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2 رمضان عام  رمضان عام 1426 هـ هـ
5 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2005 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 05 -  - 377  مــؤرخ فـي   مــؤرخ فـي 22  شـــعـــبـــان شـــعـــبـــان
عــام عــام 1426 اIـوافـق  اIـوافـق 26  سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة r2005 يـتـعلr يـتـعلّق

بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريّة

-  بــنــــاء عــلى الــدّســتـورr الســيّــمــا اIـواد 77 - 6
  rو78 - 1 و125 ( الفقرة األولى ) و164 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرّئـــــاسـي رقم 89 - 143
اIـؤرّخ في 5 مـحـرّم عام 1410 اIـوافق 7 غـشت سـنة 1989
واIـتــعـلق بـالــقـواعـد اخلــاصـة بـتــنـظـيم اجملــلس الـدسـتـوري

rتمّمIعدّل واIا rوالقانون األساسي لبعض موظفيه

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئاسي رقم 05 - 92 اIؤرّخ
في 25 مـــــحـــــرم عـــــام 1426 اIـــــوافق 6 مـــــارس ســـــنـــــة 2005
rتعلق بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوريIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرّئـــــاسـي رقم 05 - 376
اIؤرّخ في 22 شعـبان عام 1426 اIوافق 26 سبـتمبر سنة
2005  واIــتـضــمّن تـعــيـX الــسـيـد بــوعالم بــسـايحr رئــيـسـا

rللمجلس الدستوري

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  :
مــــادة وحــــيــــدة مــــادة وحــــيــــدة :  تـــــنــــشــــر فـي اجلــــريــــدة الـــــرّســــمــــيّــــة
للـجمـهوريّـة اجلزائـريّـة الدّ�ـقراطـيّة الـشّعـبـيّة الـتشـكيـلة

االسمية للمجلس الدستوريr اآلتية :

السيالسيّدة دة والسادة :والسادة :
rرئيسا rبوعالم بسايح -
rعضوا rموسى لعرابة -
rعضوا rمحمد حبشي -
rعضوا rنذير زريبي -

rعضوا rدين بن جبارة -
rعضوا rمحمد فادن -

rعضوا rالطيب فراحي -
rعضوة rولودة بن زوةIا rفريدة لعروسي -

- خالد دهينةr عضوا.
حـرّر بــاجلـزائـر في 22 شـعــبـان عـام 1426 اIـوافق 26

سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي  رقم مـرسوم رئاسي  رقم 05 -  - 376  مؤرمؤرّخ في خ في 22 شعـبان عام شعـبان عام
1426 اIــوافق  اIــوافق 26   ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r2005  يــتــضــمن يــتــضــمن

تعيX رئيس اجمللس الدستوري.تعيX رئيس اجمللس الدستوري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنـاء عــلى الـدســتـورr ال ســيـمــا اIـواد 77-6 و1-78
rو125 (الفقرة األولى) و164 منه

- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 99-240 اIـؤرخ
في 17 رجب عـــــام 1420 اIـــــوافق 27 أكـــــتــــوبـــــرســـــنــــة 1999
واIـتــعـلـق  بـالـتــعـيــX في الـوظــائف اIـدنــيـة والــعـســكـريـة

rللدولة

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسي رقم 05 - 92 اIـؤرّخ
في 25 مـــــحـــــرم عـــــام 1426 اIـــــوافق 6 مـــــارس ســـــنـــــة 2005
واIـــتــــعــــلــق بـــــنـــشــــر الــــتـــشــــكـــيــــلــــة االســـمــــيــــة لـــلــــمــــجـــلس

rالدستوري

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 05 - 160
اIــــؤرّخ في 22 ربــــيـع األول عـــام 1426 اIــــوافق أوّل مــــايــــو
rـتـضمّـن إنهـاء مـهـام الـسـيد مـحـمـد بـجاويIسـنة 2005  وا

rبصفته رئيسا للمجلس الدستوري

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّة ة األولى : األولى : يـعـيّن الـســيّـد بـوعالم بـسـايحr رئـيـسـا
للمجلس الدستوري.

2 :   :  يــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اIــــــرســــــوم  في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 22 شـعــبـان عـام 1426 اIـوافق 26
سبتمبر سنة 2005.

عبدالعزيز بوتفليقةعبدالعزيز بوتفليقة


