة البيولوجية.
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- عالمـــة اجلــودة الـــفالحـــيــة :- عالمـــة اجلــودة الـــفالحـــيــة : عالمـــة تــعـــريف جتـــســد
بواسطة عالمة تـشهد بأن اGنتوج �تلك صفات و يزات
خـاصة مـحددة مسـبقـا بواسـطة دفـتر أعـباء لـعالمة اجلودة

الفالحية. 
- احملــول : - احملــول :  مـــتــعـــامل يـــنــتج مـــواد غـــذائــيـــة من مــواد

فالحية أو ذات أصل فالحي.
- االعــتــراف :- االعــتــراف : وثــيــقــة قــانـونــيــة يــعــتـرف مـن خاللــهـا
Gـــنـــتـــوج فالحي أو ذي أصـل فالحي بـــنـــوعـــيــة أو تـــســـمـــيــة
مـنشأ أو اسم جغرافـي محدد بدفاتـر أعباء مصـادق عليها
بـطـريقـة مـطابـقـة لألنظـمـة اGـعمـول بـها و يـسـمح بحـمـاية

هذه اGنتجات وذلك بوضع عالمات فارقة.
- اجملـــال اجلـــغــرافي :- اجملـــال اجلـــغــرافي : اGــنـــطــقـــة الــتـي تــعـــرف بــاالسم
اجلـــغــرافـي أو بــتــســـمــيـــة اGــنــشـــأ و/أو الــتي يـــكــون فـــيــهــا
اإلنــتــاج و/أو الـــتي تــتــواجــد فــيــهــا الـــعــوامل الــطــبــيــعــيــة

والبشرية التي تمنح للمنتوج خصائصه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم اجلهاز الوطني لعالمة اجلودةتنظيم اجلهاز الوطني لعالمة اجلودة

اGـاداGـادّة ة 4 :  :  يــنـظـم اجلـهــاز الـوطــني لــعالمــة اجلـودة في
جلـنـة وطـنــيـة لـعـالمـة اجلـودة وأمـانــة دائـمـة وجلــان فـرعـيـة

متخصصة وهيئات التصديق. 
القسم األولالقسم األول

اللجنة الوطنية لعالمة اجلودةاللجنة الوطنية لعالمة اجلودة

اGاداGادّة ة 5 :   :  تؤسس لدى الوزيـر اGكلف بالـفالحة جلنة
وطــنــيــة لـعـالمـة اجلــودة تــضم  ــثــلي اإلدارات الـعــمــومــيـة
XـنــتــجــGــعــاهـد الــتــقـنــيــة وكـــذا  ــثـــلي الــفالحــيـن واGوا
واحملـولـX واGـوزعX واحلـرفـيX واGـستـهـلكـrX تدعى في

صلب النص " اللجنة ".

اGاداGادّة ة 6 :  : تتكون اللجنة من األعضاء اآلتي ذكرهم : 
بالنسبة للهيئات اإلدارية العمومية :بالنسبة للهيئات اإلدارية العمومية :

r(رئيسا) كلف بالفالحةGثل عن الوزير ا  -
rاليةGثل عن وزير ا  -

rكلف بالتجارةGثل عن الوزير ا  -
rكلف بالصيد البحريGثل عن الوزير ا  -

rكلف بالبيئةGثل عن الوزير ا  -
-  ـثـل عن الـوزيــر اGـكــلف بـاGــؤسـســات الـصــغـيـرة

rتوسطةGوا
rكلف بالبحث العلميGثل عن الوزير ا  -

rكلف بالثقافةGثل عن الوزير ا  -
-  ثل عن الوزير اGكلف بالصناعات التقليدية.

بالنسبة للمهنة :بالنسبة للمهنة :

 rثل عن الغرفة الوطنية للفالحة  -

-  ــــــثالن (2) عـن اجملــــــالـس الـــــــفالحـــــــيــــــة اGـــــــهــــــنـــــــيــــــة
rشتركةGا

-  ــثالن (2)  عن اجلـــمــعـــيـــات الـــتي تـــعـــمل من أجل
ترقية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي.  

بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية :بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية :
rلكية الصناعيةGكلفة باGثل عن الهيئة ا  -

rكلفة بالتقييسGثل عن الهيئة ا  -
r"كلفة باالعتماد "أجليراكGثل عن الهيئة ا  -

-  ــــثـل عن اGـــــركـــــز اجلـــــزائــــري اGـــــكـــــلف �ـــــراقـــــبــــة
  rالنوعية والتغليف

-  ثل عن الـهـيئـة اGكـلفـة بالـبـحث (اGعـهد الـوطني
r(اجلزائري لألبحاث الزراعية

rثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة  -
rثل عن الغرفة اجلزائرية للصناعات التقليدية  -

.XستهلكGثل عن جمعية حماية ا  -

�ــكن الــلـــجــنــة أن تــســتــعــX  بــكـل شــخص من شــأنه
مساعدتها في أشغالها.

7 :  : حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنـة اGـاداGـادّة ة 
بـقرار من الـوزيـر اGكـلف بالـفالحـة بنـاء على اقـتراح من

السلطات التي ينتمون إليها.

اGاداGادّة ة 8 :  : تكلف اللجنة بـما يأتي :

- الــعــمل عــلى اســتــعــمــال وتــرقــيــة نــظــام االعــتـراف
بـــنــــوعـــيـــة اGـــنــــتـــجـــات الـــفـالحـــيـــة أو ذات األصـل الـــفالحي
وتـــعــزيـــزهr وتــقـــتــرح عـــلى الـــوزيــر اGـــكــلف بـــالــفـالحــة كل
rهذا النظام وفعاليته Xتدبير أو عمل يهدف إلى حتس

- اإلشــــراف عــــلـى إعــــداد دفــــاتــــر األعــــبــــاء والــــتـــداول
rبشأنها من أجل اعتمادها

rاستالم طلبات االعتراف بالنوعية ومعاجلتها -
- اقتـراح نظام مـراقبة الـعالمات الفـارقة اGمـنوحة

rوالسهر على متابعته
rدراسة طلبات اعتماد هيئات التصديق -

- دراسة الطعون اGرسلة إليها.

اGاداGادّة ة 9 :  : يـحدد النـظام الداخلي لـلجنـة الذي تصادق
عليهr قواعد وكيفيات سيرها.
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القسم الثانيالقسم الثاني
األمانة الدائمةاألمانة الدائمة

اGــاداGــادّة ة 10 :  : تــنــشــأ لـــدى الــلــجــنــة أمـــانــة دائــمــة يــحــدد
تنظيمها وسيرها بقرار من الوزير اGكلف بالفالحة. 

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : تــــكـــلـف األمـــانــــة الــــدائـــمــــةr حتت ســــلــــطـــة
رئيس اللجنةr بـما يأتي :

- حتــضــيــر اجــتـمــاعــات الــلـجــنــة والــلــجـان الــفــرعــيـة
rتخصصةGا

rمسك دفتر االعترافات  -
-  حتــريــر تــقــاريـــر ومــحــاضــر اجــتــمـــاعــات الــلــجــنــة

واللجان الفرعية اGتخصصة.
القسم الثالثالقسم الثالث

اللجان الفرعية اGتخصصةاللجان الفرعية اGتخصصة

اGاداGادّة ة 12 :  : تنشأ لدى اللـجنة جلنة فرعـية متخصصة
في كل شعبة Gنتوج يخضع لعالمة اجلودةr تتكون من :

-  ـــثل إدارة وزارة الــفـالحــة والــتـــنــمـــيــة الــريـــفــيــة
rمنحه عالمة اجلودة Xنتوج الذي يتعGعنية باGا

-  ــثــلـX (2) عن اGـــعـــاهـــد الـــتـــقــنـــيـــة اGـــتـــخـــصـــصــة
rعنيةGللشعبة ا

- خـبيـريـن عـلـمـيX (2)  تـابـعـX لـلـمـعـاهـد الـوطـنـية
لـلبحث العـلمي في اجملال اGعـني باGنتـوج موضوع عالمة

rاجلودة
-  ــثـلـX (2) عن جــمــعــيــات اGــنـتــجــX في الــشــعــبـة

rعنيةGا
rعنيةG(2)  عن الغرفة الفالحية الوالئية ا Xثل  -

.XستهلكGثل عن جمعيات حماية ا  -
اGاداGادّة ة 13 :  : تكلف اللجـنة الفرعية اGتخصصة بإعداد
دفــاتـر األعـبــاء وعـرضــهـا عـلى الــلـجــنـة لـلــمـصــادقـة عـلــيـهـا.
وبـهذه الـصـفةr تـؤهل لـلـقيـام بـنفـسـها و/أو تـسـند إلى كل
مـعهـد بـحث أو خـبيـر أو مـكـتب دراسات أو هـيـئـة معـنـية
�ــعــرفـــة اGــنــتـــوج اGــعــروض لـــعالمــة اجلـــودةr بــدراســة كل
جانب أو ميزة أو مجال اإلنـتاج أو اGعطيات الـكيميائية
و/أو احلــســـيــة لـــغــرض الــصـــيــاغـــة احلــســـنــة لـــبــنـــود دفــتــر

األعباء.
14 :  :  يــحــدد تــنــظــيم وكــيــفــيــات ســيــر الــلــجـان اGـاداGـادّة ة 
الفـرعيـة اGتـخصـصة وقـائمـة أعضـائهـا بقرار مـن الوزير
اGــكـلف بــالـفالحــةr عـنــد االقـتــضـاءr بـنــاء عـلى اقــتـراح من

السلطات التي ينتمون إليها.
القسم الرابعالقسم الرابع
هيئة التصديقهيئة التصديق

اGـاداGـادّة ة 15 : : هـيــئـة الـتـصــديق شـخص مـعــنـوي يـخـضع
لـــــلـــــقــــــانـــــون اجلـــــزائــــــري وتـــــتـــــوفــــــر فـــــيـه شـــــروط احلـــــيـــــاد

واالســـتــقاللـــيـــة والــكـــفــاءة Gـــمـــارســة اGـــعــايـــنـــة واGــراقـــبــة
اGـــطــلـــوبــة من أجل الـــتــصـــديق عــلى مـــطــابـــقــة اGــنـــتــجــات
الـــفالحــــيـــة أو ذات األصل الــــفالحي خلــــصـــوصـــيــــات دفـــاتـــر
األعـــبـــاء قـــصــد مـــنح عـالمــة أو عـالمــات فـــارقـــة لـــلــنـــوعـــيــة

اGذكورة في اجلهاز الوطني لعالمة اجلودة.

اGـاداGـادّة ة 16 :  :  يـجب أال تــكـون هـيـئـة الـتــصـديق مـنـتـجـا
وال مـحــوال وال مـســتـوردا وال تــاجـرا Gــواد تـابــعـة لــلـشــعـبـة

التي تتدخل فيها بهذه الصفة.

اGــاداGــادّة ة 17 :  : يــجـب أن يــتم اعـــتــمــاد هـــيــئــة الـــتــصــديق
لــدى الــهــيــئــة اجلــزائــريــة لالعــتــمـاد "أجلــيــراك" قــبل طــلب

اعتمادها من الوزير اGكلف بالفالحة.

اGاداGادّة ة 18 :  : تعتمد هـيئة التصـديق بقرار من الوزير
اGكلف بالفالحةr ينشر في اجلريدة الرسمية. 

اGاداGادّة ة 19 :  : يحدد دفـتر األعباء شـروط وبروتوكوالت
وكـــيــــفــــيــــات وإجـــراءات الــــتــــحـــقـق من جــــودة اGـــنــــتــــجـــات
اخلــاضـعـة لــتـصـديـق  هـيـئــة الـتـصــديق وكـذا مــكـان وزمـان

مراقبتها.
الفصل الثالثالفصل الثالث

سير اجلهاز الوطني لعالمة اجلودةسير اجلهاز الوطني لعالمة اجلودة

اGــاداGــادّة ة 20 :   :  يــرتــكـــز اجلــهــاز الـــوطــني لـــعالمــة اجلــودة
على ما يأتي:

 - اإلعـــداد واGـــصــادقـــة والـــلـــجـــوء احلــصـــري لـــدفـــاتــر
األعــبــاء من أجـل الــتــعــريـف اGــرجــعي جملـــمــوع مــواصــفــات
اGـنتـوج الـفالحي أو ذي األصل الفالحي اGـعـني وإجراءات

rطابقة لدفتر األعباءGالتحقق من ا
- اGــصــادقــة عـــلى مــطــابــقــة اGـــنــتــوج الــفالحي أو ذي
األصـل الـفالحي لــدفـتــر األعـبــاء اGـعـنـي من طـرف هــيـئـات

rخاضعة للقانون اخلاص تدعى هيئات التصديق
- االعترافr بعد هذا اإلجراء:

* بـحق وضع الـعالمـة عـلى اGـنـتـوج الـذي يـعـبـر عـلى
االسم اجلـــغــــرافي أو تــــســـمـــيــــة اGـــنــــشـــأ أو طــــابع مــــنـــتـــوج

rنتوجGالفالحة البيولوجية أو جودة ا
* بـــــحــــمـــــايـــــة اGــــنـــــتـــــوج والـــــعالمـــــة من كـل تــــقـــــلـــــيــــد

أواستعمال العالمة ألغراض الغش.

القسم األولالقسم األول
دفتر األعباءدفتر األعباء

اGـاداGـادّة ة 21 :  : تـمـنح العالمـات الـفارقـة جلـودة اGنـتـجات
الـــفالحــيــة أو ذات األصل الــفـالحي وفق الــشــروط اGــقــررة
فـي دفـاتــر األعــبـاء واGــصـادقــة عــلـيــهــا من الـوزيــر اGــكـلف

بالفالحة.
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22 :  :  تــشـــكل دفــاتــر األعــبــاء اGــراجع الــتــقــنــيــة اGـاداGـادّة ة 
للـمنتـجات الفالحـية أو ذات األصل الـفالحي اGعنـية اخلام

أو احملولة.
وبهذه الصفةr فإنها :

-  حتدد لكل منتـوجr إضافة إلى اGواصفات اGتعلقة
بـظــاهـر اGـنـتــجـات اGـعـنــيـةr اGـعـايــيـر والـشـروط اGــطـبـقـة

rعلى إنتاجها وحتويلها وتعبئتها
- تـعـرف اجلـوانب اGـطـلـوبـة اخلـاصـة بـسالمـة وصـحة

r نتجات وكذا  يزاتها احلسية وغير احلسيةGهذه ا
- تـعرف أيـضـا جـميع الـطـرق والوسـائل الـتي يجب
أن تـــتم بـــهــــا كل مـــهـــام الـــتـــصـــديـق والـــتـــحـــقق واGـــراقـــبـــة

اGرتبطة بهذه اGنتجات.

23 :  : حتـــدد كــيــفــيــات اGــبــادرة بــدفــاتــر األعــبــاء اGـاداGـادّة ة 
لــلـعالمـات الــفـارقـة لـلــنـوعـيـة وإعــدادهـا واGـصـادقــة عـلـيـهـا

ونشرها بقرار من الوزير اGكلف بالفالحة. 

القسم الثانيالقسم الثاني
سجل االعترافات سجل االعترافات 

rــادّة ة 24 :  : يـــوضع لـــدى الـــلـــجـــنـــة ســـجل اعـــتـــرافــاتGــاداGا
يوكل مسكه لألمانة الدائمةr ويبX فيه مايأتي :

rصادقة عليهاGشروط إعداد دفاتر األعباء وا -
rطلبات االعتراف باجلودة -

- الـــعــنــاصــر اخلــاصــة بــإجــراءات االعــتــراف بــاجلــودة
اGعنية.

كـما  يـحتوي هـذا السـجل  على الـتسـميـات اGسـجلة
وكـــذا الـــتـــعـــديالت احملـــتـــمـــلـــة وهـــيـــئـــات الـــتـــصـــديق الـــتي

اعترفت بالصفات اGعنية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 25 :  : يـــــحـــــدد مـــــضـــــمــــون ســـــجـل االعـــــتـــــرافــــات
والـــشـــروط اGـــطـــبـــقـــة عـــلى مـــســـكه وكـــذا كـــيـــفـــيـــات نـــشــر
اGــعــلــومــات الــتـي يــحــتــويــهــاr بــقــرار من الــوزيــر اGــكــلف

بالفالحة.
القسم الثالثالقسم الثالث
العالماتالعالمات

26 :  : حتـــدد اGــــمـــيــــزات الـــتــــقـــنــــيـــة واإلشـــارات اGــاداGــادّة ة 
والــــتــــســــجـــيـالت والــــعالمــــات واأللــــوان اGــــســــتـــعــــمــــلــــة في
الــعالمـــات اGــعــبـــرة عــلى اجلـــودة اGــنــســـوبــة إلــيـــهــا بــقــرار
مـشـتــرك بـX الـوزيــر اGـكــلف بـالـفـالحـة والـوزيــر اGـكـلف

بالتجارة.
اGــاداGــادّة ة 27 :  : ال �ــكن وضع عالمــة عـــلى مــنــتــوج فالحي
أو ذي أصل فالحي إال بـــعــد الــتـــأكــد من وثــيـــقــة االعــتــراف
باجلـودة من هـيـئـة الـتـصديـق بنـشـر قـرار الـوزيـر اGـكلف
بــالــفالحــة فـي اجلــريــدة الــرســمــيــة واGـــنــصــوص عــلــيه في

أحكام اGادة 30 أدناه.

القسم الرابعالقسم الرابع
إجـــراءات االعــــتـــراف بـــنــــوعـــيـــة اGــــنـــتـــوج الــــفالحي أو ذيإجـــراءات االعــــتـــراف بـــنــــوعـــيـــة اGــــنـــتـــوج الــــفالحي أو ذي

األصل الفالحي األصل الفالحي 
28 :  : يـــــــــــؤهـل الــــــــــفـالحـــــــــــون و/أو احملــــــــــولــــــــــون اGـــــــــاداGـــــــــادّة ة 
لـلـمـنـتـجـات الـفالحـيــة أو ذات األصـــل الـفالحـــيr بـصـفــة
فـــرديـة أو مـنظـمـX فـي جـمعـيـة أو تعـاونـيـة أو كل جتمع
مـهـني أو مهـني مشـترك آخـرr طـبقـا للـتـشريع والـتنـظيم
اGــعـــمـــول بـــهـــمـــاr لــصـــيـــاغـــة طـــلب االعـــتـــراف بـــالــعـالمــات
الـفارقـة لالعـتـراف بـعالمـة اGـنـتوج الـفالحي أو ذي األصل

الفالحي.  
اGـاداGـادّة ة 29 :  : حتــدد كـيـفــيـات تـقــد¨ طـلب احلــصـول عـلى
الـعالمـات الـفـارقـة لالعـتـراف بـجـودة اGـنـتـجـات الـفالحـية
أو ذات األصـل الـــــفـالحي وكـــــذا مــــــضـــــمـــــون اGـــــلـف اGـــــرفق
بـالــطـلب وكــيـفـيــات وإجـراءات فـحـص هـذا الـطــلب بـقـرار
من الـوزيــر اGـكــلف بـالــفالحـة. كــمـا يــحـدد هـذا الــقـرار كل
االجــراءات اخلـــاصــة الــتـي تــتــضـــمن دراســة االعـــتــراضــات

و/أو تقييم كل النتائج البيئية لالعترافات احملتملة. 
اGاداGادّة ة 30 :  : تمنح العـالمات الفارقة لالعتراف بجودة
اGــنـــتـــجــات الـــفالحـــيــة أو ذات األصـل الــفـالحي بـــقــرار من

الوزير اGكلف بالفالحة. 
يــرسل الــقــرار إلـى اGــديــر الــعــام لــلـــمــعــهــد الــوطــني
للـملـكيـة الصـناعـية لـلتـسجـيل طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم
اGعـمول بـهمـا. ويـكون مـوضوع نـشر في ثالث (3) صحف
وطـنــيـة �ـبـادرة من الـلـجـنـة. تــقع مـصـاريف الـنـشـر عـلى

عاتق أصحاب الطلب.
اGـاداGـادّة ة 31 :  : ال �ـكن إلـغاء االعـتـراف بـجودة اGـنـتـجات
الــفالحـيــة أو ذات األصل الـفـالحي اGـعــنـيــة إال بـوثـيــقـة من

نفس طابع الوثيقة التي منح بها.
الفصل الرابعالفصل الرابع

حماية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحيحماية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي

اGاداGادّة ة 32 :  : تصـبح حمـاية اGـنتـجات الـفالحية أو ذات
األصل الفالحي فعليـة فور نشر القرار في اجلريدة الرسمية

واGنصوص عليه في أحكام اGادة 30 أعاله.

اGـــــاداGـــــادّة ة 33 :  : دون اإلخالل بـــــاألحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيــــة
rتـعلقـة بالوسمGال سـيمـا تلك ا rعمـول بهاGوالـتنظـيميـة ا
فـــإن كل اســتــعـــمــال أو مــحــاولـــة اســتــعـــمــال الــغش إلحــدى
العالمات الفارقة لـلجودة اGنصوص عـليها في أحكام هذا
اGرسومr  يـعد �ثابـة عدم مطابـقة للمـنتجات اGـعنية في
مفـهوم أحكام اGادة 11 من الـقانون رقم 09-03 اGؤرخ في
29 صــــفـــــر عــــام 1430 الـــــمـــــوافق 25 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

واGذكور أعالهr ويعاقب عليه طبقا للتشريع اGعمول به.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م

اGــــاداGــــادّة ة 34 :  : يــــخـــضـع اGـــســــتــــفـــيــــد من حــــمــــايـــة نــــظـــام
الــنــوعـــيــة اGــؤسس �ــوجب هـــذا اGــرســومr إلى دفع إتــاوة
يـحــدد مـبــلـغــهـا وكــيـفــيـات حتــصـيــلـهــا واسـتــعـمــالـهــا طـبــقـا

للتشريع اGعمول به.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGــــاداGــــادّة ة 35 :   :  تــــكــــلـف اGــــعــــاهـــــد الــــتـــــقــــنــــيـــــة واGــــراكــــز
اGتخصصة للفالحةr بصفة انتقاليةr �همة التصديق.

36 :  : �ــكـن تـوضــيـح كـيــفــيــات ســيــر اGــنــظــومـة اGـاداGـادّة ة 
الـوطـنـيـة لـعالمـة اجلــودةr عـنـد احلـاجـةr بـقـرار من الـوزيـر

اGكلف بالفالحة.

37 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 7
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 261 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 7 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة r2013 يــــــتـــــــضــــــمنr يــــــتـــــــضــــــمن

الــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بـــإجنـــاز ازدواج الـــطـــريـق الـــوالئي رقم بـــإجنـــاز ازدواج الـــطـــريـق الـــوالئي رقم 122 الــــرابط الــــرابط

بX هراوة وأوالد موسى.بX هراوة وأوالد موسى.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

rتممGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها
- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

rتممGا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطـبـــقـــا ألحــكـــام اGــادة 10 من اGـــرســوم الـتـــنــفــيـذي رقم
93-186 اGــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اGــوافق 27  يــولــيـو

سنة r1993 اGتمّم  واGـذكورأعالهr يهدف هذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإجناز
ازدواج الــــــطـــــريـق الـــــوالئـي رقم 122 الــــرابط بــــX هـــراوة
وأوالد مـوسىr نـظرا لـطـابع الـبنى الـتـحتـيـة ذات اGنـفـعة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.
اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة

كوعاء الزدواج الطريق الوالئي رقم r122 وال سيما :
rوسط الطريق -

rنحدراتGا -
rالشريط األرضي الوسطي -

- ملحقات أخرى للطريق.
اGـــــادة اGـــــادة 3 :   :  تـــــقـــع األراضي اGــــــذكـــــــورة فــي اGــــــادة 2
أعــــاله الـتـي تـمــثــل مـســاحــة إجــمـالــيـة قــــدرهـا عــشـــرة
r(10) هــكــتـــارات فـي إقــلـيــمي بــلــديــتي رغـايــة والــرويــبـة

طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
اGـادة اGـادة 4 : : قــوام األشـغــال اGـلــتــزم بـهــا بــعـنــوان إجنـاز

ازدواج الطريق الوالئي رقم r122 كما يأتي :
rاخلط الرئيسي : 7 كيلومترات -

- اGــــقـــطـع اجلـــانــــبي : مــــســـلــــكـــX 2 X 2 +  الــــشــــريط
األرضي الــــوســــطي + حـــواف الــــطــــريقr بـــعــــرض إجــــمـــالي

rقدره 30 مترا
- عدد اGنشآت الفنية : اثنان (2).

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريـــــة واحلـقـــوق  الـعـيـنــيـــة الـعـقــاريـــة الـضـروريــة
Xإلجنـــــاز ازدواج الـــــطـــــريـق الـــــوالئي رقم 122 الـــرابط بــ

هراوة وأوالد موسى.


