
 

 

 مجموعة النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالبلدية
 

 التسيير العام للبلدية

 

 الصفحة
الطبيعة القانونية للنص و  الموضوع

 مراجعه
 الرقم

في  مؤرخ 21-22قانون رقم  1122يوليو  7مؤرخة في  73عدد  ، قانون البلدية  2

  1122يونيو سنة  11
2 

حضر تسليم المرفق بين رئيس المجلي الشعبي م 27

 31عدد  ،البلدي المنتهية عهدته و الرئيس الجديد 

 1121ديسمبر  17في  مؤرخة

 914-21مرسوم تنفيذي رقم 

ديسمبر سنة  21مؤرخ في 

1121 

1 

روط انتداب المنتخبين المحليين و العالوات ش 29

ديسمبر  17في  مؤرخة 31عدد  ،  الممنوحة لهم 

1121 

 42-27  مرسوم تنفيذي رقم

 . 1127فيفري  12مؤرخ في 
 

7 

  ،لنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي ا 34

 1127مارس  23مؤرخة في  22عدد 

 212 -27مرسوم تنفيذي رقم 

 . 1127مارس  23مؤرخ في 
 

9 

كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الوالئية   41

  1121مارس  17مؤرخة في  21عدد  ،المحلة 

 219-21مرسوم تنفيذي رقم 

  1121مارس  12مؤرخ في 
 

2 

يفيات االطالع على مستخرجات مداوالت المجلس ك 43

مؤرخة   92عدد  ، عبي البلدي و القرارات البلدية الش

 1121يوليو  21في 

 241-21مرسوم تنفيذي رقم 

   1121يونيو  71مؤرخ في 
 

1 

يفيات انشاء المندوبيات البلدية و تعيين حدودها و ك 45

ات و الملحقات البلدية و يحدد قواعد تنظيم المندوبي

 1121اكتوبر  24مؤرخة في   12عدد  سيرها، 

 121-21مرسوم تنفيذي رقم 

  1121أكتوبر  21مؤرخ في 
 

3 

 لمطبقة على األمين العام للبلدية ، ألحكام الخاصة اا 48

 1121ديسمبر  22مؤرخة في   37عدد 

 711-21م مرسوم تنفيذي رق

  1121ديسمبر  27مؤرخ في 

1 

 

53 

يفيات اقامة عالقات التعاون الالمركزي بين ك

 11عدد  ،  األجنبيةالجماعات االقليمية الجزائرية و 

  1123نوفمبر  11مؤرخة في 

 714-23مرسوم تنفيذي رقم 

  1123نوفمبر  22مؤرخ 

4 

 اعضاء المجلي الشعبي البلدي :

 ت والعالوا المحليين المنتخبين انتداب شروط يحدد  58

 1127فبراير  13في  مؤرخة 21 عدد، لهم الممنوحة

        رقم التنفيذي المرسوم

 12المؤرخ في  27-42

   1127فبراير 

 

 الشعبي للمجلس النموذجي الداخلي النظام تضمني 63

 .  1127مارس  23مؤرخة في  22العدد  البلدي ،

 212-27 التنفيذي المرسوم

 1127مارس  23المؤرخ في 

 . 

 

 قمر المشتركة الوزارية تعليمة 42-27 التنفيذي المرسوم تطبيق كيفيات تحدد 77

اكتوبر  11 في مؤرخة 11

1127   
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 13-91 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 25 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2013 يــــحــــددr يــــحــــدد
شـــروط انـــتـــداب اGـــنـــتــــخـــبـــX احملـــلـــيـــX والـــعالواتشـــروط انـــتـــداب اGـــنـــتــــخـــبـــX احملـــلـــيـــX والـــعالوات

اGمنوحة لهم.اGمنوحة لهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بــنــاء عــلـى  تــقــريــر وزيــر الــداخـــلــيــة واجلــمــاعــات
rاحمللية

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-09  اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اGــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبــريل سـنـة 1990 واGــتـعـلق

rتمّمGعدّل واGا rبعالقات العمل

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اGــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1427 اGـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

rواد 31 و69 و76 و134 و138 منهGالسيما ا rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rواد 33 و49 و62 و70  منهGالسيما ا rتعلق بالواليةGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-463 اGؤرخ
في 26 جــمـادى األولى عـام 1412 اGـوافق 3 ديــسـمـبــر سـنـة
Xاحملـــلــيــ XــنـــتــخـــبــG1991 الــذي يـــحــدد شـــروط انــتـــداب ا

rتممGعدل واGا rمنوحة لهمGوالعالوات ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-130 اGؤرخ
في 24 ذي احلــجـة عـام 1413 اGـوافق 14 يـونـيــو سـنـة 1993
واGــتــضــمـن ضــبط قــائــمــة اGــنــاطـق الــتي تــخــول احلق في

تــعــويــض اGــنــطــقــة اGــنــصـــوص عـلـيه في اGـرسـوم رقم
82 - 183 اGــــــؤرّخ في 15 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 1982 واGــــــتـــــــعــــــلق

rتمّمGعدّل واGا rنطقةGبكيفيات حساب تعويض ا

 rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :  ة األولى :  يــحـدد هــذا اGـرســوم في إطـار أحــكـام
الـــــــــقــــــــانـــــــــون رقم 11-10 اGـــــــــؤرخ في 20 رجـب عــــــــام 1432
اGوافق 22 يونيو سنة 2011 واGتعلق بالبلديةr والقانون
رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28 ربـــيع األول عـــام 1433 اGــــوافق
21 فبـراير سـنة 2012 واGـتعـلق بالـواليـةr شروط انـتداب

اGنتخبX احملليX والعالوات اGمنوحة لهم.

الفصل األول  الفصل األول  
Xمارسون بصفة أعضاء دائمGنتخبون اGاXمارسون بصفة أعضاء دائمGنتخبون اGا

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـحـدد عـدد الـنـواب الـذين {ـكـنـهم مـسـاعـدة
رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي ورئـيس اجملـلس الـشـعـبي
الــوالئي بـصـفــة دائـمـةr طـبــقـا ألحـكــام الـقـانـون رقم 10-11
اGـؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اGـوافـق 22 يــونـيـــو ســنــة
2011 والـقانون رقم 12-07 اGـؤرخ في 28 ربـيع األول عام

1433 اGوافق 21 فبراير سنة 2012 واGذكورين أعاله. 

يعـX الـنـواب الذين {ـكـنـهم مسـاعـدة رئـيس اجمللس
الـشــعـبي الـبـلــدي بـصـفـة دائــمـة ورؤسـاء الـلــجـان الـدائـمـة
كــــأعــــضــــاء دائـــــمــــX بــــنــــاء عــــلى طـــــلب من رئـــــيس اجملــــلس

الشعبي البلديr �وجب قرار من الوالي.

يعـX الـنـواب الذين {ـكـنـهم مسـاعـدة رئـيس اجمللس
الــشـعـبي الـوالئي بـصـفـة دائــمـة ورؤسـاء الـلـجـان الـدائـمـة
كــــأعــــضــــاء دائـــــمــــX بــــنــــاء عــــلى طـــــلب من رئـــــيس اجملــــلس
الــــشـــــعــــبي الــــوالئـيr �ــــوجب قــــرار مـن الــــوزيــــر اGــــكــــلف

بالداخلية.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يوضـع  اGنـتـخبـون اGـعنـيـون بأحـكـام اGادة
2 أعالهr فـي وضــــــعـــــــيــــــة انـــــــتــــــداب مـن طـــــــر ف الــــــهـــــــيــــــئــــــة

اGستخدمة لهم طيلة مدة انتدابهم.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
Xاحمللي Xمنوحة للمنتخبGالعالوات اXاحمللي Xمنوحة للمنتخبGالعالوات ا

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يـحـدد مــبـلغ الـعالوات الــشـهـريـة اGــمـنـوحـة
لـرئـيس اجملـلس الـشعـبي الـبـلـدي ونوابه ورؤسـاء الـلـجان
Xالــدائـمـة الــذين {ـارســون مـهـامــهم بـصــفـة أعـضــاء دائـمـ

واGندوبX البلديX اخلاصX كما يأتي :
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اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض اخلاصالتعويض اخلاص
الشهري للمنصبالشهري للمنصب

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

77.000 دج

88.000 دج

99.000 دج

110.000 دج

121.000 دج

132.000 دج

7.000 دج

8.000 دج

9.000 دج

10.000 دج

11.000 دج

12.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

110.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة
من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

2 - نواب رؤساء اجملالس الشعبية البلدية : - نواب رؤساء اجملالس الشعبية البلدية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة
من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

3 - رؤساء اللجان الدائمة : - رؤساء اللجان الدائمة :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة
من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

1 - رؤساء اجملالس الشعبية البلدية : - رؤساء اجملالس الشعبية البلدية :
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4 - اGندوبون البلديون اخلاصون : - اGندوبون البلديون اخلاصون :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

اGاداGادّة ة 5 :  : يحدد مـبلغ العالوات الشهـرية اGمنوحـة  لرئيس اجمللس الشـعبي الوالئي ونواب الرئـيس ورؤساء اللجان
الدائمة الذين {ارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمX كما يأتي : 

1 - رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية : - رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض اخلاصالتعويض اخلاص
الشهري للمنصبالشهري للمنصب

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

93.000 دج

109.000 دج

125.000 دج

141.000 دج

162.000 دج

8.000 دج

9.000 دج

10.000 دج

11.000 دج

12.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

110.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا

2 - نواب رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية : - نواب رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

75.000 دج

90.000 دج

105.000 دج

120.000 دج

140.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا
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3 - رؤساء اللجان الدائمة  : - رؤساء اللجان الدائمة  :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

75.000 دج

90.000 دج

105.000 دج

120.000 دج

140.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا

6 :  : زيــادة عــلى الــعالوات احملــددة أعالهr يــتــقــاضى رؤســاء  اجملــالس الــشــعـبــيــة الــبــلــديــة ونــواب رؤسـاء اجملــالس اGـاداGـادّة  
الشـعبية البـلدية واGندوبـون البلديـون اخلاصون تعويض اGـنطقــة احملــدد مـبلغه على أســـاس التصنيف اGـنصوص عليه
فـي اGـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 93-130 اGـؤرخ في 24 ذي احلــجـة عـام 1413 اGـوافق  14 يــونـيــو ســنـة 1993 واGـتــضــمن ضـبط

قائمة اGناطق التي تخول احلق في تعويض اGنطقة. ويحدد مبلغ هذه العالوة كما يأتي :

اGندوبون البلديوناGندوبون البلديون
اخلاصوناخلاصون

نائب رئيس اجمللس نائب رئيس اجمللس 
الشعبي البلديالشعبي البلدي

رئيس اجمللسرئيس اجمللس
الشعبي البلديالشعبي البلدي

تصنيف البلدياتتصنيف البلديات

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

5.000 دج

4.000 دج

3.000 دج

2.000 دج

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

5.000 دج

4.000 دج

3.000 دج

2.000 دج

15.000 دج

13.000 دج

12.000 دج

11.000 دج

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 1

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 2

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 3

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 1

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 2

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 3

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 1

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 2

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 3
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اGـــرســومr الــذيـن ال يــشــمـــلــهم الـــضــمــان االجـــتــمـــاعي عــنــد
مـبـاشـرة مـهامـهمr إلى الـنـظـام الـعـام للـضـمـان االجـتـماعي
Xــــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــمـــا فـي الـــقـــوانـــGومـــعـــاش الــــتـــقـــاعـــد ا

والتنظيمات اجلاري بها العمل.

وفي هـذه احلــالـةr حتـتـسب االشــتـراكـات عـلى أسـاس
العالوة اGذكورة أعاله.

13 :  : تــلـــغــى أحـكــام اGــرســوم الــتــنــفـيــذي  رقم اGـاداGـادّة ة 
91-463 اGـؤرخ في 26 جــمــادى األولى عـام 1412 اGـوافق 3

XنتخبGديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب ا
احملليX والعالوات اGمنوحة لهمr اGعدل واGتمم.

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 14 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 25 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي  رقم مـرسـوم تنـفـيذي  رقم 13-92 مـؤرخ  في  مـؤرخ  في 14 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1434  اGــــوافـق اGــــوافـق 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة r2013 يــــتــــممr يــــتــــمم
قائـمة مراكز اسـتجمـام اجملاهدين اGـلحقـة باGرسومقائـمة مراكز اسـتجمـام اجملاهدين اGـلحقـة باGرسوم
رقم رقم 88-176 اGؤرخ في  اGؤرخ في 9 صـفر عام  صـفر عام 1409 اGوافق  اGوافق 20
ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنــــــة ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنــــــة 1988 الــــــذي يــــــحـــــول مـــــراكــــــز الــــــذي يــــــحـــــول مـــــراكــــــز
االســـتــجــمــــام لــقــــدمــاء اجملــاهـــديـن  إلـى مـــؤســســـاتاالســـتــجــمــــام لــقــــدمــاء اجملــاهـــديـن  إلـى مـــؤســســـات

عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 85- 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اGـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اGــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واGـــتـــعــلق

 rباجملاهد والشهيد
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 88-176 اGـــــؤرخ في 9
صـــفـــر عــام 1409 اGــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 الــذي
يحول مراكز االستجمام لقدماء اجملاهدين إلى مؤسسات
عـمــومـيـة ذات طـابـع إداري ويـنـشئ مـراكــز أخـرىr اGـعـدل

rادة 4 منهGال سيما ا rتممGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

XـادتGـذكـورة في اGـادّة  7 :  : عـنـدمـا تكـون الـعالوة اGـاداGا
4 و5 أعالهr أقـل من الـــــراتـب أو األجـــــر الـــــذي يـــــتـــــقـــــاضـــــاه
اGــنـــتــخـب بــعـــنــوان مـــنــصب عـــمـــله في هـــيــئـــته األصــلـــيــة
اGــســتـخــدمــة لهr فـإن الــعالوة اGــدفــوعـة يــنـبــغي أن تــكـون
مـوافـقة لـلـراتب الشـهـري الذي كـان يـتقـاضاه فـي منـصبه

األصلي قبل انتخابه.

8 :  : يـســتــفــيــد اGــنــتـخــبــون غــيــر الــدائـمــX من اGـاداGـادّة ة 
عالوة شهرية للتمثيل حتدد  كما يأتي :

- 10.000 ديـنـار بـالنـسـبـة ألعضـاء اجملـالس الـشعـبـية
r البلدية

- 15.000 ديـنـار بـالنـسـبـة ألعضـاء اجملـالس الـشعـبـية
الوالئية.

اGــاداGــادّة ة 9 :  :  تـــعــتــبـــر الــتـــعــويـــضــات اGــذكـــورة في هــذا
اGــرســوم نــفــقــات إجــبــاريــة تـتــكــفـل بـهــا كـل من مــيــزانــيـة

الوالية وميزانية البلدية.

اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : عــــنـــدمــــا ال {ـــكـن أن تـــتــــحـــمـل مـــيــــزانـــيـــة
الــبـلـديـة أو الــواليـة الـنــفـقـات الــنـاجـمـة عـن د{ـومـة نـواب
رؤساء اجملالس الشعبـية البلدية ورؤساء الـلجان البلدية
الـــدائــمـــة أو نـــواب رؤســاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــة الـــوالئـــيــة
ورؤســـاء الـــلــجـــان الــوالئـــيــة الـــدائـــمــةr فـــإنه يـــتــعـــX عــلى
اجلــمــاعــة اGــعـــنــيــة أن تــطــلـب إعــانــة من الــســلـــطــة الــعــلــيــا

لتغطية هذه النفقات.

تـرسل اGــداولــة اخلـاصــة بـطــلب هــذه اإلعـانــة مـرفــقـة
بـــرأي الـــوالي إلى الـــوزيـــر اGـــكــلـف بـــالــداخـــلـــيـــة التـــخــــاذ
الـقــــرار. وفي حـالــة اGـوافـقــةr حتـصل الــبـلـديــة أو الـواليـة

على إعانة تخصص Gوازنة ميزانيتها.

الفصل الثالث الفصل الثالث 

نظام الضمان االجتماعي والتقاعدنظام الضمان االجتماعي والتقاعد

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـظل اGـنتـخـبـون احملـلـيـون اGـذكورون في
اGـــادتــX 4 و5  من هـــــذا اGـــــرســــوم خـــــاضــــعـــــX في مـــــجــــال
الضمان االجتمـاعي والتقاعدr  ألحكـام النظام الذي كانوا

ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم.

وفـي  هـــذه احلـــالـــةr تـــكـــون االشــــتـــراكـــات في مـــجـــال
الـضــمـان االجـتــمـاعي والـتــقـاعـد الــتي  تـقع عــلى عـاتق كل
من اGـــنــتـــخب واجلــمـــاعــة احملـــلــيـــة مــســاويـــة لالشـــتــراكــات
اGـنـجـزة عـلى أسـاس الـراتب أو األجـر في مـنـصب الـعـمل

األصلي.

اGاداGادّة ة 12 :  : يـنتسب اGنـتخبون احملـليون اGسـتفيدون
من الـعالوات اGــنـصـوص عـلــيـهـا في اGـادتـX 4 و5 من هـذا
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 13-91 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 25 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2013 يــــحــــددr يــــحــــدد
شـــروط انـــتـــداب اGـــنـــتــــخـــبـــX احملـــلـــيـــX والـــعالواتشـــروط انـــتـــداب اGـــنـــتــــخـــبـــX احملـــلـــيـــX والـــعالوات

اGمنوحة لهم.اGمنوحة لهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بــنــاء عــلـى  تــقــريــر وزيــر الــداخـــلــيــة واجلــمــاعــات
rاحمللية

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-09  اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اGــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبــريل سـنـة 1990 واGــتـعـلق

rتمّمGعدّل واGا rبعالقات العمل

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اGــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1427 اGـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

rواد 31 و69 و76 و134 و138 منهGالسيما ا rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rواد 33 و49 و62 و70  منهGالسيما ا rتعلق بالواليةGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-463 اGؤرخ
في 26 جــمـادى األولى عـام 1412 اGـوافق 3 ديــسـمـبــر سـنـة
Xاحملـــلــيــ XــنـــتــخـــبــG1991 الــذي يـــحــدد شـــروط انــتـــداب ا

rتممGعدل واGا rمنوحة لهمGوالعالوات ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-130 اGؤرخ
في 24 ذي احلــجـة عـام 1413 اGـوافق 14 يـونـيــو سـنـة 1993
واGــتــضــمـن ضــبط قــائــمــة اGــنــاطـق الــتي تــخــول احلق في

تــعــويــض اGــنــطــقــة اGــنــصـــوص عـلـيه في اGـرسـوم رقم
82 - 183 اGــــــؤرّخ في 15 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 1982 واGــــــتـــــــعــــــلق

rتمّمGعدّل واGا rنطقةGبكيفيات حساب تعويض ا

 rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :  ة األولى :  يــحـدد هــذا اGـرســوم في إطـار أحــكـام
الـــــــــقــــــــانـــــــــون رقم 11-10 اGـــــــــؤرخ في 20 رجـب عــــــــام 1432
اGوافق 22 يونيو سنة 2011 واGتعلق بالبلديةr والقانون
رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28 ربـــيع األول عـــام 1433 اGــــوافق
21 فبـراير سـنة 2012 واGـتعـلق بالـواليـةr شروط انـتداب

اGنتخبX احملليX والعالوات اGمنوحة لهم.

الفصل األول  الفصل األول  
Xمارسون بصفة أعضاء دائمGنتخبون اGاXمارسون بصفة أعضاء دائمGنتخبون اGا

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـحـدد عـدد الـنـواب الـذين {ـكـنـهم مـسـاعـدة
رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي ورئـيس اجملـلس الـشـعـبي
الــوالئي بـصـفــة دائـمـةr طـبــقـا ألحـكــام الـقـانـون رقم 10-11
اGـؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اGـوافـق 22 يــونـيـــو ســنــة
2011 والـقانون رقم 12-07 اGـؤرخ في 28 ربـيع األول عام

1433 اGوافق 21 فبراير سنة 2012 واGذكورين أعاله. 

يعـX الـنـواب الذين {ـكـنـهم مسـاعـدة رئـيس اجمللس
الـشــعـبي الـبـلــدي بـصـفـة دائــمـة ورؤسـاء الـلــجـان الـدائـمـة
كــــأعــــضــــاء دائـــــمــــX بــــنــــاء عــــلى طـــــلب من رئـــــيس اجملــــلس

الشعبي البلديr �وجب قرار من الوالي.

يعـX الـنـواب الذين {ـكـنـهم مسـاعـدة رئـيس اجمللس
الــشـعـبي الـوالئي بـصـفـة دائــمـة ورؤسـاء الـلـجـان الـدائـمـة
كــــأعــــضــــاء دائـــــمــــX بــــنــــاء عــــلى طـــــلب من رئـــــيس اجملــــلس
الــــشـــــعــــبي الــــوالئـيr �ــــوجب قــــرار مـن الــــوزيــــر اGــــكــــلف

بالداخلية.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يوضـع  اGنـتـخبـون اGـعنـيـون بأحـكـام اGادة
2 أعالهr فـي وضــــــعـــــــيــــــة انـــــــتــــــداب مـن طـــــــر ف الــــــهـــــــيــــــئــــــة

اGستخدمة لهم طيلة مدة انتدابهم.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
Xاحمللي Xمنوحة للمنتخبGالعالوات اXاحمللي Xمنوحة للمنتخبGالعالوات ا

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يـحـدد مــبـلغ الـعالوات الــشـهـريـة اGــمـنـوحـة
لـرئـيس اجملـلس الـشعـبي الـبـلـدي ونوابه ورؤسـاء الـلـجان
Xالــدائـمـة الــذين {ـارســون مـهـامــهم بـصــفـة أعـضــاء دائـمـ

واGندوبX البلديX اخلاصX كما يأتي :
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اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض اخلاصالتعويض اخلاص
الشهري للمنصبالشهري للمنصب

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

77.000 دج

88.000 دج

99.000 دج

110.000 دج

121.000 دج

132.000 دج

7.000 دج

8.000 دج

9.000 دج

10.000 دج

11.000 دج

12.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

110.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

2 - نواب رؤساء اجملالس الشعبية البلدية : - نواب رؤساء اجملالس الشعبية البلدية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

3 - رؤساء اللجان الدائمة : - رؤساء اللجان الدائمة :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

1 - رؤساء اجملالس الشعبية البلدية : - رؤساء اجملالس الشعبية البلدية :
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4 - اGندوبون البلديون اخلاصون : - اGندوبون البلديون اخلاصون :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

اGاداGادّة ة 5 :  : يحدد مـبلغ العالوات الشهـرية اGمنوحـة  لرئيس اجمللس الشـعبي الوالئي ونواب الرئـيس ورؤساء اللجان
الدائمة الذين {ارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمX كما يأتي : 

1 - رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية : - رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض اخلاصالتعويض اخلاص
الشهري للمنصبالشهري للمنصب

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

93.000 دج

109.000 دج

125.000 دج

141.000 دج

162.000 دج

8.000 دج

9.000 دج

10.000 دج

11.000 دج

12.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

110.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا

2 - نواب رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية : - نواب رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

75.000 دج

90.000 دج

105.000 دج

120.000 دج

140.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا
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3 - رؤساء اللجان الدائمة  : - رؤساء اللجان الدائمة  :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

75.000 دج

90.000 دج

105.000 دج

120.000 دج

140.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا

6 :  : زيــادة عــلى الــعالوات احملــددة أعالهr يــتــقــاضى رؤســاء  اجملــالس الــشــعـبــيــة الــبــلــديــة ونــواب رؤسـاء اجملــالس اGـاداGـادّة  
الشـعبية البـلدية واGندوبـون البلديـون اخلاصون تعويض اGـنطقــة احملــدد مـبلغه على أســـاس التصنيف اGـنصوص عليه
فـي اGـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 93-130 اGـؤرخ في 24 ذي احلــجـة عـام 1413 اGـوافق  14 يــونـيــو ســنـة 1993 واGـتــضــمن ضـبط

قائمة اGناطق التي تخول احلق في تعويض اGنطقة. ويحدد مبلغ هذه العالوة كما يأتي :

اGندوبون البلديوناGندوبون البلديون
اخلاصوناخلاصون

نائب رئيس اجمللس نائب رئيس اجمللس 
الشعبي البلديالشعبي البلدي

رئيس اجمللسرئيس اجمللس
الشعبي البلديالشعبي البلدي

تصنيف البلدياتتصنيف البلديات

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

5.000 دج

4.000 دج

3.000 دج

2.000 دج

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

5.000 دج

4.000 دج

3.000 دج

2.000 دج

15.000 دج

13.000 دج

12.000 دج

11.000 دج

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 1

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 2

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 3

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 1

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 2

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 3

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 1

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 2

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 3
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اGـــرســومr الــذيـن ال يــشــمـــلــهم الـــضــمــان االجـــتــمـــاعي عــنــد
مـبـاشـرة مـهامـهمr إلى الـنـظـام الـعـام للـضـمـان االجـتـماعي
Xــــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــمـــا فـي الـــقـــوانـــGومـــعـــاش الــــتـــقـــاعـــد ا

والتنظيمات اجلاري بها العمل.

وفي هـذه احلــالـةr حتـتـسب االشــتـراكـات عـلى أسـاس
العالوة اGذكورة أعاله.

13 :  : تــلـــغــى أحـكــام اGــرســوم الــتــنــفـيــذي  رقم اGـاداGـادّة ة 
91-463 اGـؤرخ في 26 جــمــادى األولى عـام 1412 اGـوافق 3

XنتخبGديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب ا
احملليX والعالوات اGمنوحة لهمr اGعدل واGتمم.

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 14 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 25 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي  رقم مـرسـوم تنـفـيذي  رقم 13-92 مـؤرخ  في  مـؤرخ  في 14 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1434  اGــــوافـق اGــــوافـق 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة r2013 يــــتــــممr يــــتــــمم
قائـمة مراكز اسـتجمـام اجملاهدين اGـلحقـة باGرسومقائـمة مراكز اسـتجمـام اجملاهدين اGـلحقـة باGرسوم
رقم رقم 88-176 اGؤرخ في  اGؤرخ في 9 صـفر عام  صـفر عام 1409 اGوافق  اGوافق 20
ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنــــــة ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنــــــة 1988 الــــــذي يــــــحـــــول مـــــراكــــــز الــــــذي يــــــحـــــول مـــــراكــــــز
االســـتــجــمــــام لــقــــدمــاء اجملــاهـــديـن  إلـى مـــؤســســـاتاالســـتــجــمــــام لــقــــدمــاء اجملــاهـــديـن  إلـى مـــؤســســـات

عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 85- 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اGـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اGــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واGـــتـــعــلق

 rباجملاهد والشهيد
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 88-176 اGـــــؤرخ في 9
صـــفـــر عــام 1409 اGــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 الــذي
يحول مراكز االستجمام لقدماء اجملاهدين إلى مؤسسات
عـمــومـيـة ذات طـابـع إداري ويـنـشئ مـراكــز أخـرىr اGـعـدل

rادة 4 منهGال سيما ا rتممGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

XـادتGـذكـورة في اGـادّة  7 :  : عـنـدمـا تكـون الـعالوة اGـاداGا
4 و5 أعالهr أقـل من الـــــراتـب أو األجـــــر الـــــذي يـــــتـــــقـــــاضـــــاه
اGــنـــتــخـب بــعـــنــوان مـــنــصب عـــمـــله في هـــيــئـــته األصــلـــيــة
اGــســتـخــدمــة لهr فـإن الــعالوة اGــدفــوعـة يــنـبــغي أن تــكـون
مـوافـقة لـلـراتب الشـهـري الذي كـان يـتقـاضاه فـي منـصبه

األصلي قبل انتخابه.

8 :  : يـســتــفــيــد اGــنــتـخــبــون غــيــر الــدائـمــX من اGـاداGـادّة ة 
عالوة شهرية للتمثيل حتدد  كما يأتي :

- 10.000 ديـنـار بـالنـسـبـة ألعضـاء اجملـالس الـشعـبـية
r البلدية

- 15.000 ديـنـار بـالنـسـبـة ألعضـاء اجملـالس الـشعـبـية
الوالئية.

اGــاداGــادّة ة 9 :  :  تـــعــتــبـــر الــتـــعــويـــضــات اGــذكـــورة في هــذا
اGــرســوم نــفــقــات إجــبــاريــة تـتــكــفـل بـهــا كـل من مــيــزانــيـة

الوالية وميزانية البلدية.

اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : عــــنـــدمــــا ال {ـــكـن أن تـــتــــحـــمـل مـــيــــزانـــيـــة
الــبـلـديـة أو الــواليـة الـنــفـقـات الــنـاجـمـة عـن د{ـومـة نـواب
رؤساء اجملالس الشعبـية البلدية ورؤساء الـلجان البلدية
الـــدائــمـــة أو نـــواب رؤســاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــة الـــوالئـــيــة
ورؤســـاء الـــلــجـــان الــوالئـــيــة الـــدائـــمــةr فـــإنه يـــتــعـــX عــلى
اجلــمــاعــة اGــعـــنــيــة أن تــطــلـب إعــانــة من الــســلـــطــة الــعــلــيــا

لتغطية هذه النفقات.

تـرسل اGــداولــة اخلـاصــة بـطــلب هــذه اإلعـانــة مـرفــقـة
بـــرأي الـــوالي إلى الـــوزيـــر اGـــكــلـف بـــالــداخـــلـــيـــة التـــخــــاذ
الـقــــرار. وفي حـالــة اGـوافـقــةr حتـصل الــبـلـديــة أو الـواليـة

على إعانة تخصص Gوازنة ميزانيتها.

الفصل الثالث الفصل الثالث 

نظام الضمان االجتماعي والتقاعدنظام الضمان االجتماعي والتقاعد

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـظل اGـنتـخـبـون احملـلـيـون اGـذكورون في
اGـــادتــX 4 و5  من هـــــذا اGـــــرســــوم خـــــاضــــعـــــX في مـــــجــــال
الضمان االجتمـاعي والتقاعدr  ألحكـام النظام الذي كانوا

ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم.

وفـي  هـــذه احلـــالـــةr تـــكـــون االشــــتـــراكـــات في مـــجـــال
الـضــمـان االجـتــمـاعي والـتــقـاعـد الــتي  تـقع عــلى عـاتق كل
من اGـــنــتـــخب واجلــمـــاعــة احملـــلــيـــة مــســاويـــة لالشـــتــراكــات
اGـنـجـزة عـلى أسـاس الـراتب أو األجـر في مـنـصب الـعـمل

األصلي.

اGاداGادّة ة 12 :  : يـنتسب اGنـتخبون احملـليون اGسـتفيدون
من الـعالوات اGــنـصـوص عـلــيـهـا في اGـادتـX 4 و5 من هـذا
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