
العدد العدد 24

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 24 رجب رجب  عام  عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 13 مايو سنة  مايو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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أفـراد عــائـلـتــهمr  بـتـحــديـد مـبــالغ مـالـيــة لـتـســديـد األعـبـاء
rوالـتــكــالـيـف والــتــعـويـضـات التي تـدفع لـقاء اخلـدمات
ال سيـما تلك اHـتعلـقة بالـغذاءr واللبـاسr واإليجار أو دفع
أقـــســاط رهـن لــلـــمـــنـــزل الـــعـــائــلـيr والــــدواء واHــصـــاريف
اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــالـــعـالج والـــصـــحــــة r والـــضـــرائـب r وأقـــســـاط
الـــتــــأمـــY اإلجــــبـــاريـــةr والــــغـــاز والـــكــــهـــربـــاء ومــــصـــاريف

االتصال وكذا بعض اHصاريف غير اHتوقعة.
وفـي كل األحــــوالr تــــطــــبق اإلجــــراءات ذات الــــصــــلــــة
اHـنـصـوص علـيـهـا في قـرارات مـجـلس األمن Hـنـظـمة األ£

اHتحدة عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة .
اHاداHادّة ة 8 :  : دون اإلخالل بالعقـوبات اجلزائيـةr يتعرض
اخلــاضـعــون اخملـالــفـون ألحــكـام هــذا اHـرســوم إلى اجلـزاءات
األخرى اHـنصوص علـيها في الـتشريع والـتنظـيم اHعمول

بهما.
اHاداHادّة ة 9 :  : تــلـغـى أحــكـــام الـمـرســوم التنـفيذي رقـم
13-318 الــــــــــمـــــــــــؤرخ فـي 10 ذي الــــــــــقــــــــــعــــــــــدة عـــــــــــام 1434

الــــمــــوافـق 16 ســــبــــتــــمــــبــــر ســـــنـــة 2013 والــــمــــتــــعــــلـق
بــــــإجــــــراءات الـــــكــــــشـف عــن األمـــــوال واألمــالك األخـــــرى
وحتــديــد مــوقــعــهــا وجتـمــيــدهــا في إطــار مــكــافــحــة تـمــويل

اإلرهاب.
اHــــــاداHــــــادّة ة 10 :  : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســـــــوم في اجلـــــــريــــــدة
الـــرّســــمـــــيـّـــة  لـــلـــجــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12

مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم 15-114 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 رجـب عـــام رجـب عـــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2015 يــتــعـلـق بــشـروطr يــتــعـلـق بــشـروط

وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي.وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك  بــY وزيــر اHـالــيـة
rووزير التجارة

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75-59 اHــــــــؤرخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

r تممHعدل واHا r نافسةHبا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم  03-11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

rتممHعدل واHا r تعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

 rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بــشـروط �ــارسـة األنــشـطــة الـتــجـاريــة r اHـعـدل

 rتممHوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-01 اHـؤرّخ في 9 صـفر
عـــــام 1428 اHـــــوافق 27 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2007 واHـــــتــــــعـــــلق

rبتعاونيات  االدخار والقرض
- و�قـتـضى  األمر رقم 09-01  اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

rادة 75 منهHال سيما ا r 2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 20 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم  14-10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2015 ال سـيــمـا اHـادة 88

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-327 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع ضــمــان الـســلع

rواخلدمات حيز التنفيذ
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرّخ
في 5 مـــحـــرم عــام 1435 اHــوافق 9  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  2013
الــــذي يـــحـــدد  الــــشـــروط والـــكــــيـــفــــيـــات اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــإعالم

rستهلكHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

الــمــادالــمــادّة األولـى : ة األولـى :  تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اHــادة 75  من
األمــــــــــر رقـم 09-01 الــــــــــمــــــــــؤرخ في 29 رجــب عـــــــــام 1430
الــمــوافـق 22 يــولــيــو ســنــة r2009 الــمــعــدّل والــمــتــمـّم
والـــــمـــــادة 20 مـن الـــــقــــــانـــــون رقـم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــــــــفــــــــر عـــــــام 1430 اHــــــــوافق 25 فــــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنـــــــة 2009
والـــــمــــذكــــورين أعـالهr يـــهــــدف هـــذا اHــــرســـوم إلى حتــــديـــد
شـــــروط وكـــــيــــفـــــيـــــات حـــــصـــــول الــــعـــــائـالت عــــلـى الـــــقــــرض
االســتـهالكي اHــوجه لـلـســلعr في إطـار إنــعـاش الـنــشـاطـات

االقتصادية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : بـــغض الـــنـــظــر عـن الــتـــعـــريـــفــات اHـــكـــرســة
�ـوجب الــتــشـريع والــتــنـظــيم اHــعـمــول بـهــمــاr يـقــصـد في

مفهوم هذا اHرسوم بــما يأتي :

- الـقـرض االسـتـهالكي:- الـقـرض االسـتـهالكي: كل بـيع لـسـلـعـة يـكـون الـدفع
rمؤجال أو مجزأ rفيه على أقساط

- عـــــقـــــد الـــــقــــرض :- عـــــقـــــد الـــــقــــرض : عــــقــــد يــــقــــبل �ــــوجــــبه بــــائع أو
مـــقـــرض أو يــلـتــزم بــالــقــبـول جتــاه مــســتــهــلك بــقـرض في

rشكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط �اثل

- الـتـكـلـفـة الـكـلـيـة لـلـقـرض:- الـتـكـلـفـة الـكـلـيـة لـلـقـرض: كل تـكـالـيف الـقـرض �ـا
فيها الفوائـد واHصاريف األخرى اHرتبطـة مباشرة بعقد

rالقرض

اخلــواص: كـل شــــخـص طــــبــــيــــعي يـــقـــتــــني ســـلـــعـــة - اخلــواص:- 
لــهــدف خـاص خــارج عن نــشــاطـاتـه الـتــجــاريــةr اHـهــنــيـة أو

rاحلرفية

- اHـــديـــونـــيـــة :- اHـــديـــونـــيـــة : وضـــعـــيـــة تـــراكم الـــديـــون اHـــتـــمـــيـــزة
بــاســتـحــالــة الـدفع الــواضــحــة من اHـســتــهـلـك حـسن الــنــيـة
Hـواجهـة مجـمـوع ديونه غـير اHـهـنيـة الواجـبـة واHسـتحـقة
الــــدفعr مـــا يــــحـــدث اخــــتالال فـي مـــيــــزانـــيـــتـه ال يـــســــمح له

rواجهة كل مستحقات دفعه�

- مــــعــــدل الــــفــــائــــدة الـــفــــعــــلـي اإلجـــمـــالي :- مــــعــــدل الــــفــــائــــدة الـــفــــعــــلـي اإلجـــمـــالي : اHـــعــدّل
الــســــنـــوي الـــمـــعــبّـر عــنه بــنــســبــة مـائــويــة ويــضم فــيــمـا
يــــــخص كــل قـــــرض مــــــســــــتـــــوفـى الـــــفــــــوائــــــد واHـــــصــــــاريف
واالقــتـطـاعـات أو الــتـعـويــضـات اHـرتــبـطـة بـاحلــصـول عـلى

هذا القرض.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : تــــــطــــــبـــق أحـــــــكــــــام هــــــــذا اHـــــــرســــــوم عـــــــلى
الــقـــروض الـــمـــمــنـــوحــــة لـلــخـواص والــتي تــكــون مـدتــهـا
أكـــثـــر مـن ثـالثـــة (3) أشـــهـــر وال تــــتـــعـــدى ســـتـــيـن (60)

شهرا.

الفصل الثانيالفصل الثاني

تأهيل اHؤسسات واHنتجاتتأهيل اHؤسسات واHنتجات

اHاداHادّة ة 4 :  : اHـتعـاملـون الذين تـكون مـنتـجاتـهم مؤهـلة
للقرض االستهالكي هم الذين :

rارسون نشاط إنتاج على اإلقليم الوطني� -

- يــنــتــجــون أو يــركــبــون ســلــعــا مــوجــهــة لــلــبــيع إلى
اخلواص.

�ـكن أن تـسـتـجـيب الـسلع اHـؤهـلـة إلى مـعـدل إدماج
يــحــدد عـنــد احلـاجــةr بـقــرار مـشــتــرك بـY الــوزيـر اHــكـلف

بحماية اHستهلك والوزير اHعني.

الفصل الثالثالفصل الثالث

عرض القرضعرض القرض

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 5 : : يــــــــجب أن يــــــــتــــــــضــــــــمن عــــــــرض الــــــــقـــــــرض
االســتـــهالكي مـــعــلـــومــات صــحـــيــحـــة ونــزيـــهــة تـــوضح عــلى
اخلـصـوص عنـاصـر الـعرض وكـيـفـيـات احلصـول عـلـيه وكذا

حقوق وواجبات أطراف عقد القرض.

YقيمHا Yيوجه منح القرض االسـتهالكي للمواطـن
دون سواهم.

6 : : يـــجب أن يــــســـبق كـل عـــقـــد قــــرض بـــعـــرض اHــاداHــادّة ة 
مــسـبق لــلــقـرضr مـن شـأنه الــســمـاح لــلــمـقــتــرض بـتــقــيـيم
طــبـيــعـة ومـدى االلــتـزام اHــالي الـذي �ــكـنـه اكـتـتــابه وكـذا

شروط تنفيذ العقد. 

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 7 :  : يـــــــجـب أن يـــــــبـــــــY كـل عـــــــرض لــــــــلـــــــقـــــــرض
االستهالكيr على اخلصوصr ما يأتي :

rاألطراف Yتعي -
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- اHـوضــوع  واHـدة واHــبـلغ اخلــام والـصــافي لــلـقـرض
وكـــيــفـــيــات الـــتـــســديـــدr واألقــســـاط وكــذا نـــســبـــة الــفـــوائــد

rاإلجمالية

- الــــشـــــروط اHــــؤهــــلــــة لــــلــــقـــــرض واHــــلف اHــــطــــلــــوب
r للحصول على القرض

rقرض أو البائعHقدمة من اHالضمانات ا -

- حـقوق وواجبـات البائع واHـقرض واHقـترض وكذا
التدابير اHطبقة في حالة إخالل األطراف. 

الفصل  الرابعالفصل  الرابع

عقد القرضعقد القرض

اHـاداHـادّة ة 8 : : ال تــسـري واجـبـات اHـقــتـرض إال ابـتـداء من
تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها .

وفي حــالـة عــقـد بــيع بـتــنـفــيـذ مــتـوالr فــإن واجـبـات
اHـــقــــتـــرض تــــســـري ابـــتــــداء من بــــدايـــة تــــســـلـــيـم الـــســــلـــعـــة

وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم.

rــادّة ة 9 :  : فـي حــالـــة فـــسخ الـــعــقـــد من طـــرف الـــبــائعHــاداHا
فـإنه يـلـتــزم بـتـعـويض اHـقـتـرض بــنـاء عـلى طـلب مـكـتـوب
مع وصل اســـتالم عن اHـــبــلغ كـــله الــذي دفـــعه له اHـــشــتــري
(30) Yكـــتــســبـــيق عــلى الـــســعــر فـي أجل ال يــتـــجــاوز ثالثــ
يـومـاr دون اHـسـاس بـاألحـكــام اHـتـعـلـقـة بـالـتـعـويـضـات عن
األضــــرار إزاء اHــــقـــــرض واHــــقــــتــــرض طـــــبــــقــــا لــــلـــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

الــــمــــادالــــمــــادّة ة 10 : : ال يــــمــــكــن اكــــتـــــتـــــاب أي الـــتـــزام من
طــــــرف الــــــمـــــــشـــــتـــــري جتـــــاه الــــــبـــــائع فـي إطـــــار الـــــقـــــرض
االســـتـــهالكي مـــا لم يـــتــحـــصل هـــذا األخـــيــر عـــلى اHـــوافـــقــة

اHسبقة للقرض.

يــجب أن يــحــدد عــقـد الــبــيع إذا كــان الــقــرض يــغـطي
جزئيا أو كليا مبلغ السلعة موضوع اHعاملة.

اHاداHادّة ة 11 : : ال يـلزم الـبائـع بتـسلـيم أو تـمويل الـسلـعة
مــــوضـــوع الــــعــــقـــد إالّ بــــعـــد إخــــطــــاره من طــــرف اHـــشــــتـــري

بتحصله على القرض.

غـيـر أنه يتـاح لـلمـشـتري أجل لـلـعدول مـدته ثـمانـية
(8) أيـــام عــمـلr حتــسـب من تـــاريخ إمـــضــاء الـــعـــقــدr طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 12 : :  ال تسري آثار عقد البيعr إذا :

- لم يـعــلم اHـقـتـرض الـبـائع بــتـخـصـيص الـقـرض في
أجل ثـــمــــانـــيـــة (8) أيـــام عـــمـلr ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تــــبـــلـــيغ

rوافقة على احلصول على القرضHا

- مــارس اHـــقــتـــرض حـــقه في الـــعــدول ضـــمن اآلجــال
احملددة له.

يـبــقى عــقــد الــبــيع صــحــيـحــا إذا دفع اHــشــتــري نــقـدا
اHـــبــلـغ اHــســـتــحـق كــلـه قــبـل انــقـــضــاء الـــثـــمــانـــيــة (8) أيــام

اHبينة أعاله.

الـــــــمــــــادالـــــــمــــــادّة ة 13 : ال يـــــــمــــــكــن أن يـــــســـــتــــــلم الــــــبـــــائـع من
الــــمـــشـــتـــري أي دفـع آخــــر فـــي شـــــكــل مــن األشــــكــــال
وال إيـــــــداع زيـــــادة عـــــلـى اجلــــــزء مــن الــــــثــــــمن الــــــذي وافق
اHـــشـــتــري عـــلى دفـــعه نـــقــداr مـــا لم يـــبــرم الـــعـــقــد اHـــتـــعــلق

بعملية القرض نهائيا.

عنـدما �ضـي اHشـتري رخـصة االقتـطاع مـن حساب
بنـكي أو بريديr فـإن صالحيتـها واألخذ الـفعلي بـها تكون
مرتـبطة بـعقد الـبيع. وفي حالـة دفع جزء من الثـمن نقدا
فــإنه يـجـب عـلى الــبــائع أن يــسـلّم اHــشــتـري وصـل اسـتالم

بالدفع.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : عـنــدمــا يـتـم  بـيع اHــنــتـــوج عـلى مــســتـوى
اHـنـزل فإن مـدة الـعـدول تـكـون سـبـعة (7) أيـام عـمل مـهـما

يكن تاريخ التسليم أو تقد� السلعة.

ال �كن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه اHدة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

التسديد اHسبق للقرض وتخلف اHقترض عن الدفعالتسديد اHسبق للقرض وتخلف اHقترض عن الدفع

اHاداHادّة ة 15 :  : �كن اHقـترض تسديـد كل القرض أو جزء
منه مسبقاr قبل انتهاء مدة عقد القرض.

يكـون كل بـنـد في عـقد الـقـرض يخـالف هـذه األحـكام
عد� األثر.

اHاداHادّة ة 16 : : ال �كن أن يفـوق اHبلغ الشـهري اإلجمالي
لـتـســديـد الـقـرض اHـتـعـاقـد عـلـيه من طـرف اHـقـتـرضr بـأي
حـال من األحـوالr 30 % من اHـداخــيل الـشـهـريــة الـصـافـيـة
اHتـحـصل علـيـها بـانـتـظامr وذلك تـفـاديا Hـديـونيـة الـزبون

الزائدة.
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30
أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة r2015 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام بــوزارةـن إنــهـــاء مــهـــام بــوزارة

.YهنيHالتكوين والتعلـيم ا.YهنيHالتكوين والتعلـيم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجـــــب مــــــــرســـــــوم رئــــــــاسـيّ مــــــــؤرّخ فـي 11
رجـــب عـــــام 1436 الـــــمــــــوافــق 30 أبـــــريــل ســــــنـــــة 2015
تــنـــهــى مــهـــام الـسّــــيــديـن اآلتـي اسـمـــاهـمــا بـوزارة
الـــتــــكـــويـن والــــتـــعــــلـــيـم الــــمـــهـــنــيـــrY إلحــالـــتــهــمـــا عــلى

التّقـاعد :
- أرزقـي عـــــقـــــادr بـــــصـــــفـــــته مـــــكـــــلّـــــفـــــا بـــــالـــــدّراســـــات

rوالتّلخيص
- ســــــيــــــد عــــــلـي كـــــايــــوشr بـــــصـــــفـــــته نـــــائب مـــــديــــر

.Yللتمه
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــرينن إنــهــاء مــهــام مــديــرين

للتكوين اHهني في الواليات.للتكوين اHهني في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــوجــب مــــــرســـــوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 11 رجب
عـــــام 1436 اHـــــوافق 30 أبـــــريـل ســـــنــــة 2015 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الـــسّــيـــدة والـــسّــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتـــهم مـــديــرين
لــــلــــتــــكـــــويـن اHـــهـــني فـي الـــواليـــات اآلتـــيـــةr لـــتــــكـــلـــيـــفـــهم

بوظائف أخـرى :

rفي والية باتنة rمحمد بلقيدوم -

rفي والية البليدة rعبد القادر طويل -

rفي والية البويرة rالصادق سعادنة -

rفي والية تيزي وزو rجزيرة أنتيتان -

rفي والية اجللفة rرابح خالفي -

rديةHفي والية ا rبن يوسف بدراني -

- عبد الناصر أعرابr في والية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق اHـوافق
30 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2015 تـتضـمr تـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين

Hعاهد التكوين اHهني.Hعاهد التكوين اHهني.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدين

اآلتي اســمـاهــمــا بــصــفـتــهــمــا مــديـريـن Hـعــهــدين لــلــتــكـوين
اHهنيr لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :

rوالية اجلزائر rببئر خادم rلوناس قاسم -

- أحمد دحمانيr بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHــوافق 30 أبــريـل ســنــة 2015 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عــبــد الــقــادر بــالــبـكــوشr بــصـفــته مــديــرا Hــعـهــد الــتــكـوين
اHهني بسيدي بلعباسr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

يجب أن يتحقق اHـقرض  عند تقـد� القرض اHطلوب
من اHقترضr من احترام أحكام اHواد 3 و4 و5 و6 أعاله.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـخــضع الـعــمـلـيــات اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
أحــكــام هــذا اHــرسـوم إلـى رقـابــة األعــوان اHــؤهــلــY طــبــقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 18 : : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا اHرسـومr عـند
احلــاجــةr بــقــرار من الـــوزيــر اHــكــلّف بــحــمـــايــة اHــســتــهــلك

والوزير اHكلّف باHالية والوزير اHكلّف بالصناعة.

19 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل


