السجل التجاري اجلزائري
ايــــُــــكـسَــــــــــــــ١
إ زضاغ ١ايػذٌ ايتذاضٜ ٟتطًب زضاغ١

ايتطٛض ايتؿطٜعٚ ٞايتٓعٚ ُٞٝاِٖ اإلصالسات اييت َط ب٘

ايتذاضٟ
ايكاْ. ٕٛ
اإلصالح :1983 -1979
ايكٛاْني
:
أغؼ إصالح
 1حتكٝل تٛسٝس َػو ايػذٌ ايتذاضَٟػو ايػذالت ايتذاض ١ٜاحملً ١ٝايص ٟنإ بٝس ٙنتاب ضبط احملهُٚ ١أصبح َٔ اختصاص املطنع
ايتذاضٟ
ايٛطين يًػذٌ .
ايتذاضٟ
:
َ 2ػاُٖ ١ايػًطات احملً ١ٝيف عًُ ١ٝتطٗري ٚتٓع ِٝايكطاعٜعٗط َٔ خالٍ تكسٜط َال ١ُ٥إْؿا ٤مجٝع األْؿط ١ايتذاض ١ٜأ ٚتػريٖا ٚنإ ضٝ٥ؼ اجملًؼ ايؿعيب
ٚاالدتُاع١ٝ
.
ايبًس ٟخيتص بتػً ِٝؾٗاز ٠تجبح املٓفع ١االقتصاز١ٜ
ايطٜف١ٝ
ٚقس أداظ املؿطع مماضغ ١ايتذاضَ ٠تعسز ٠املٛاز يف املٓاطل .
اإلصالح ايصازض بتاضٜذ 1990 -1983
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اذتطيف عسّ إخطاعِٗ (اذتطفٝني ٚايتعاْٝٚات اذتطف)١ٝإىل ايتػذ ٌٝيف ايػذٌ
:
تٛضٝح ٚضع١ٝ
ايتذاضٟ
.
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إيػا ٤ؾٗاز ٠املٓفع ١االقتصازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝمما أثطت غًبا عً ٢ايتذاض ٠ألْٗا ناْت ٚضا ٤اسرتاّ
باألَٔ
احملٝط  ٚصش ١املػتًٗو  ٚايٓعاف. ١
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إيػا ٤األسهاّ ارتاص ١باملؤمتٓني املٛظعني ايتذاضَ ٠تعسز ٠املٛاز
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ختفٝف عسز ايٛثا٥ل ايٛادب تكسميٗا يتكٝس يف ايػذٌ ايتذاضٚ ٟاملتعًك ١باحملٌ ايتذاضٟ
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إيػا ٤املاز َٔ 35٠املطغ 258 -83 ّٛناْت تػُح يًٛي ٞاملٗين إقًُٝا بايٓعط يف ايطعٔ فُٝا خيص
ايٓعاعات يف إدطا٤ات ايكٝس حتٛيت إىل احملهُ١
أِٖ اإلصالسات اييت ٜٓطُٗا قاْ22 - 90ٕٛ
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تػٝري ٚصا ١ٜاملطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٟ
ايكطا٤
.
نإ املطنع ايٛطين ميػو ايػذٌ ايتذاض ٟحتت ضقابٚ ١ظٜط ايتذاضٚ ٠أصبشت حتت ضقاب١

][1
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َٓح ايطابع ايطمس ٞيًػذٌ ايتذاضٟ
ٜعس ايتػذ ٌٝيف ايػذٌ ايتذاض ٟعكسا ضمسٝا ٜبني ناٌَ األًٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛملُاضغ ١ايتذاض ٠أ ٟأْ٘ يٝؼ
تطخٝصا إزاضٜا ملعاٚي ١ايتذاض٠
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َٔ ايتصطٜح اإلزاض ٟإىل ايتصطٜح
نإ ايػذٌ ايتػذ ٌٝايطبٝع ٞتصطح أَاّ َٛظف عُ َٞٛاملهًف ٚأصبح ايؿدص ٜكسّ تصطحيات٘
تصطحيات
.
ٜٚهَ ٕٛأَٛض ايػذٌ غري َكٝس مبطاقب ١املعًَٛات ٜٚتشٌُ ايؿدص عكٛبات تكسِٜ
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تػً ِٝغذٌ جتاضٚ ٟاسس
أ ٟإٔ ايؿدص ال ٜػتطٝع إال مماضغْ ١ؿاط ٚاسس أ ٟيف ايٓعاع ايػابل نإ ايتادط ٜطًب عٌ جتاضٟ
األْؿط١
.
عٔ نٌ ْؿاط ،أَا أالٕ عً ٘ٝإٔ ٜكسّ غذال ٚاسس َُٗا ناْت

املبشح األٍٚ

ايتذاضٟ
:
 :غــٝـط ايػذٌ

َٔ ايجابت إّٔ يًػذٌ ايتذاضٚ ٟظا٥ف َتعسز ٠أُٖٗا ٚظٝفت٘ االؾٗاض ١ٜيهٜ ْ٘ٛػُح يًػري مبعطف ١نٌ
املػتػٌ تأغٝػا عًٖ ٢صا ،جيب إٔ تك ّٛاهل ١٦ٝاملدتص ١مبػو ايػذٌ
.
َا ٜتعًل بٛضع ١ٝايتادط أ ٚاحملٌ
غري َٔٚ ٙأدٌ حتكٝل زضاغ ١زقٝكٚ ١بٓا،٠٤
َٓتعُٖ ١صا َا ٜسفعٓا إىل بٝإ نٝف. ١ٝ
.
ايتذاض ٟبططٜك١
ُٖا َػو ايػذٌ ايتذاضٚ ٟاالطالع.عً٘ٝ
جيب ايتططم إىل َػأيتني عً ٢قسض نبري َٔ األُٖ: ١ٝ

ايتذاضٟ
:
املطًب األَ:ٍٚػو ايػذٌ
إ ّٕ أسهاّ املطغ ّٛضقِ  258 -83املؤضر يف  16أفطٚ 1983 ٌٜاملعسٍ عاّ

 1988أيػٝت بٓا ٤عً٢

أسهاّ املاز َٔ 25 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  41 -97املؤضر يف ٜٓ18اٜط  1997املتعًل بؿطٚط ايكٝس يف
ايتذاض ٟغري أّْ٘ ٜتٛدب َٔ أدٌ تٛضٝح َٛضٛعٓا ٖصا ايطدٛع إىل َطُ ٕٛناف ١ايٓصٛص
.
ايػذٌ
أيػٝت  َٔٚثِٜ ،السغ إّٔ ايػذٌ ايتذاضٟ
ايكاْ ١ْٝٛاييت صسضت يف ٖصا اجملاٍ مبا فٗٝا ايٓصٛص اييت .
َطنعٟ
ٜته َٔ ٕٛغذًٝني ،غذٌ ستًّٚ ٞغذٌ .
احملًٞ
ايػذٌ ايتذاض: ٟ
ُٖا بٝإ ستت ٣ٛايػذٌ ايتذاضٟ
جيب يسضاغٖ ١صا املٛضٛع ايٓعط إي َٔ ٘ٝخالٍ عًُٝتني أغاغٝتني :
مبػه٘
ٚحتسٜس اهل ١٦ٝاملدتص ١يف سايْ ١عاع بني طايب ايكٝس يف ايػذٌ ٚاملأَٛض املهًّف .
احملًٞ
ستت ٣ٛايػذٌ ايتذاض: ٟ
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نإ حيتٖ ٟٛصا ايػذٌ قبٌ إصساض املطغ ّٛضقِ  15 -79املؤضر يف ٜٓ 25اٜط  ، 1979عً ٢ايٓػد١
املٛزع ١يس ٣نتاب ١ايطبط يس ٣احملهُٚ ،١نإ ٖصا األخري ًَعَا بكٝس ايبٝاْات عً ٢ايػذٌ زٕٚ
ايبشح عٔ صشتٗا ٚ ،نإ جيب عً ٘ٝأٜطا أخص ايتصطحيات ٚايٛثا٥ل ايالظَٚ ١ايكٝاّ بكٝس ايبٝاْات إشا
املكسَ ١إّٕ زٚض ٙنإ َٓشصطا يف َطاقب ١صش ١إعساز املًفٚ ،هلصا نإ ٜعٌُ
.
ناْت َتطابك ١يًٛثا٥ل
حتت إؾطاف ايكاض ٞايصٜ ٟطاقب اإلمتاّ املاز ٟيإلدطا٤ات املطًٛبٜٚ ،١ك ّٛايتادط بٗص ٙايتصطحيات يف
ثالخ ْػذ سػب اغتُاضات ( ٜ ) formulairesػًُٗا ناتب ايطبط إىل املرت .ؾح ٚبعس شيو ٜػًِ
يًتادط إٜصاال( .) recepisse
ٚناْت ناف ١تصطحيات ايتادط تػذٌ عً ٢غذٌ ظَين( ٜ ) registre chronologiqueػُ ٢غذٌ
ايٛصٚ ٍٛناْت تهَ ،ّٕٛع ايٛثا٥ل املكسًََ ،١فا فطزٜا.فًهٌ تادط ًَف خاص ب٘ ٚضقِ َتػًػٌ
تػذ ً٘ٝباإلضاف ١إىل ٖصا نإ ايرتقٜ ِٝتِ سػب غًػًتني هلسف متٝٝع األؾداص
.
سػب تاضٜذ
املعٜٓٛني املؿاض إي ِٗٝعطف ( .ب) ظٜاز ٠عً٢
ايطبٝعٝني املؿاض إي ِٗٝعطف (أ) عٔ األؾداص
ٖصا ،نإ ناتب ايطبط ميػو فٗطغني أظسٜني يًًُفات (أ) (ٚ.ب)
ٚيف ظٌ املطغ ّٛضقِ  258 -83املؤضر يف  16أفط ،1983 ٌٜنإ ٜٛدس غذٌ ستً ٞيف َكط َطنع
ٚال ١ٜفٗ ٛيف اذتكٝكًَ ١شك(١
نٌ .

 ) une annexeيصٜ ٣فتح يس ٣فطٚع املطنع ايٛطين يًػذٌ

ايتذاضَٚ ٟجًُا نإ
.
ايتذاضٜٚ ٟػريَ ٙأَٛض ايػذٌ ايتذاض ٟاحملً ٞحتت غًط ١املطنع ايٛطين يًػذٌ
ايٛضع يف ايتؿطٜع ايػابل ،جيب متٝٝع ايؿدص ايطبٝع ٞعٔ ايؿدص املعٓ ،ٟٛاألَط ايصٜ ٟفطض عً٢
َأَٛض ايػذٌ احملً ٞإْؿا ٤زفرتٚ ٜٔإزضاز ناف ١عًُٝات ايتػذٚ ،ٌٝايتعسٚ ،ٌٜايؿطب سػب ايتػًػٌ
ايعَين ٚتتطُٔ خالص ١ايػذٌ ايتذاض ٟضقِ ايتعطٜف املطنع ٟايصَٓ ٟش٘ املطنع ايٛطين يًػذٌ
.
ايتذاضٟ
.
ٚجتسض اإلؾاض ٠إىل إيػا ٤املطغ ّٛضقِ  258 -83مل ٜػري دصضٜا ٖصا ايتٓع ِٝعٝح أّْ٘ ٜتبني بايطدٛع
إىل املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  68 -92املؤضر يف  18فرباٜط  1992أّْ٘ ٜٛدس غذٌ َطنع ٟيف دعا٥ط
ًَشك ١متجٌ ايػذٌ املطنعٟ
ٚال ١ٜفُٔ ايجابت إّٔ يًػذٌ احملً ٞزٚض " "
ايعاصُٚ ١غذٌ ستً ٞيف نٌ .
عًَ ٢ػتَ ٣ٛكط نٌ ٚالٜٚ ١ٜعٛز تػٝري ٚإزاض ٠املًشك ١ملأَٛض املطنع إش ميهٔ إٔ ٜعني ٖصا األخري عً٢
ًَشكات٘ تبعا هلصاٜ ،عترب َػؤٚال
.
َػت ٣ٛاهلٝانٌ املطنع ١ٜيًُطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟأ ٚيس٣
عٔ ايتػٝري ايعاّ ملًشك ١املطنعٚ ،بٗص ٙايصفٜ ١ه ٕٛزتربا "عً ٢إصتاظ نٌ ايعًُٝات اييت تسخٌ يف
صالسٝت٘ ٚمياضؽ "ايػًط ١ايػًُ١ٝ
"
زتاٍ

املطنع ٜٚعٗط إّٔ َأَٛض
عً ٢مجٝع َػتدسًََ ٞشل " .

ايتذاضٟ
.
املطنع ٜتهًف بػري املًشك ١عً ٢املػت ٣ٛاحملً ٞحتت َطاقبَ ١سٜط املطنع ايٛطين يًػذٌ
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 َٔٚثِٜ ،تٛدب عً ٢األؾداص املًعَني بايكٝس يف ايػذٌ ايتذاض ٟاغتٝفا ٤إدطا٤ات ايكٝس "يس٣
ايكاْْٞٛ
احملًٚ ١ٝبطبٝع ١اذتاٍ ٜتِ ٖصا اإلدطا ٤بٓا ٤عً ٢طًب املعين باألَط أ ٚممجً٘ .
املًشكات "
ايػذٌ ايتذاض ٟاملطنعٟ
صالسٝات٘
:
حتسٜس اهل ١٦ٝاملدتص ١مبػه٘
عً ٢خالف ايػذٌ ايتذاض ٟاحملً ٞايصٜ ٟفتح يف َكط َطنع نٌ ٚال ،١ٜفإّٕ ايػذٌ ايتذاض ٟاملطنعٟ
ايصٜ ٟؿٌُ زتُٛع ايرتاب ايٛطين ،ال ٜٛدس إالّ يف ادتعا٥ط ايعاصُٜ ٖٛٚ ،١ته َٔ ٕٛايٓػد ١ايجاْ١ٝ
يًًُفني ارتاصني باألؾداص ايطبٝعٝني ٚاملعٜٓٛني ،نُا تبني األسهاّ ايكاْ ١ْٝٛايطآٖ ١إّٔ َػو
ايتذاضٚ ٟست ٢ته ٕٛايسضاغ ١ناًَ١
.
ايػذٌ ايتذاض ٟاملطنع َٔ ٟاختصاص املطنع ايٛطين يًػذٌ
صالسٝاتٗا
.
جيب تكس ِٜحمل ١تاضخي ١ٝعٔ اهل ١٦ٝاملدتص ١قبٌ بٝإ
ايتذاض ٟحمل ١تاضخي١ٝ
:
حتسٜس اهل ١٦ٝاملدتص ١مبػو ايػذٌ
إّٕ ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛايكابً ١يًتطبٝل عً ٢ايػذٌ ايتذاضٚ ٟاييت حتسز اهل ١٦ٝاملهًف ١مبػه٘ ،عطفت
تطٛضا ًَشٛظا ،األَط ايصٜ ٟفطض بٝإ َطُْٗٛا عرب ايسضاغ: ١اآلت١ٝ
أْؿ ٧املهتب ايٛطين يًًُه ١ٝايصٓاع ١ٝمبكتط ٢املطغ ّٛضقِ  248 -63املؤضر يف ٜٛ 10ي.1963 ٛٝ
ايتذاض ٟثِ
.
ٚناْت اختصاصات٘ تؿٌُ ناف ١أْٛاع املًه ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايتكٝٝؼ ٚنٌ َا ٜتعًل بايػذٌ
أْؿ ٧املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع ١ٝبٓا ٤عً ٢أَط ضقِ  62 -73املؤضر يف 21
 1973فاْتكًت صالسٝات املهتب ايٛطين يًًُه ١ٝايصٓاع ١ٝيف َٝسإ ايصٓاعٚ ١ٝايتكٝٝؼ إىل
.
ْٛفُرب
ادتسٜس ٚيًكٝاّ مبٗاَ٘ ادتسٜس ٠اْتكًت إي ٘ٝمجٝع أَٛاٍ ٚسكٛم ٚايتعاَات املهتب َاعسا تًو
.
املعٗس
ايتذاضٚ ٟعً ٢شيو ٜالسغ إّٔ املهتب
.
اييت ناْت َتعًك ١بايػذٌ
ايتذاض ٟغري إّٔ تػُٝت٘ تػريت يف ْفؼ ايتاضٜذ ٚأصبح
.
استفغ بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ
ايتذاض ٟتبعا هلصا سًت ايتػُ ١ٝادتسٜس ٠ستٌ املهتب ايٛطين يًًُه١ٝ
.
املطنع ايٛطين يًػذٌ
املتعًك ١ب٘
.
ايصٓاع ١ٝيف مجٝع أسهاّ املطغ ّٛضقِ  248 -63املؿاض إي ٘ٝأعالٚ ٙايٓصٛص األخط٣
ٚمما ال ضٜب ف ٘ٝإّٔ ايتعس ٌٜادتٖٛط ٟايص ٟقاّ ب٘ املؿطع نإ يف

ٚ 1986تعًل بتش ٌٜٛناف ١أعُاٍ

املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع ١ٝاملتعًك ١بايعالَاتٚ ،ايطغٚ ّٛايُٓاشز ايصٓاع،١ٝ
ٚتػُٝات املٓؿأ إىل املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضَ ،ٟاعسا ايصالسٝات ارتاص ١بربا٤ات االخرتاع اييت
ايصٓاع َٔٚ ١ٝثِ ٜتبني إّٔ املؿطٚع
.
بكٝت َٔ اختصاص املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه١ٝ
ٚصٌ بٗص ٙاإلصالسات إىل ٚضع ١ٝؾبْٛ ١ٗٝعا َا بايٛضع ١ٝاييت ناْت َٛدٛز ٠يف ظٌ املطغ ّٛضقِ
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ايتكٝٝؼ غري إّٔ
.
جيُع غابكا ناف ١االختصاصات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٚ ٟاملًه ١ٝايصٓاع ١ٝمبا فٗٝا
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املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟأصبح عاّ ٜ 1986تُتع ظُٝع ٖص ٙايصالسٝات باغتجٓا ٤تًو املتعًك١
االخرتاع
.
بربا٤ات
ايصالسٝات ٖٚهصا ٜتطُٔ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ -98
.
إالّ إّٔ املؿطّع تسخٌ َؤخطا ٚغري تٛظٜع ٖصٙ
 68املؤضر يف  21فرباٜط  1998إْؿا ٤املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه ١ٝايصٓاعٚ ١ٝحيسز قاْْ٘ٛ
األغاغٚ ٞجتسض اإلؾاضٖٓ ٠ا إّٔ ٖصا املعٗس سٌ ستٌ املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه١ٝ
.
ايصٓاع ١ٝيف أْؿطت٘ املتعًك ١باالخرتاعات ٚستٌ املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟيف أْؿطت٘ املتعًك١
ادتسٜس
"
املٓؿأ تأغٝػا عًٖ ٢صا حتٛيت إىل املعٗس
بايعالَات ٚايطغٚ ّٛايُٓاشز ايصٓاعٚ ١ٝتػُٝات .
األْؿط ١ايطٝ٥ػٚ ١ٝايجاْ ١ٜٛاملطتبط باالخرتاعات اييت نإ حيٛظٖا أٜ ٚػريٖا املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس
ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاعٚ ١ٝنصا األْؿط ١ايطٝ٥ػٚ ١ٝايجاْ ١ٜٛاملطتبط ١بايعالَات ٚايطغٚ ّٛايُٓاشز
ايتذاضٚ ٟال بأؽ إٔ
ايصٓاعٚ ١ٝتػُٝات املٓؿأ اييت نإ حيٛظٖا أٜ ٚػريٖا املطنع ايٛطين يًػذٌ " .
ايصٜ ٟعس َؤغػ ١عُ ١َٝٛشات
ْؿري يف ٖصا ايػٝام إىل إّٔ املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه ١ٝايصٓاع" ١ٝ
اهلٝهً ١فَٗ ٛهًف بتٓفٝص ايػٝاغ١
.
طابع صٓاعٚ ٞجتاضٚ ،ٟأصبح تابعا يٛظاض ٠ايصٓاعٚ ١إعاز٠
ايٛطٓ ١ٝيف َٝسإ املًه ١ٝايصٓاعٚ ١ٝخصٛصا بايػٗط عً ٢محا ١ٜاذتكٛم املعٓ ١ٜٛيًُبسعني،
ٜٚػتدًص َٔ األسهاّ ايكاْ ١ْٝٛأ ّٕ صالسٝات املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع(١ٝ
أ ٟاملعٗس ايكس )ِٜاملتعًك ١بايتكٝٝؼ مل تٓتكٌ عاّ  1998إىل املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه ١ٝايصٓاعٞ
يًتكٝٝؼ ٚادتسٜط بايصنط إّٔ
.
( أ ٟاملعٗس ادتسٜس) بٌ َٓشت إىل ٖ ١٦ٝدسٜس ٠مسٝت باملعٗس ادتعا٥طٟ
ايتكٝٝؼ خيطع ألسهاّ ايكاْ ٕٛضقِ
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تطبٝكٗا نُا ٜالسغ إّٔ املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتكٝٝؼ ٜعس عً٢
.
األغاغ ١ٝاملتعًل بٗصا املٛضٛع ٜٚبني َٝسإ
اهلٝهً١
َجاٍ املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه ١ٝايصٓاع ،١ٝخاضعا يٛصاٚ ١ٜظاض ٠ايصٓاعٚ ١إعاز. ٠
ٖ ٞاملعٗس ايٛطين
ٜػتدًص َٔ نافٖ ١ص ٙايٓصٛص إّٔ ٖٓاى سايٝا ثالخ ٖ٦ٝات شتتًف ١االختصاص :
ادتعا٥ط ٟيًًُه ١ٝايصٓاع ١ٝايص ٟخيتص بهٌ َا ٜتعًل باالخرتاعات ٚايطغٚ ّٛايُٓاشز ايصٓاع١ٝ
املٓؿأ ثِ صتس املعٗس ادتعا٥طٟ
ٚايعالَات (ايتذاضٚ ١ٜايصٓاعٚ ١ٝارتسَٚ )١تػُٝات .
يًتكٝٝؼ ايصٜ ٟتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايتكٝٝؼ ٚأخريا املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٟ
ٚتٓعُ٘ٝ
ايصٜٓ ٟشصط اختصاص٘ يف َػو ايػذٌ ايتذاض. ٟ
ايتذاضٟ
صالسٝات املطنع ايٛطين يًػذٌ :
ٜعس املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضَ ٟؤغػ ١إزاضَ ١ٜػتكًَ ١هًف ١خصٛصا بتػً ِٝايػذٌ ايتذاضٟ
املاي ٞنُا جيب إٔ ْؿري إىل إّٔ املطنع ٜتُتع
ٚتػٝري ٙإش أّْ٘ ٜتُتع بايؿدص ١ٝاملعٓٚ ١ٜٛاالغتكالٍ .
بصف ١ايتادط يف عالقات٘ َع ايػريٜٚ ،طدع تػٝري ٙإىل املسٜط ايعاّ ايصٜ ٟعني مبٛدب َطغٜ ّٛتدص َٔ
ايتذاض٠
زتًؼ اذته ١َٛبٓا ٤عً ٢اقرتاح ٚظٜط .
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إّٕ َأَٛض ٟاملطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟمياضغَٗ ٕٛاَِٗ بصفتِٗ ضباط عَُٚ َٕٛٝٛػاعسٜٔ
املطنعٟ
.
قطاٝ٥ني تبعا هلصا تًتعّ املصاحل املطنع ١ٜباحملافع ١عً ٢مجٝع ايٛثا٥ل ذتػٔ تػٝري ايػذٌ
.
ارتصٛص
.
ٚيف ٖصا ايػٝام فإّٕ َٗاّ املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٖٞ ٟعًٚ ٢د٘
ضبط ايػذٌ ايتذاضٚ ٟاذتطص عً ٢اسرتاّ ارتاضعني ي٘ يًٛادبات املتعًك١

بايكٝس يف ايػذٌ

ايعًُٝات
.
ايتذاضٚ ،ٟنصايو حتسٜس ايهٝفٝإ ايتطبٝك ١ٝاملتعًك ١بٗصٙ
·

تٓع ِٝناف ١ايٓؿطات ايكاْ ١ْٝٛاإلدباض ١ٜست ٢ايػري عً ٢عًِ مبدتًف ايتػريات اييت تططأ عً ٢اذتاي١
ايتذاض١ٜ
ايكاْ ١ْٝٛيًتادط ٚاحملالت .

·
·

ايؿطب
تػً ِٝنٌ ٚثٝكَ ١تعًك ١بايػذٌ ايتذاض ٟنؿٗازات ايؿطب ا ٚعسّ .
ٚضبط٘ ٚهلصا ايػطض ٜك ّٛبطبط
.
ايػٗط عً ٢ته ٜٔٛايفٗطؽ يًُتعاًَني االقتصازٜني  ٚاملتادط
ايتذاضٟ
باغتُطاض ايكا ١ُ٥ايٓؿاطات االقتصاز ١ٜارتاضع ١يًكٝس يف ايػذٌ .

·

جتُٝع نٌ األسهاّ ايتؿطٜع ٚ ١ٝايتٓع ٚ ١ُٝٝايتكٓ ١ٝاييت تتطُٔ ؾطٚط اإلذتام باإلعُاٍ ايتذاض١ٜ
املٗٓ١ٝ
. ٚ

·

إلؾٗاض ٜرتتب عً ٢شيو اْ٘ ٜتٛدب عً ٢املطنع
.
ٚيكس غبل ايك ٍٛبإ ايػذٌ ايتذاضٜ ٟعترب أزا ٠قاْ١ْٝٛ
َٗاَ٘ إعساز ايٓؿط ٠ايطمس ١ٝيإلعالْات ايكاْْٚ ١ْٝٛؿطٖا
ايتذاض ٟيف إطاض ,
,
ايٛطين يًػذٌ
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اإلؾٗاض ايتؿطٜع ٚ
,
ٜكطضٖا يف زتاٍ
,
ًٜٚتعّ بإزضاز يف ٖص ٙايٓؿط ٠ناف ١اإلؾٗاضات ايكاْ ١ْٝٛاييت
ايطمس ١ٝخصٛصا نٌ اإلؾٗاضات
,
االغاؽ جيب إ تتطُٔ ايٓؿط٠
,
ايتٓع ِٝاملعُ ٍٛبُٗا ٚ 1عًٖ ٢صا
اإلدباض ١ٜاييت ختص اذتاي ١ايكاْ ١ْٝٛيًتادط  ٚاحملالت ايتذاض ١ٜأ ٚاملتعًك ١بٗ٦ٝات ايؿطنات ايتذاض١ٜ
ضقاب١ٝ
غٛا ٤أناْت ٖ٦ٝات إزاض ١ٜأ. ٚ
ٖٚهصا ٜػتٗسف اإلؾٗاض ايكاْ ْٞٛاإلدباض ٟإطالع ايػري عًَ ٢ػت ٣ٛايعكٛز األغاغ ١ٝيًؿطنات
ضأمساهلا نُا ٜطَ ٞإىل بٝإ
.
ايتذاضٚ ،١ٜايتشٜٛالتٚ ،ايتعسٜالتٚ ،نٌ ايتػريات اييت تططأ عً٢
تػٝريٚ ٙعال ٠ٚعًٖ ٢صا فإّْ٘
ناف ١ايعًُٝات ايٛاضز ٠عً ٢احملٌ ايتذاض ٟنطٖٓ٘ ،أ ٚبٝع٘ ،أ ٚتأدري .
فٝذب إٔ ٜه ٕٛايػري عً ٢عًِ بهٌ األسهاّ ايكطا ١ٝ٥املتعًك ١بعًُٝات ايتصف ١ٝأ ٚاإلفالؽٚ ،مجٝع
ايتذاض٠
ايتسابري املتطُٓ ١اذتعط أ ٚإغكاط اذتل يف مماضغ. ١
ٚادتسٜط بايصنط يف ٖصا املطُاض إّٔ املؿطع تسخٌ َؤخطا يبٝإ ايكطاضات ايكطاٚ ١ٝ٥اإلزاضٚ ١ٜاملعًَٛات
اييت َٔ ؾأْٗا املػاؽ بصف ١ايتادط ٚاييت جيب تبًٝػٗا إىل املسٜط ١ٜايعاَ ١يًُطنع ايٛطين يًػذٌ
ايتذاضٖٚ ٟهصا ٜتٛدب عً ٢ادتٗات ايكطا ١ٝ٥إٔ حتٝط املسٜط ايعاّ يًُطنع عًُا بهاف ١ايكطاضات
.
ٚايٛطٓٚ ١ٝفُٝا
.
ايٓٗا ١ٝ٥املتعًك ١باْعساّ األًٖٚ ،١ٝاملٓع َٔ مماضغ ١َٓٗ ١جتاضٚ ،١ٜفكسإ اذتكٛم املسْ١ٝ
خيص ايػًطات اإلزاض ١ٜفٗ ٞتًتعّ بسٚضٖا بإضغاٍ ناف ١ايكطاضات اييت تتطُٔ غشب ايطخص املُٓٛس١
ملعاٚيْ ١ؿاط أَ. ١َٓٗ ٚكٓٓ١
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نُا جتسض املالسع ١إّٔ َفع ٍٛاإلؾٗاض ايكاْ ْٞٛايصٜ ٟك ّٛب٘ املعين باألَط ،حتت َػؤٚيٝت٘ ْٚفكت٘ ال
ايكاْ ١ْٝٛغري إّٔ اذتٝا ٠ايعًُ ١ٝبٓٝت
.
ٜػط ٟإالّ "ابتسا َٔ ٤تاضٜذ ْؿط ٙيف ايٓؿط ٠ايطمس ١ٝيإلعالْات
أنجط َٔ َط ٠إّٔ ٖص ٙايٓؿط ٠مل تًعب زٚضٖا بصٛض ٠فعاي ١عٝح أ ّٕ إصساضٖا غري َػتُط ٚغري َٓتعِ،
األَط ايصٜ ٟؤز ٟإىل ْؿط ايعكٛز ايتذاض ١ٜعس ٠أؾٗط بعس تاضٜذ إبطاَٗاٖٚ ،صا َا ٜتٓافَ ٢ع اهلسف
املٓؿٛز .قاْْٛا

ايجاْ ٞاإلطالع عً ٢ايػذٌ ايتذاضٟ
:
املطًب
تطـبٝكا ملبسأ ايعالْ ١ٝايتذاض ١ٜاييت ٚضع ألدًٗا ايػذٌ ايتذاض ،ٟفإّْ٘ جيٛظ أل ٟؾدص َعين إٔ ٜـشصٌ
َٔ املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟعًْ ٢ػد َٔ ١ايكٛٝز ايٛاضز ٠يف ايػذٌ َكابٌ زفع َصاضٜف شيو
اإلطالع عً ٢ؾطط إٔ ٜه ٕٛي٘ َصًش ١يف شيوٖٚ ،صا َا ْصت عً ٘ٝاملاز٠

 َٔ 24ايكاْ ٕٛارتاص

بكٛهلا ميهٔ أل ٟؾدص إٔ حيصٌ َٔ ايـُطنع ايٛطين يًـػذٌ
"
1990
:
بايػذٌ ايتذاض ٟيػٓ١
اإلطالع ٚفـ ٞساي١
ايتذاض ٟعً ٢أَ ١ٜعًٚ ١َٛاضز ٠يف ايػذٌ ايتذاض ٟعً ٢إٔ ٜتشٌُ َصاضٜف شيو " .
عـسّ ايكٝس ٜعط ٞاملطنع ؾٗاز ٠غًب ١ٝبعسّ سصٛي٘ٚ ،ال جيٛظ إٔ تؿتٌُ ايٓػد ١املعطا ٠عً ٢أسهاّ
ؾٗط اإلفالؽ إشا سهِ بطز االعتباض ٚال عً ٢أسهاّ اذتذع إشا قط ٞبطفع ايـشذط ٚشيو َطاعا٠
ايتادط ٚستٜ ٢تٝػط يًػري ايطدٛع إىل ايػذـٌ أٚدب ايكـاْ ٕٛعً ٢نٌ تادط ؾدص طبٝع ٞأٚ
ملصًش. ١
َعٓ ٟٛإٔ ٜصنط يف مجٝع املطاغالت ٚايفـٛاتـري املتعًك ١بأعُاي٘ ايـتذاض ١ٜضقِ ايػذٌ ايتذاضٚ ٟاملهإ
ايص ٟغذٌ .ف ٘ٝنُا ْص ايكـاْ ٕٛارتاص بايػذـٌ ايتذاض ٟعً ٢اإلؾٗاض ايكاْٚ ْٞٛايصٜ ٟرتتب عٓ٘
ؾٗط نٌ َا ٜتعًل بايتادط ايطبٝع ٞأ ٚاملعٓ ،ٟٛنُا أّْ٘ ميهٔ ؾٗط ٖـص ٙايبٝاْات املتعًل بايتادط يف
دطا٥س ٚطٖٓٚ ١ٝـصا َـا ْصـت عـً ٘ٝايـُاز٠

ايتذاضٜٓ ٟؿط ٖصا
"
َ 23ـٔ ايـكاْ ٕٛايـداص بايػذٌ

اإلؾـٗاض ايـكاْ ْٞٛايـصٜ ٟتـشـٌُ ايـُعين ْـفكـات٘ َٚصاضٜف٘ أٜطا يف ادتطا٥س ايٛطٓ ١ٝأ ٚاي ١َٝٛٝاملؤًٖ١
يصيو ٚادتسٜط بايصنط إّٔ َت ٢قٝس ايتادط امس٘ يف ايػذـٌ ايتذاض ٟناْت يـ٘ األٚي ١ٜٛيف اذتصٍٛ
" .
ايتذاضٟ
.
عًْ ٢ػد َٔ ١ايػذٌ

ٚال ٜػًِ إالّ ْػدٚ ١اسسَ ٠س ٠سٝا ٠ايـؿدص ايـطبٝع ٞأ ٚايـُعٟٓٛ

ايتذاضٟ
طـبكا يـٓص ايـُازَ 16 ٠ـٔ قـاْ ٕٛايػذٌ .
حتسٜس اهل ١٦ٝاملتدصص١
يف سايْ ١عاع بني املرت ؾح َ ٚأَ ٕٛايػذٌ ايتذاض ٟتطٛض ايٓصٛص ايكاْ١ْٝٛ
 1-يف ظٌ االَط ضقِ

صطٜح غري إ
,
 1975عسّ ٚدٛز ْص
:
 59 -75املؤضر يف  26غبتُرب

احملطُ ١اختصاص ايكاضٞ
:
ايتػذٜ ٌٝتِ يس٣
][7

 2-يف ظٌ املطغ ّٛضقِ

 1979اختصاص َسٜط املطنع ايٛطين
:
 15 -75املؤضر يف ٜٓ 25اٜط

يًػذٌ ايتذاض ( ٟاملاز) 13 ٠
 1983اختصاص ايٛاي( ٞاملاز)35 ٠
:
 3يف ظٌ املطغ ّٛضقِ  258 -83املؤضر يف  16افطٌٜ 4-يف ظٌ املطغ ّٛضقِ

 1988ايػا ٤املاز َٔ 35 ٠املطغ ّٛضقِ
:
 229 -88املؤضر يف ْٛ 5فُرب

 229اختصاص ايكاض ( ٞضُٓٝا )
:
-83
 1990اختصاص ايكاض ٞصطاس ( ١املٛاز 11
:
 5يف ظٌ ايكاْ ٕٛضقِ  22 -90املؤضر يف  18اٚتايفكط) 3 , 8 , 25 ٠
 6-يف ظٌ املطاغ ِٝايتٓفٝص ١ٜايصازض ٠يف

َ 1997سٜط املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ( ٟاْعط
:

خاص ١املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ ) 41 -97
ايتذاض ٟتطٛض ايٓصٛص ايكاْ١ْٝٛ
:
ايصٓاع ١ٝا ٚايػذٌ
/
حتسٜس اهل ١٦ٝاملدتص ١باملًه١ٝ
 1ايٛضع ١ٝيف ٚ ١٦ٖٝ ( 1963اسس ):٠املهتب ايٛطين يًًُه ١ٝايصٓاع١ٝIndustrielle

propriété

office national

ٜ ) ) de laتُتع بطاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاعٚ ١ٝ

ايػذٌ ايتذاض ( ٟاْعط املطغ ّٛضقِ  248 -63املؤضر يف ٜٛ 10ي 1963 ٛٝايػايف ايصنط )
 2/ايٛضع ١ٝيف ٖٓ ( 1973اى ٖ٦ٝتني ):
املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛد ٘ٝايصٓاع ٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع١ٝIndustrielle ( I . n . institut algérien de normalisation et de propriété
ٜ :) p. Iتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاع ( ١ٝاْعط االَط ضقِ  62 -73املؤضر يف
ايصنط )
.
ْٛ 21فُرب  1973ايػايف
املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض) ) C.N.R.C ٟ
(  ) centre national du Registre de Commerceتػريت تػُ ١ٝاملهتب ايٛطين يًػذٌ
ايتذاضٚ ٟأصبح املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟفٜٗ ٛتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٟ
ايصنط)
(أْعط املطغ ّٛضقِ 188 -73املؤضر يف ْٛ 21فُربٚ 1973ايػايف .
-3ايٛضع ١ٝيف ٖٓ(1986اى ٖ٦ٝتني):
املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع( ١ٝايػايف ايصنطٜ ):تُتع بايصالسٝاتاملتعًك ١باالخرتاعات ٚايتكٝٝؼ (أْعط املطغَٛني ضقِ  249 -86 ٚ 248 -86املؤضخني يف 30غبتُرب
ايصنط)
 1986ايػايف .
][8

املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٜ:ٟتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٚ ٟاملًه١ٝايصٓاعَ ١ٝاعسا بطا٤ات االخرتاع ٚايتكٝٝؼ (أْعط املطغَٛني ضقِ  249 -86 ٚ 284 -86املؤضخني يف
شنطُٖا)
.
30غبتُرب  1986ايػايف
ٖ٦ٝات)
:
-4ايٛضع ١ٝاعتباضا َٔ فرباٜط ٖٓ(1998اى ثالخ
ايصٓاع١ٝ
:
-املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه١ٝ

) .). I.N.A.P.I

( ) la Propriété Industrielle Institut National algérien de
ٜتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاعَ ١ٝاعسا ايتكٝٝؼ (أْعط املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ
 68 -98املؤضر يف فرباٜط ٚ 1998ايػايف ايصنط)
املعٗس ايٛطين يًتكٝٝؼ ( ) Institut algérien de la normalisation( ٜ ). I . A. N. O. Rتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايتكٝٝؼ (أْعط املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ -98
ايصنط)
.
 69املؤضر يف  21فرباٜط ٚ 1998ايػايف
املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض( ٟاملصنٛض أعالٜ:)ٙتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٟ
(أْعط املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  69 -98املصنٛض أعالٚ ٙضادع املطغَٛني ضقِ 249 -86 ٚ 248 -86
شنطُٖا)
.
ايػابل
ايٛصا ١ٜأِٖ ايتٛاضٜذ
:
تطٛض ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛفُٝا خيص
 - 1املهتب ايٛطين يًًُه ١ٝايصٓاع١ٝ
ٚ:1963صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاقٚ ١ايتذاض( ٠أْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛضقِ  248 -63املؤضر يف
ٜٛ 10ي 1963 ٛٝايػايف ايصنط).
 2املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع١ٝٚ:1973صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق(١أْعط املاز َٔ 2٠األَط ضقِ  62 -73املؤضر يف ْٛ 21فُرب 1973
ايصنط)
ايػايف .
ٚ:1984صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ١ارتف( ١ٝأْعط املاز َٔ 18 ٠املطغ ّٛضقِ  128 -84املؤضر يف َ19اٜٛ
،1984ادتطٜس ٠ايطمسَ 22 ١ٝا،1984 ٜٛايعسز،21ايصفش.)782 ١
ٚ:1986صاٚ ١ٜظٜط ايتدطٝط (أْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛضقِ
ايصنط)
 1986ايػايف .
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 248 -86املؤضر يف 30غبتُرب

ٚ:1987صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ١ايجك( ١ًٝأْعط املطغ ّٛضقِ  256 -87املؤضر يف ْٛ24فُرب ،1987ادتطٜس٠
ايطمس 9 ١ٝزٜػُرب  1987ايعسز ،50ايصفش.)1924١
ٚ:1994صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق( ١أْعط املاز َٔ 5 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  271 -94املؤضر يف
7غبتُرب  1994ايص ٟحيسز صالسٝات ٚظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق ،١ادتطٜس ٠ايطمس١ٝ

18غبتُرب

،1994ايعسز،58ايصفش)9١
-اعتباضأَ ٚ:1996صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً( ١أْعط املاز٠

 َٔ 5املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ

 319 -96املؤضر يف 28غبتُرب  1996ايص ٟحيسز صالسٝات ٚظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً،١ادتطٜس٠
ايطمس2 ١ٝأنتٛبط ،1996ايعسز،57ايصفش)6١
 - 3املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه ١ٝايصٓاع١ٝ
(اهل ١٦ٝايطآٖٚ )١صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً(١أْعط املاز َٔ5 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ 68 -98
ايصنط)
املؤضر يف 21فرباٜط ٚ 1998ايػايف .
 4املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتكٝٝؼ( اهل ١٦ٝادتسٜسٚ ) ٠صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ٚ ١إعاز ٠اهلٝهً ( ١اْعط املاز٠

 َٔ 5املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ

 69 -98املؤضر يف  21فرباٜط  ٚ 1998ايػايف ايصنط )
 5املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٟٚ 1973صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز َٔ 2 ٠املطغ ّٛضقِ  188 -73املؤضر يف ْٛ 21فُرب 1973
:
ايػايف ايصنط )
ٚ 1983صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز َٔ 4 ٠املطغ ّٛضقِ  258 -83املؤضر يف  16أفط1983 ٌٜ
:
ايػايف ايصنط )
ٚ 1990صاٚ ١ٜظٜط ايعسٍ ( اْعط املاز٠
:

 َٔ 35ايكاْ ٕٛضقِ  22 -90املؤضر يف  18أٚت 1990

ايصنط  ٚاملاز َٔ 2 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  355 -90املؤضر يف ْٛ 10فُرب  1990املتطُٔ
,
ايػايف
إْٗاٚ ٤صا ١ٜايٛظٜط املٓتسب يتٓع ِٝايتذاض ٠عً ٢املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٚٚ ٟضع٘ حتت إؾطاف
ٚ 1546اْعط نصيو املازَٔ 3 ٠
,
 48ايصفش١
ايعسٍ ادتطٜس ٠ايطمسْٛ 14 ١ٝفُرب  1990ايعسز ,
ٚظٜط ,
املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  68 -92ايػايف ايصنط )
ٚ 1997صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ
:

 90 -97املؤضر يف 17

َاضؽ ٚ 1997اْعط نصيو املازٖ َٔ 2 ٠صا املطغ ّٛاييت تتطُٔ إيػا ٤إسهاّ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ
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ايصنط ضادع نصيو املاز َٔ 3 ٠املطغ ّٛايتٓفٝصٟ
.
 355 -90املؤضر يف ْٛ 10فُرب  ٚ 1990ايػايف
ضقِ  68 -92بعس تعسًٜٗا بٓا ٤عً ٢املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  91 -97املؤضر يفَ 17اضؽ
 1997ايػايف ايصنط)

ايجاْٞ
:
املبشح

ايتذاضٟ
:
تٓع ِٝايػذٌ

غٓتططم يف ٖصا املبشح إىل األؾداص املًعَ ٕٛبايكٝس يف ايػذٌ ايتذاضْٚ ٟبني األُٖ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛ
ايتذاضٟ
االقتصاز ١ٜيًػذٌ .

ايتذاضٟ
:
املطًب اال : ٍٚاألؾداص املًعَ ٕٛبايكٝس يف ايػذٌ
ايتذاضٟ
َاًٜ ًٜٞعّ بايتػذ ٌٝيف ايػذٌ .
"
عً٢
تـٓص ايـُازَ 19 ٠ـٔ ايـكاْ ٕٛايتذاض ٟادتعا٥ط: ٟ
 1نٌ ؾدص طبٝع ٞي٘ صف ١ايتادط يف ْعط ايكاْ ٕٛادتعا٥طٚ ٟمياضؽ أعُاي٘ ايتذاض ١ٜيف زاخٌادتعا٥طٟ
.
ايكطط
 2نٌ ؾدص َـعٓ ٟٛتادط بايؿهٌ ،أٜ ٚهَٛ ٕٛضٛع٘ جتاضٜاَٚ ،كط ٙيف ادتعا٥ط  ،أ ٚنإ يَ٘هتب أ ٚفطع

نإ ي٘ َهتب أ ٚفطع

ناْت ٜٚؤخص َٔ ْص ٖص ٙاملاز ٠أّْ٘
أ ٚأَ ٟؤغػ. " ١

ؾـططـإ
ٜـؿتـطط فـٝـُـٔ ٜـًـتـعّ بـايـكـٝـس فـ ٞايـػـذـٌ ايـتـذـاض: ٟ
ايؿطط :األٍٚ
تادطا ال ًٜتعّ بايكٝس يف ايػذٌ ايتذاض ٟإالّ ايتادط ،غٛا ٤أنإ ايتادط فطزا أّ ؾطن١
إٔ ٜه: ٕٛ
سـطفـ ١ي٘
تـذـاضٜـٚ ،١ايـتـادـط ٖـَ ٛـٔ ٜـتـدـص األعـُـاٍ ايـتـذـاضٜـ. ١
نُا ٜٓطبل ٖصا االيتعاّ عً ٢ايؿطنات ايتذاض ٚ ١ٜغٛا ٤أنإ َـٛضٛعٗا جتاضٜا أَ ٚسْٝا طاملا
اتـدـصت ؾـهـٌ إسـس ٣ايـؿـطنـات ايتذاض ١ٜاملعرتف بٗا قاْْٛا  ٖٞٚؾطن ١ايتطأَ ٚؾـطنـ١
ايتٛص١ٝ
ايـُـػـاٖـُـٚ ١ايـؿـطنـ ١شات ايـُػـؤٚيـ ١ٝاحملسٚزٚ ٠ؾطن. ١
ٜٚػتٓتر ممّا تكسّ إّٔ ايكٝس يف ايػذٌ ايتذاضٚ ٟادب عً ٢ايتذاض األفطاز ٚايؿطنات ايتذاضٚ ١ٜنصيو
احملسٚز٠
ايؿطنات املسْٚ ١ٝاملؤغػات ايعاَ ١اييت تتدص ؾهٌ ؾطن ١املػاُٖ ١أ ٚشات املػؤٚي. ١ٝ
ايؿطط :ايجاْٞ
ادتعا٥ط ٜؿرتط ايكاْ ٕٛادتعا٥ط ٟيف ايتادط ايطبٝع ٞأ ٚاملعٓ ٟٛإٔ ٜهٕٛ
:
مماضغ ١ايٓؿاط ايتذاض ٟيف
أخط٣
ي٘ يف ادتعا٥ط َهتبا أ ٚفطعا أ ٚأَ ٟؤغػ. ١
ٜٚكصس باحملٌ ايتذاض ٟاملهإ ايصٜ ٟتدص ٙايتادط ملعاٚي ١أعُاي٘ ايتذاض ١ٜإشا نإ ؾدصا طبٝعٝا
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ٜٚكصس بايفطع أ ٚايٛناي ١أَ ٟطنع ثابت ٜباؾط ف ٘ٝايتادط ْؿاطا جتاضٜا َػتكال ْٛعا َا عٔ ْؿاط
ايطٝ٥ػٞ
املطنع .
َعٜٓٛا
ٜٚكصس مبطنع ايؿطن ١املهإ ايص ٟتٛدس ف ٘ٝإزاض ٠ايؿطن ١ايطٝ٥ػ ٞإشا نإ ؾدصا .
أَّا إشا نإ َطنع ايؿطن ١ايطٝ٥ػ ٞيف ارتاضز ٚفتشت يف ادتعا٥ط َهتبا أ ٚفطعا ،فتًتعّ بايكٝس يف
ادتعا٥طٟ
.
ايػذٌ ايتذاضٖٚ ٟصا طبكا يًُاز َٔ 20 ٠ايكاْ ٕٛايتذاضٟ
ايتذاضٟ
:
ايبٝاْات اييت تكٝس يف ايػذٌ
ته ٕٛيف ايػذٌ ايتذاض ٟمجٝع ايبٝاْات ارتاص ١باذتاي ١املسْٚ ١ٝبايٓؿاط ايتذاض ٟيًتادط املٓصٛص
عًٗٝا يف ايكاْٜٚ ٕٛؤؾط ف ٘ٝبهٌ تػٝري أ ٚتعسٜ ٌٜططأ عًٗٝاٚ ،ختتًف ٖص ٙايبٝاْات عػب َا إشا نإ
ؾطن١
ايتادط فطزا أّ .
ايطبٝع) ٞ
:
 ا ايبٝاْات املتعًك ١بايتادط ايفطز( ايؿدصإشا تعًل األَط بتادط فطز ٚدب إٔ ٜؿتٌُ طًب ايكٝس عً ٢بٝاْات َعْٓ ١ٝص عًٗٝا ايكاْ ٕٛايتذاضٟ
ايبٝاْات ٖٞ
:
ادتعا٥طَٗٓ ٟا َا ٜتعًل بايتذاض ٠اييت ٜعاٚهلا ٖٚصٙ
.1

طًب ممط ٞستطض عً ٢اغتُاضات ٜػًُٗا املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٟ

.2

تٛثٝكٞ
غٓس ًَه ١ٝاحملٌ ايتذاض ٟأ ٚعكس إجياض .

.3

َػتدطز َٔ عكس املٝالز

.4

َػتدطز َٔ ايػٛابل ايعسي.)3( ١ٝ

.5

ٚصٌ تػسٜس سكٛم ايطابع ايططٜيب املٓصٛص عً ٘ٝيف ايتؿطٜع ادتبا ٟ٤املعُ ٍٛب٘( 4000زز)

.6

االقتطا٤
بطاق ١ايتادط األدٓيب عٓس .

.7

االعتُاز أ ٚايطخص ١ايًصإ تػًُُٗا اإلزاضات املدتص ١عٓسَا ٜتعًل األَط مبُاضغْ ١ؿاطات أَٔٗ ٚ
َكٓٓ١
.
ٚيهٜ ٞه ٕٛايػذٌ ايتذاض ٟصٛض ٠صازق ١ذتاي ١ايتادط أٚدب ايكاْ ٕٛايتأؾري يف ايػذٌ بأ ٟتػٝري
أ ٚتعسٜ ٌٜططأ عً ٢ايبٝاْات األصًٜٚ ١ٝكسّ طًب ايتأؾري َٔ ايتادط ْفػ٘ ٚايتعسٜ ٌٜتِ عٓس تػٝري ْٛع
ايعٓٛإ
ايعٌُ ايتذاض ٟاملُاضؽ َٔ قبٌ ،أ ٚحت ٌٜٛاملتذط بػبب تػري .
ايتذاض١ٜ
ب ايبٝاْات املتعًك ١بايؿطنات :ٚإشا تعًل األَط بؿطن ١فإّٕ ايكاْ ٕٛايتذاض ٟأٚدب إٔ ٜؿتٌُ طًب ايكٝس عً ٢ايبٝاْات :اآلت١ٝ
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 .1تكس ِٜطًب َٔ ثالخ ْػذ ٚعًَ ٢طبٛعات ٜكسَٗا املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟتؿتٌُ

عً٢

ايتاي ١ٝعٓٛاْٗا ٚامسٗاْٛ ،عٗا أَٛ ٚضٛعٗا أمساٚ ٤أيكاب ايؿطنا ٤املػؤٚيني بايتطأَ
ايبٝاْات :
ايؿطن١
ٚتٛاضٜذ َٝالز نٌ َِٓٗ ٚدٓػٝتِٗ ضأمساهلِ ٚايػطض َٔ تأغٝؼ .
.2

ايؿطن) ١
.
عكس ًَه ١ٝاحملٌ ايتذاض ٟأ ٚعكس إجياض تٛثٝك ( ٞباغِ

.3

يًؿطن١
ْػدتإ َٔ ايكاْ ٕٛاألغاغ. ٞ

.4

ْػد َٔ ١اإلعالٕ عٔ ايكاْ ٕٛاألغاغ ٞيًؿطن ١يف ايٓؿط ٠ايطمس ١ٝيإلعالْات ايكاْٚ ١ْٝٛيف دطٜس٠
ٚ. ١َٜٝٛطٓ١ٝ

.5

ٚصٌ تػسٜس سكٛم ايطابع ايططٜيب املٓصٛص عً ٘ٝيف ايتؿطٜع ادتبا ٟ٤املعُ ٍٛب٘( 4000زز)

.6

االعتُاز أ ٚايطخص ١ايًصإ تػًُُٗا اإلزاضات املدتص ١عٓسَا ٜتعًل األَط مبُاضغْ ١ؿاطات أَٔٗ ٚ
َكٓٓ١
.

 .7أَّا فُٝا ٜتعًل باألؾداص املعٓ ١ٜٛاألدٓب ١ٝاييت تطغب يف مماضغ ١عٌُ جتاض ٟبادتعا٥ط باإلضاف ١إىل َا
غبل شنط ٙجيب إٔ تكسّ ؾٗاز ٠ادتٓػْ ،١ٝػد َٔ ١ايػٛابل ايكطا ١ٝ٥ارتاص ١باملسٜط أ ٚايٛن ٌٝأٚ
املتصطف باغِ ايؿطن ،١ايؿٗاز ٠اييت ختٛهلِ اإلقاَ ١يف ادتعا٥ط ٚايٛصٌ ايصٜ ٟػُح يًؿطن ١اإلقاَ١
ادتعا٥ط
يف .
ٚ .8إشا ططأ أ ٟتػٝري أ ٚتعس ٌٜعً ٢ايبٝاْات األصً ١ٝأٚدب ايكاْ ٕٛتكسٖ ِٜصا ايطًب َٔ أصشاب ايؿإٔ
أؾداصِٗ
.
ٜٚتِ شيو يف ساي ١سٌ ايؿطن ١أٚ ٚضعٗا حتت ايتصفٚ ١ٝنصيو أ ٟتػٝري حيصٌ يف

ايتذاضٟ
:
املطًب ايجاْ: ٞأُٖ ١ٝايػذٌ
ايتادط
إ ايتػذ ٌٝيف ايػذٌ ايتذاضٜ ٟفرتض صف. ١
ايتادط
إ م بٝإ اإلزٕ املُٓٛح يًكاصط ملعاٚي ١ايتذاضٜ ٠عرت ؾططا أغاغٝا النتػاب صف. ١
ايجاْ ١ٝفإْٗا تعاْ َٔ ٞاغتجٓاَُٗ ٜٔ٤ني ُٖ:ا
ٚفُٝا ٜتعًل بكاعس, ٠
 1/إ عسّ ايتػذ ٌٝيف ايػذٌ ايتذاض ٟميٓع ايتادط عري املػذٌ إ ٜتُػو بٗس ٙايصف ١إظا. ٤ايػري
 2/إ عسّ قٝس بعض ايبٝاْات يف ايػذٌ ايتذاض ٟميٓع ايتادط إ حيتر بٗا إظا. ٤ايػري
ٜعترب يػذٌ ايتذاض ٟأزا ٠يإلؾٗاض,

ٖٚسا ضادع يكابًَ ١عاضض ١صف ١ايتادط ا ٚبعض ايبٝاْات ارتاضع١

ايتذاضٚ ٟابطظ زي ٌٝعً ٢زيو فٗ ٛاملاز َٔ 19 ٠ايكاْ ٕٛضقِ  22 -90املؤضر يف 18
.
يًكٝس يف ايػذٌ
أٚت  1990اييت تٓص عً ٢إ ايتػذ ٌٝيف ايػذٌ ايتذاض ٟعكس ضمس ٞغٝجبت ناٌَ األًٖ ١ٝايكاْ١ْٝٛ
اإلدباضٟ
.
ملُاضغ ١ايتذاضٜٚ ٠رتتب عً ٘ٝاإلؾٗاض ايكاْْٞٛ
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ايتذاض ؾدصا طبٝعٝا نإ
ف ٘ٝفُٔ ايجابت إ ,
إ ايٛظٝف ١االؾٗاض ١ٜيًػذٌ ايتذاض ٟأَط غري َتٓاظع .
َعٜٓٛا ًٜتعّ بصنط ايبٝاْات اإلدباض ١ٜازا أضاز إ حيتر بٗا إظا ٤ايػري
,
اٚ

ٚ 1394نُا اؾطْا إي٘ٝ
.

االؾٗاض ١ٜأ ٟيف زتاٍ اإلعالّ
,
أعال ٙفإ يًػذٌ ايتذاض ٟزٚضا َؤنسا ٚغري َؿهٛى ف ٘ٝيف اجملاٍ
,
ايػري از ٜػُح ٖسا األخري مبعطف ١نٌ َا ٜتعًل بايتادط ا ٚاحملٌ املػتػٌ
,

ٚ 1395يكس ق, 1396 ٌٝ
.

ايتذاضٖٚ ٟسا ضادع يه ٕٛإ
"
عً ٢سل "إ أُٖ ١ٝايػذٌ ايتذاض ٟتهُٔ أغاغا يف زعِ اال٥تُإ
املػتػٌ فبٝإ َطنع ايتادط ايكاْٜ ْٞٛػُح
.
ايػري جيب إ ٜعًِ بهٌ َا ٜتعًل بٛضع ١ٝايتادط ا ٚاحملٌ
ايتذاض١ٜ
ٖسٕ بتػٗ ٌٝايعًُٝات ايتذاض ١ٜاز اْ٘ ٜػُح بتشكٝل األَٔ ايالظّ يًتعٗسات .
االقتصازٚ ٟغ ١ًٝيتشكٝل املػتُط يف األْؿط ١ايتذاض ١ٜزاخٌ
,
ايتذاض ٟيف اجملاٍ
,
نُا ٜعترب ايػذٌ
ايبالز يسا تتُجٌ أٖساف املطانع ايٛطٓ ١ٝيًػذٌ ايتذاضٟ
.

يف غري ٚضبط باغتُطاض قا ١ُ٥األْؿط١

االقتصاز ١ٜارتاضع ١يًكٝس يف ايػذٌ ايتذاض. ٟ
إسصا ١ٝ٥فٜٗ ٛػُح
.
يإلسصاٝ٥ات فًػذٌ ايتذاض ٟازٕ ٚظٝف١
.
ايػذٌ ايتذاضٜ ٟػتعٌُ نُصسض
مجاع ١ٝاملٛدٛز ٠عً ٢ايرتاب
,
خاص ١فطز ١ٜناْت اٚ
,
ببٝإ عسز املؤغػات ايتذاض ١ٜعاَ ١ناْت اٚ
أخط حيسز عسز ايتذاض املػذًني يف ايػذٌ ايتذاض ٟغٛا ٤أنإ ايتادط ؾدصا
ايٛطين ا ٚبتعبري ,
,
أدٓبٝا إ ايسٚي ١يف ساد ١إىل مجع ناف١
.
َعٜٓٛا ٚغٛا ٤أنإ املعين باألَط دعا٥طٜا اٚ
,
طبٝعٝا اٚ
املعًَٛات اييت َٔ ؾاْٗا إفاز ٠االقتصاز ايٛطين خاص ١فُٝا خيص عسز املؤغػات ايتذاضَٚ ١ٜكساض ٠
بسيو فاْ٘ ٜتشتِ عً ٢ايسٚي ١االطالع عً ٢مجٝع ايبٝاْات املصنٛض ٠يف
املػتجُط ٚيًكٝاّ ,
.
ضأؽ املاٍ
ايػذٌ ايتذاض ٟا ٚاملٓؿٛض ٠يف ايٓؿط ٠ايطمس ١ٝيإلعالْات ايكاْٚ. 1399 ١ْٝٛمما ال ضٜب ف ٘ٝإ املعًَٛات
َُٗا االَط ايص ٟعً ٢أغاغ٘
اجملاٍ زٚضا ,
,
تًعب يف ٖسا
اييت يف سٝاظ ٠املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض, ٟ
تكطض َؤخطا إخطاع َٔ دسٜس األؾداص ايطبٝعٝني  ٚاملعٜٓٛني ايس ٜٔتتٛفط ف ِٗٝصف ١ايتادط إلعاز٠
ايكٝس ايػذٌ ايتذاضٟ

ٚيعًُ ١ٝاإلسصا. ٤

إلعاز ٠ايكٝس اييت بسأت يف ؾٗط َاضؽ

ٚميهٔ اإلؾاض ٠يف ٖسا املطُاض إىل إ ايعًُ ١ٝاألخري٠

 1997حتت إؾطاف ٚظاض ٠ايتذاض ٠مل حتكل يف أداٍ ستسز٠

إنطاٖ١ٝ
.
بػبب االيتعاَات اييت ٚضعت عً ٢ناٌٖ ايتذاض ٚاييت اعتربت
ٚميهٔ إ ْصنط َٔ بٗٓٝا ضطٚض ٠ايتطٗري ايٛضع ١ٝادتباٚ ١ٝ٥تكس ِٜؾٗاز ٠االْتػاب  ٚايتشٝني اييت
تػًُٗا ٖ ١٦ٝايطُإ االدتُاع ٞاملهًف ١بػري اإلدطا. ٤
ٜػاِٖ ايػذٌ ايتذاض ٟيف اجملاٍ ايتٓع ُٞٝيف تطٗري مماضغ ١املٗٓ ١ٝايتذاض ١ٜيه ْ٘ٛميجٌ ايٛغ١ًٝ
تفطض
,
ايتذاض ٠ا ٚاييت
,
ايالظَ ١ملطاقب ١تطبٝل ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاييت متٓع بعض األؾداص َٔ َعاٚي١
ٖٚهصا ٜػُح ايػذٌ ايتذاض ٟمبتابعٚ ١ضع١ٝ
,
َػبك١
َع ١ٓٝاذتص ٍٛعً ٢ضخص. ١
ملُاضغ ١جتاض, ٠
فٚ ٘ٝست ٢تتشكل ٖس ٙاملطاقب ١اْتكٌ اختصاص ايػذٌ ايتذاض ٟعاّ 1990
األؾداص ارتاضعني يًكٝس .
َٔ ٚظٜط ايتذاض ٠إىل ٚظٜط ايعسٍ.يهٔ بعس ايتعسٜالت األخري ٠اييت عطفٗا ايػذٌ ايتذاض ٟعاّ
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1997

َٓشت َػو ٖسا ايػذٌ ادتسٜس يٛظٜط ايتذاض. ٠

ٖٚسا َا أز ٣إىل إيػا ٤إسهاّ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ

 355 -90املؤضر يف ْٛ 10فُرب . 1990
-

املدتص١
.
ضخص ١ايػًط١
ايبًسٟ
 2ؾٗاز ٠املٓفع ١االقتصازٚ ١ٜاالدتُاعٜ ١ٝػًُٗا ضٝ٥ؼ اجملًؼ ايؿعيب .نطا٘٥
 3غٓس ًَه ١ٝاملكط ايصٜ ٟؤدط ب٘ احملٌ ايتذاض ٟأ ٚعكس إجياض ٙأٚ ٚصٌ .ايكطا١ٝ٥
ْ 4ػد َٔ ١ايػٛابل .ْ 5ػد َٔ ١بٝإ ايؿطب أ ٚشنط ايتػري إشا تعًل األَط مبتذط َٖٛ ٛضٛع بٝع أ ٚإزاض .٠سطّ٠ 6تكس ِٜطًب َٔ ثالخ ْػذ ٚعًَ ٢طبٛعات ٜٛفطٖا املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟعً ٢ايبٝاْاتايتاي ١ٝاغِ ايتادط ٚيكب٘ ٚتاضٜذ َٝالزٚ ٙعٓٛاْ٘ ٚدٓػٝتْ٘ٛ ،ع ايتذاضٚ ٠اهلسف االدتُاع َٔ ٞايعٌُ
:
ايتذاضٟ
.
 7إشا نإ ايتادط فطز أدٓيب عً ٘ٝإٔ ٜكسّ ؾٗاز ٠ادتٓػٚ ١ٝؾٗاز ٠اإلقاَ ١ثِ مماضغ ١عُال جتاضٜاايتذاضٟ
خيطع يًكٝس يف ايػذٌ .
يف سايْ ١عاع بني املرت ؾح َ ٚأَ ٕٛايػذٌ ايتذاض ٟتطٛض ايٓصٛص

حتسٜس اهل ١٦ٝاملتدصص١
ايكاْ١ْٝٛ
 1-يف ظٌ االَط ضقِ

صطٜح غري إ
,
 1975عسّ ٚدٛز ْص
:
 59 -75املؤضر يف  26غبتُرب

احملطُ ١اختصاص ايكاضٞ
:
ايتػذٜ ٌٝتِ يس٣
 2-يف ظٌ املطغ ّٛضقِ

 1979اختصاص َسٜط املطنع ايٛطين
:
 15 -75املؤضر يف ٜٓ 25اٜط

يًػذٌ ايتذاض ( ٟاملاز) 13 ٠
 1983اختصاص ايٛاي( ٞاملاز)35 ٠
:
 3يف ظٌ املطغ ّٛضقِ  258 -83املؤضر يف  16افطٌٜ 4-يف ظٌ املطغ ّٛضقِ

 1988ايػا ٤املاز َٔ 35 ٠املطغ ّٛضقِ
:
 229 -88املؤضر يف ْٛ 5فُرب

 229اختصاص ايكاض ( ٞضُٓٝا )
:
-83
 1990اختصاص ايكاض ٞصطاس ( ١املٛاز 11
:
 5يف ظٌ ايكاْ ٕٛضقِ  22 -90املؤضر يف  18اٚتايفكط) 3 , 8 , 25 ٠
َ 1997سٜط املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ( ٟاْعط خاص١
:
 6يف ظٌ املطاغ ِٝايتٓفٝص ١ٜايصازض ٠يفاملطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ ) 41 -97
ايتذاض ٟتطٛض ايٓصٛص ايكاْ١ْٝٛ
:
ايصٓاع ١ٝا ٚايػذٌ
/
حتسٜس اهل ١٦ٝاملدتص ١باملًه١ٝ
 1-ايٛضع ١ٝيف

ٚ ١٦ٖٝ ( 1963اسس ):٠املهتب ايٛطين يًًُه ١ٝايصٓاع١ٝ
office
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propriété

la

de

national

ايتذاض ٟاْعط
(
ٜ ) ) Industrielleتُتع بطاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاع ٚ ١ٝايػذٌ
املطغ ّٛضقِ  248 -63املؤضر يف ٜٛ 10ي 1963 ٛٝايػايف ايصنط )
 2/ايٛضع ١ٝيف ٖٓ ( 1973اى ٖ٦ٝتني):
املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛد ٘ٝايصٓاع ٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع١ٝIndustrielle ( I . n . institut algérien de normalisation et de propriété
ٜ :) p. Iتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاع ( ١ٝاْعط االَط ضقِ  62 -73املؤضر يف
ايصنط )
.
ْٛ 21فُرب  1973ايػايف
املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض) ) C.N.R.C ٟ
(  ) centre national du Registre de Commerceتػريت تػُ ١ٝاملهتب ايٛطين يًػذٌ
ايتذاضٚ ٟأصبح املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟفٜٗ ٛتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٟ
ايصنط)
(أْعط املطغ ّٛضقِ 188 -73املؤضر يف ْٛ 21فُربٚ 1973ايػايف .

- 3ايٛضع ١ٝيف ٖٓ( 1986اى ٖ٦ٝتني):
املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع( ١ٝايػايف ايصنطٜ ):تُتع بايصالسٝاتاملتعًك ١باالخرتاعات ٚايتكٝٝؼ (أْعط املطغَٛني ضقِ  249 -86 ٚ 248 -86املؤضخني يف 30غبتُرب
ايصنط)
 1986ايػايف .
املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٜ:ٟتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٚ ٟاملًه١ٝايصٓاعَ ١ٝاعسا بطا٤ات االخرتاع ٚايتكٝٝؼ (أْعط املطغَٛني ضقِ  249 -86 ٚ 284 -86املؤضخني يف
شنطُٖا)
.
30غبتُرب  1986ايػايف
ٖ٦ٝات)
:
-4ايٛضع ١ٝاعتباضا َٔ فرباٜط ٖٓ(1998اى ثالخ
ايصٓاع١ٝ
:
-املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه١ٝ

) .). I.N.A.P.I

( ) la Propriété Industrielle Institut National algérien de
ٜتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاعَ ١ٝاعسا ايتكٝٝؼ (أْعط املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ
 68 -98املؤضر يف فرباٜط ٚ 1998ايػايف ايصنط)
املعٗس ايٛطين يًتكٝٝؼ ( ) Institut algérien de la normalisation( ٜ ). I . A. N. O. Rتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايتكٝٝؼ (أْعط املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ -98
ايصنط)
.
 69املؤضر يف  21فرباٜط ٚ 1998ايػايف
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املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض( ٟاملصنٛض أعالٜ:)ٙتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٟ
(أْعط املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  69 -98املصنٛض أعالٚ ٙضادع املطغَٛني ضقِ 249 -86 ٚ 248 -86
شنطُٖا)
.
ايػابل
ايٛصا ١ٜأِٖ ايتٛاضٜذ
:
تطٛض ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛفُٝا خيص
-1املهتب ايٛطين يًًُه ١ٝايصٓاع١ٝ
ٚ:1963صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاقٚ ١ايتذاض( ٠أْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛضقِ  248 -63املؤضر يف
ٜٛ 10ي 1963 ٛٝايػايف ايصنط).
 2املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع١ٝٚ:1973صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق(١أْعط املاز َٔ 2٠األَط ضقِ  62 -73املؤضر يف ْٛ 21فُرب 1973
ايصنط)
ايػايف .
ٚ:1984صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ١ارتف( ١ٝأْعط املاز َٔ 18 ٠املطغ ّٛضقِ  128 -84املؤضر يف َ19اٜٛ
،1984ادتطٜس ٠ايطمسَ 22 ١ٝا،1984 ٜٛايعسز،21ايصفش.)782 ١
 248 -86املؤضر يف 30غبتُرب

ٚ:1986صاٚ ١ٜظٜط ايتدطٝط (أْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛضقِ
ايصنط)
 1986ايػايف .
ٚ:1987صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ١ايجك( ١ًٝأْعط املطغ ّٛضقِ

 256 -87املؤضر يف

ْٛ24فُرب

،1987ادتطٜس ٠ايطمس 9 ١ٝزٜػُرب  1987ايعسز ،50ايصفش.)1924١
ٚ:1994صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق( ١أْعط املاز َٔ 5 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  271 -94املؤضر يف
7غبتُرب  1994ايص ٟحيسز صالسٝات ٚظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق ،١ادتطٜس ٠ايطمس١ٝ

18غبتُرب

،1994ايعسز،58ايصفش)9١
-اعتباضأَ ٚ:1996صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً( ١أْعط املاز٠

 َٔ 5املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ

 319 -96املؤضر يف 28غبتُرب  1996ايص ٟحيسز صالسٝات ٚظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً،١ادتطٜس٠
ايطمس2 ١ٝأنتٛبط ،1996ايعسز،57ايصفش)6١
 - 3املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه ١ٝايصٓاع١ٝ
(اهل ١٦ٝايطآٖٚ )١صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً(١أْعط املاز َٔ5 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ 68 -98
ايصنط)
املؤضر يف 21فرباٜط ٚ 1998ايػايف .
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 4املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتكٝٝؼ( اهل ١٦ٝادتسٜسٚ ) ٠صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ٚ ١إعاز ٠اهلٝهً ( ١اْعط املاز َٔ 5 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ -98
 69املؤضر يف  21فرباٜط  ٚ 1998ايػايف ايصنط )
 5املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٟٚ 1973صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز َٔ 2 ٠املطغ ّٛضقِ  188 -73املؤضر يف ْٛ 21فُرب 1973
:
ايػايف ايصنط )
ٚ 1983صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز َٔ 4 ٠املطغ ّٛضقِ  258 -83املؤضر يف  16أفط1983 ٌٜ
:
ايػايف ايصنط )
ٚ 1990صاٚ ١ٜظٜط ايعسٍ ( اْعط املاز َٔ 35 ٠ايكاْ ٕٛضقِ  22 -90املؤضر يف  18أٚت  1990ايػايف
:
ايصنط  ٚاملاز َٔ 2 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  355 -90املؤضر يف ْٛ 10فُرب  1990املتطُٔ إْٗا٤
,
ٚصا ١ٜايٛظٜط املٓتسب يتٓع ِٝايتذاض ٠عً ٢املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٚٚ ٟضع٘ حتت إؾطاف ٚظٜط
ٚ 1546اْعط نصيو املازَٔ 3 ٠
,
 48ايصفش١
ايعسٍ ادتطٜس ٠ايطمسْٛ 14 ١ٝفُرب  1990ايعسز ,
,
املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  68 -92ايػايف ايصنط )
ٚ 1997صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  90 -97املؤضر يف َ 17اضؽ
:
ٚ 1997اْعط نصيو املازٖ َٔ 2 ٠صا املطغ ّٛاييت تتطُٔ إيػا ٤إسهاّ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ -90
ايصنط ضادع نصيو املاز َٔ 3 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ
.
 355املؤضر يف ْٛ 10فُرب  ٚ 1990ايػايف
 68 -92بعس تعسًٜٗا بٓا ٤عً ٢املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ

 91 -97املؤضر يف َ 17اضؽ

 1997ايػايف ايصنط)
ارتالص١

ايػذٌ ايتذاض ٟحتسٜس اهل ١٦ٝاملتدصص١
يف سايْ ١عاع بني املرت ؾح َ ٚأَٛض ايػذٌ ايتذاض ٟتطٛض ايٓصٛص ايكاْ١ْٝٛ

][18

 1-يف ظٌ االَط ضقِ

صطٜح غري إ
,
 1975عسّ ٚدٛز ْص
:
 59 -75املؤضر يف  26غبتُرب

احملهُ ١اختصاص ايكاض) ٞ
:
ايتػذٜ ٌٝتِ يس٣
 1979اختصاص َسٜط املطنع ايٛطين يًػذٌ
:
 2يف ظٌ املطغ ّٛضقِ  15 -75املؤضر يف ٜٓ 25اٜطايتذاض) 13 ّ( ٟ
 1983اختصاص ايٛاي( ٞاملاز)35 ٠
:
 3يف ظٌ املطغ ّٛضقِ  258 -83املؤضر يف  16افطٌٜ 4-يف ظٌ املطغ ّٛضقِ

 1988ايػا ٤املاز َٔ 35 ٠املطغ ّٛضقِ
:
 229 -88املؤضر يف ْٛ 5فُرب

 229اختصاص ايكاض ( ٞضُٓٝا
:
-83
 1990اختصاص ايكاض ٞصطاس ( ١املٛاز 11
:
 5يف ظٌ ايكاْ ٕٛضقِ  22 -90املؤضر يف  18اٚتايفكط3 , 8 , 25 ٠
َ 1997سٜط املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ( ٟاْعط خاص١
:
 6يف ظٌ املطاغ ِٝايتٓفٝص ١ٜايصازض ٠يفاملطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ ) 41 -97
ايتذاض ٟتطٛض ايٓصٛص ايكاْ١ْٝٛ
:
ايصٓاع ١ٝا ٚايػذٌ
/
حتسٜس اهل ١٦ٝاملدتص ١باملًه١ٝ
 1ايٛضع ١ٝيف ٚ ١٦ٖٝ ( 1963اسس ):٠املهتب ايٛطين يًًُه ١ٝايصٓاع١ٝIndustrielle

propriété

office national

ٜ ) ) de laتُتع بطاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاعٚ ١ٝ

ايػذٌ ايتذاض ( ٟاْعط املطغ ّٛضقِ  248 -63املؤضر يف ٜٛ 10ي)1963 ٛٝ
ٖ٦ٝتني )
 2/ايٛضع ١ٝيف ٖٓ ( 1973اى :
املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛد ٘ٝايصٓاع ٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع١ٝIndustrielle ( I . n . institut algérien de normalisation et de propriété
ٜ :) p. Iتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاع ( ١ٝاْعط االَط ضقِ  62 -73املؤضر يف
ْٛ 21فُرب . )1973
املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض) ) C.N.R.C ٟ
(  ) centre national du Registre de Commerceتػريت تػُ ١ٝاملهتب ايٛطين يًػذٌ
ايتذاضٚ ٟأصبح املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟفٜٗ ٛتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٟ
(أْعط املطغ ّٛضقِ 188 -73املؤضر يف ْٛ 21فُرب.)1973
ٖ٦ٝتني)
-3ايٛضع ١ٝيف ٖٓ(1986اى :
املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع( ١ٝايػايف ايصنطٜ ):تُتع بايصالسٝاتاملتعًك ١باالخرتاعات ٚايتكٝٝؼ (أْعط املطغَٛني ضقِ  249 -86 ٚ 248 -86املؤضخني يف 30غبتُرب
ايصنط)
 1986ايػايف .
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املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٜ:ٟتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاضٚ ٟاملًه١ٝايصٓاعَ ١ٝاعسا بطا٤ات االخرتاع ٚايتكٝٝؼ (أْعط املطغَٛني ضقِ  249 -86 ٚ 284 -86املؤضخني يف
30غبتُرب .)1986
ٖ٦ٝات)
-4ايٛضع ١ٝاعتباضا َٔ فرباٜط ٖٓ(1998اى ثالخ :
) .). I.N.A.P.I

ايصٓاع١ٝ
:
-املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه١ٝ

( ) la Propriété Industrielle Institut National algérien de
ٜتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١باملًه ١ٝايصٓاعَ ١ٝاعسا ايتكٝٝؼ (أْعط املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ
 68 -98املؤضر يف فرباٜط )1998
املعٗس ايٛطين يًتكٝٝؼ ( ) Institut algérien de la normalisation( ٜ ). I . A. N. O. Rتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايتكٝٝؼ (أْعط املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ -98
 69املؤضر يف  21فرباٜط .)1998
املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٜ:)ٟتُتع بهاف ١ايصالسٝات املتعًك ١بايػذٌ ايتذاض( ٟأْعط املطغّٛ
ايتٓفٝص ٟضقِ ٚ 69 -98ضادع املطغَٛني ضقِ .)249 -86 ٚ 248 -86
ايٛصا ١ٜأِٖ ايتٛاضٜذ
:
تطٛض ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛفُٝا خيص
املهتب ايٛطين يًًُه ١ٝايصٓاع١ٝٚ:1963صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاقٚ ١ايتذاض( ٠أْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛضقِ  248 -63املؤضر يف
ٜٛ 10ي1963 ٛٝ
 2املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتٛسٝس ايصٓاعٚ ٞاملًه ١ٝايصٓاع١ٝٚ:1973صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق(١أْعط املاز َٔ 2 ٠األَط ضقِ  62 -73املؤضر يف ْٛ 21فُرب 1973
ايصنط)
ايػايف .
ٚ:1984صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ١ارتف( ١ٝأْعط املاز٠

 َٔ 18املطغ ّٛضقِ  128 -84املؤضر يف َ19اٜٛ

،1984ادتطٜس ٠ايطمسَ 22 ١ٝا،1984 ٜٛايعسز،21ايصفش.)782 ١
ٚ:1986صاٚ ١ٜظٜط ايتدطٝط (أْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛضقِ

 248 -86املؤضر يف 30غبتُرب

ايصنط)
 1986ايػايف .
ٚ:1987صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ١ايجك( ١ًٝأْعط املطغ ّٛضقِ  256 -87املؤضر يف ْٛ24فُرب ،1987ادتطٜس٠
ايطمس 9 ١ٝزٜػُرب  1987ايعسز ،50ايصفش.)1924١
ٚ:1994صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق( ١أْعط املاز٠

 َٔ 5املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  271 -94املؤضر يف

7غبتُرب  1994ايص ٟحيسز صالسٝات ٚظٜط ايصٓاعٚ ١ايطاق ،١ادتطٜس ٠ايطمس١ٝ
،1994ايعسز،58ايصفش)9١
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18غبتُرب

-اعتباضأَ ٚ:1996صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً( ١أْعط املاز٠

 َٔ 5املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ

 319 -96املؤضر يف 28غبتُرب  1996ايص ٟحيسز صالسٝات ٚظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً،١ادتطٜس٠
ايطمس2 ١ٝأنتٛبط ،1996ايعسز،57ايصفش)6١
-3املعٗس ايٛطين ادتعا٥ط ٟيًًُه ١ٝايصٓاع١ٝ
(اهل ١٦ٝايطآٖٚ )١صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاعٚ ١إعاز ٠اهلٝهً(١أْعط املاز َٔ5 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ 68 -98
املؤضر يف 21فرباٜط .)1998
 4املعٗس ادتعا٥ط ٟيًتكٝٝؼ( اهل ١٦ٝادتسٜسٚ ) ٠صاٚ ١ٜظٜط ايصٓاع ٚ ١إعاز ٠اهلٝهً ( ١اْعط املاز َٔ 5 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ -98
 69املؤضر يف  21فرباٜط ) 1998
 5املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٟٚ 1973صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز َٔ 2 ٠املطغ ّٛضقِ  188 -73املؤضر يف ْٛ 21فُرب )1973
:
ٚ 1983صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز َٔ 4 ٠املطغ ّٛضقِ  258 -83املؤضر يف  16أفط)1983 ٌٜ
:
ٚ 1990صاٚ ١ٜظٜط ايعسٍ ( اْعط املاز َٔ 35 ٠ايكاْ ٕٛضقِ  22 -90املؤضر يف  18أٚت  1990ايػايف
:
ايصنط  ٚاملاز َٔ 2 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  355 -90املؤضر يف ْٛ 10فُرب  1990املتطُٔ إْٗا٤
,
ٚصا ١ٜايٛظٜط املٓتسب يتٓع ِٝايتذاض ٠عً ٢املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٚٚ ٟضع٘ حتت إؾطاف ٚظٜط
ٚ 1546اْعط نصيو املازَٔ 3 ٠
,
 48ايصفش١
ايعسٍ ادتطٜس ٠ايطمسْٛ 14 ١ٝفُرب  1990ايعسز ,
,
املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ )8 -92
ٚ 1997صاٚ ١ٜظٜط ايتذاض ( ٠اْعط املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ  90 -97املؤضر يف َ 17اضؽ
:
ٚ 1997اْعط نصيو املازٖ َٔ 2 ٠صا املطغ ّٛاييت تتطُٔ إيػا ٤إسهاّ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ -90
ايصنط ضادع نصيو املاز َٔ 3 ٠املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ
.
 355املؤضر يف ْٛ 10فُرب  ٚ 1990ايػايف
 68 -92بعس تعسًٜٗا بٓا ٤عً ٢املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛايتٓفٝص ٟضقِ

 91 -97املؤضر يف َ 17اضؽ

)1997
ايتذاضٟ
صالسٝات املطنع ايٛطين يًػذٌ :
ضبط ايػذٌ ايتذاضٚ ٟاذتطص عً ٢اسرتاّ ارتاضعني ي٘ يًٛادبات املتعًك١

بايكٝس يف ايػذٌ

ايعًُٝات
.
ايتذاضٚ ،ٟنصايو حتسٜس ايهٝفٝإ ايتطبٝك ١ٝاملتعًك ١بٗصٙ
·

تٓع ِٝناف ١ايٓؿطات ايكاْ ١ْٝٛاإلدباض ١ٜست ٢ايػري عً ٢عًِ مبدتًف ايتػريات اييت تططأ عً ٢اذتاي١
ايتذاض١ٜ
ايكاْ ١ْٝٛيًتادط ٚاحملالت .

·

ايؿطب
تػً ِٝنٌ ٚثٝكَ ١تعًك ١بايػذٌ ايتذاض ٟنؿٗازات ايؿطب ا ٚعسّ .
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·

ٚضبط٘ ٚهلصا ايػطض ٜك ّٛبطبط
.
ايػٗط عً ٢ته ٜٔٛايفٗطؽ يًُتعاًَني االقتصازٜني  ٚاملتادط
ايتذاضٟ
باغتُطاض ايكا ١ُ٥ايٓؿاطات االقتصاز ١ٜارتاضع ١يًكٝس يف ايػذٌ .

·

جتُٝع نٌ األسهاّ ايتؿطٜع ٚ ١ٝايتٓع ٚ ١ُٝٝايتكٓ ١ٝاييت تتطُٔ ؾطٚط اإلذتام باإلعُاٍ ايتذاض١ٜ
املٗٓ١ٝ
. ٚ

·

إلؾٗاض ٜرتتب عً ٢شيو اْ٘ ٜتٛدب عً ٢املطنع
.
ٚيكس غبل ايك ٍٛبإ ايػذٌ ايتذاضٜ ٟعترب أزا ٠قاْ١ْٝٛ
َٗاَ٘ إعساز ايٓؿط ٠ايطمس ١ٝيإلعالْات ايكاْْٚ ١ْٝٛؿطٖا
ايتذاض ٟيف إطاض ,
,
ايٛطين يًػذٌ

. 1590

اإلؾٗاض ايتؿطٜع ٚ
,
ٜكطضٖا يف زتاٍ
,
ًٜٚتعّ بإزضاز يف ٖص ٙايٓؿط ٠ناف ١اإلؾٗاضات ايكاْ ١ْٝٛاييت
ايطمس ١ٝخصٛصا نٌ اإلؾٗاضات
,
االغاؽ جيب إ تتطُٔ ايٓؿط٠
,
ايتٓع ِٝاملعُ ٍٛبُٗا ٚ 1عًٖ ٢صا
اإلدباض ١ٜاييت ختص اذتاي ١ايكاْ ١ْٝٛيًتادط  ٚاحملالت ايتذاض ١ٜأ ٚاملتعًك ١بٗ٦ٝات ايؿطنات ايتذاض١ٜ
ضقاب١ٝ
غٛا ٤أناْت ٖ٦ٝات إزاض ١ٜأ. ٚ
ٖٚهصا ٜػتٗسف اإلؾٗاض ايكاْ ْٞٛاإلدباض ٟإطالع ايػري عًَ ٢ػت ٣ٛايعكٛز األغاغ ١ٝيًؿطنات
ضأمساهلا نُا ٜطَ ٞإىل بٝإ
.
ايتذاضٚ ،١ٜايتشٜٛالتٚ ،ايتعسٜالتٚ ،نٌ ايتػريات اييت تططأ عً٢
تػٝريٚ ٙعال ٠ٚعًٖ ٢صا فإّْ٘
ناف ١ايعًُٝات ايٛاضز ٠عً ٢احملٌ ايتذاض ٟنطٖٓ٘ ،أ ٚبٝع٘ ،أ ٚتأدري .
فٝذب إٔ ٜه ٕٛايػري عً ٢عًِ بهٌ األسهاّ ايكطا ١ٝ٥املتعًك ١بعًُٝات ايتصف ١ٝأ ٚاإلفالؽٚ ،مجٝع
ايتذاض٠
ايتسابري املتطُٓ ١اذتعط أ ٚإغكاط اذتل يف مماضغ. ١
اإلطالع عً ٢ايػذٌ ايتذاضٟ
تطـبٝكا ملبسأ ايعالْ ١ٝايتذاض ١ٜاييت ٚضع ألدًٗا ايػذٌ ايتذاض ،ٟفإّْ٘ جيٛظ أل ٟؾدص َعين إٔ ٜـشصٌ
َٔ املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاض ٟعًْ ٢ػد َٔ ١ايكٛٝز ايٛاضز ٠يف ايػذٌ َكابٌ زفع َصاضٜف شيو
اإلطالع عً ٢ؾطط إٔ ٜه ٕٛي٘ َصًش ١يف شيوٖٚ ،صا َا ْصت عً ٘ٝاملاز٠

 َٔ 24ايكاْ ٕٛارتاص

بكٛهلا ميهٔ أل ٟؾدص إٔ حيصٌ َٔ ايـُطنع ايٛطين يًـػذٌ
"
1990
:
بايػذٌ ايتذاض ٟيػٓ١
اإلطالع ٚفـ ٞساي١
ايتذاض ٟعً ٢أَ ١ٜعًٚ ١َٛاضز ٠يف ايػذٌ ايتذاض ٟعً ٢إٔ ٜتشٌُ َصاضٜف شيو " .
عـسّ ايكٝس ٜعط ٞاملطنع ؾٗاز ٠غًب ١ٝبعسّ سصٛي٘ٚ ،ال جيٛظ إٔ تؿتٌُ ايٓػد ١املعطا ٠عً ٢أسهاّ
ؾٗط اإلفالؽ إشا سهِ بطز االعتباض ٚال عً ٢أسهاّ اذتذع إشا قط ٞبطفع ايـشذط ٚشيو َطاعا٠
ايتادط ٚستٜ ٢تٝػط يًػري ايطدٛع إىل ايػذـٌ أٚدب ايكـاْ ٕٛعً ٢نٌ تادط ؾدص طبٝع ٞأٚ
ملصًش. ١
َعٓ ٟٛإٔ ٜصنط يف مجٝع املطاغالت ٚايفـٛاتـري املتعًك ١بأعُاي٘ ايـتذاض ١ٜضقِ ايػذٌ ايتذاضٚ ٟاملهإ
ايص ٟغذٌ .ف ٘ٝنُا ْص ايكـاْ ٕٛارتاص بايػذـٌ ايتذاض ٟعً ٢اإلؾٗاض ايكاْٚ ْٞٛايصٜ ٟرتتب عٓ٘
ؾٗط نٌ َا ٜتعًل بايتادط ايطبٝع ٞأ ٚاملعٓ ،ٟٛنُا أّْ٘ ميهٔ ؾٗط ٖـص ٙايبٝاْات املتعًل بايتادط يف
دطا٥س ٚطٖٓٚ ١ٝـصا َـا ْصـت عـً ٘ٝايـُاز٠

ايتذاضٜٓ ٟؿط ٖصا
"
َ 23ـٔ ايـكاْ ٕٛايـداص بايػذٌ

اإلؾـٗاض ايـكاْ ْٞٛايـصٜ ٟتـشـٌُ ايـُعين ْـفكـات٘ َٚصاضٜف٘ أٜطا يف ادتطا٥س ايٛطٓ ١ٝأ ٚاي ١َٝٛٝاملؤًٖ١
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يصيو ٚادتسٜط بايصنط إّٔ َت ٢قٝس ايتادط امس٘ يف ايػذـٌ ايتذاض ٟناْت يـ٘ األٚي ١ٜٛيف اذتصٍٛ
" .
ايتذاضٟ
.
عًْ ٢ػد َٔ ١ايػذٌ

ٚال ٜػًِ إالّ ْػدٚ ١اسسَ ٠س ٠سٝا ٠ايـؿدص ايـطبٝع ٞأ ٚايـُعٟٓٛ

ايتذاضٟ
طـبكا يـٓص ايـُازَ 16 ٠ـٔ قـاْ ٕٛايػذٌ .
ايطبٝع) ٞ
:
 ا ايبٝاْات املتعًك ١بايتادط ايفطز( ايؿدصإشا تعًل األَط بتادط فطز ٚدب إٔ ٜؿتٌُ طًب ايكٝس عً ٢بٝاْات َعْٓ ١ٝص عًٗٝا ايكاْ ٕٛايتذاضٟ
ايبٝاْات ٖٞ
:
ادتعا٥طَٗٓ ٟا َا ٜتعًل بايتذاض ٠اييت ٜعاٚهلا ٖٚصٙ
 .8طًب ممط ٞستطض عً ٢اغتُاضات ٜػًُٗا املطنع ايٛطين يًػذٌ ايتذاضٟ
تٛثٝكٞ
 .9غٓس ًَه ١ٝاحملٌ ايتذاض ٟأ ٚعكس إجياض .
َ .10ػتدطز َٔ عكس املٝالز
َ .11ػتدطز َٔ ايػٛابل ايعسي.)3( ١ٝ
ٚ .12صٌ تػسٜس سكٛم ايطابع ايططٜيب املٓصٛص عً ٘ٝيف ايتؿطٜع ادتبا ٟ٤املعُ ٍٛب٘( 4000زز)
االقتطا٤
 .13بطاق ١ايتادط األدٓيب عٓس .
 .14االعتُاز أ ٚايطخص ١ايًصإ تػًُُٗا اإلزاضات املدتص ١عٓسَا ٜتعًل األَط مبُاضغْ ١ؿاطات أَٔٗ ٚ
َكٓٓ١
.
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