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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
- و~ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اIؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 15-114 اIؤرخ
فـي 23 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 12 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واIـتـعلـق بشـروط وكـيـفـيات الـعـروض في مـجـال الـقرض

rاالستهالكي

وزارة الصناعة وا<ناجموزارة الصناعة وا<ناجم
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 19 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1437
اIــــوافق اIــــوافق 31 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة  ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة r2015 يــــحــــدد شــــروطr يــــحــــدد شــــروط

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

rاليةIإن وزير ا

rناجمIووزير الصناعة وا

rووزير التجارة

- ~ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اIـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلIا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا
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اIـادة اIـادة 4 : : يـرفـق هـذا الــقـرار بــقـائـمــة الـســلع اIــؤهـلـة
للقرض االستهالكي.

rـؤهـلـة لـلـقرضIقـائـمـة الـسـلع ا Yـادة 5 :  : يـتم حتـيـIـادة اIا
rـؤسساتIبنـاء على الطـلبـات التي تقـدمها ا rعند احلـاجة
وتـصادق علـيهـا جلنة وزاريـة مشـتركـة (اIاليـة والصـناعة

واIناجم والتجارة) يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
اIـادة اIـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1437 اIـوافق

31 ديسمبر سنة 2015.

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــعـــد مــؤهــلــة لالســـتــفــادة من الــقــرض
االستهالكي اIنتـجات التي تصنعهـا اIؤسسات اIمارسة
لـنشاط اإلنتـاج فوق التراب الـوطنيr التي تقـوم بإنتاج

وتركيب السلع اIوجهة للخواص في اجلزائر.
اIادة اIادة 2 : : يـجب على اIـؤسسـاتr كـما هي مـحدّدة في
اIادة 4 من اIرسـوم التنـفيذي رقم 15-114 اIؤرخ في 23
رجـب عـــام 1436 اIــــوافق 12 مــــايــــو ســــنـــة 2015 واIـــذكـــور
أعالهr التي ترغب في االنضـمام لهذا اجلهازr التقرب من
بــنك تــخــتــاره إلتــمــام اإلجـــراءات الالزمــة لالســتــفــادة من

القرض االستهالكي.
r3 : : يـــشـــتـــرط فـي مـــنح الـــقــــرض االســـتـــهالكي اIــادة اIــادة 
تــقـد° فـاتـورة بـاسم اIــسـتـفـيـدr مــرفـقـة بـشـهــادة تـمـنـحـهـا
rمـارسة لنشاط اإلنتـاج فوق التراب الوطنيIؤسسة اIا
لتـثبت أن السـلعة الـتي هي موضـوع طلب القـرضr تنتج

أو تركب في اجلزائر.

وزير اIاليةوزير اIالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الصناعة واIناجموزير الصناعة واIناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

اIلحقاIلحق
نشاطات ونوع اIواد اIؤهلة للقرض االستهالكينشاطات ونوع اIواد اIؤهلة للقرض االستهالكي

نوع اIوادنوع اIوادالنشاطاتالنشاطات

تصنيع السيارات والدراجات النارية

تصنيع أجهزة اIكتبية ومعاجلة اIعلومات

تصنيع الهواتف واأللواح اإللكترونية والهواتف الذكية

تصنيع األجهزة اإللكترونية ومختلف األجهزة الكهرومنزلية

اإلنتاج الصناعي جلميع األثاث اخلشبي لالستخدام اIنزلي

صناعة النسيج واجللود

مواد البناء

- السيارات السياحية
- الدرجات النارية وثالثية العجالت

- احلواسيبr وباقي العتاد اIعلوماتي وملحقاته

- الهواتف والهواتف اخللوية واأللواح اإللكترونية

rآالت التـصوير r(mp3) الصوت rالفـيديو rأجـهزة التلـفزيون -
rـكــيـفــات الــهـوائــيـةIا rأجـهــزة الــتـدفــئــة rالــكـامــيـرات الــرقــمـيــة

اIبردات
- معدات اIطبخ اIنزلي
- معدات الغسيل اIنزلي

- األجهزة الكهرومنزلية الصغيرة

- األثــاثr جـمــيع األثـاث اخلــشـبـي ومـلــحـقــاته أو كل مـا لـه صـلـة
باالستخدام اIنزلي

- صناعة أقمشة اIفروشاتr السجادr البساط واألغطية

- اخلزف واخلزف الصحي


