
 ،1061ٌولٌو سنة  61الموافق  6341شوال عام  66مؤرخ فً  106-61مرسوم رئاسً رقم 

 ٌتعلق بالقواعد الخاصة بتنظٌم المجلس الدستوري.

 إن رئٌس الجمهورٌة،

 منه، 981و  981)الفقرة األولى(،و  941و 6-19بناء على الدستور، ال سٌما المواد  - 

ٌولٌو سنة  91الموافق  9411جمادى الثانٌة عام  91المؤرخ فً  61-66وبمقتضى األمر رقم  -
 العام للوظٌفة العمومٌة،والمتضمن القانون الساسً  1666

غشت  1الموافق  9496محرم عام  1المؤرخ فً  941-81وبمقتضى المرسوم الرئاسً رقم  - 
والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظٌم المجلس الدستوري والقانون األساسً لبعض  9181سنة 

 موظفٌه، المعدل والمتمم،

ٌولٌو  11الموافق  9499حرم عام م 1المؤرخ فً  111-16وبمقتضى المرسوم الرئاسً رقم  - 
الذي ٌحدد قائمة الوظائف العلٌا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورٌة، المعدل  9116سنة 

 والمتمم،

 11الموافق  9416رجب عام  91المؤرخ فً  146-11وبمقتضى المرسوم الرئاسً رقم  - 
 عسكرٌة للدولة،والمتعلق بالتعٌٌن فً الوظائف المدنٌة وال 9111أكتوبر سنة 

ٌولٌو  11الموافق  9499محرم عام  1المؤرخ فً  116-16وبمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  - 
الذي ٌحدد حقوق العمال الذٌن ٌمارسون وظائف علٌا فً الدولة وواجباتهم، المعدل  9116سنة 

 والمتمم،

ٌولٌو  11لموافق ا 9499محرم عام  1المؤرخ فً  111-16وبمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  - 
الذي ٌحدد قائمة الوظائف العلٌا فً الدولة بعنوان اإلدارة والمؤسسات والهٌئات  9116سنة 

 العمومٌة، المعدل والمتمم،

ٌولٌو  11الموافق  9499محرم عام  1المؤرخ فً  118-16وبمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  - 
على العمال الذٌن ٌمارسون وظائف علٌا فً الذي ٌحدد كٌفٌة منح المرتبات التً تطبق  9116سنة 

 الدولة، المعدل،

 ٌرسم ما ٌأتً : - 

 ٌحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظٌم المجلس الدستوري :المــادة األولى

 ٌكون مقر المجلس الدستوري فً مدٌنة الجزائر.:  1المــادة 

فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة  تنشر قائمة اإلسمٌة ألعضاء المجلس الدستوري 3 :  المــادة
 981الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة بموجب مرسوم رئاسً ، بعد تعٌٌنهم أو انتخابهم طبقا للمادة 

 من نفس المادة. 6من الدستور و بعد أداء الٌمٌن وفق الفقرة 



ة ٌشرع رئٌس المجلس الدستوري الجدٌد الذي عٌنه رئٌس الجمهورٌة، فً ممارس4 : المــادة
 من الدستور. 981مهامه، بعد مرور ٌوم كامل على تارٌخ تنصٌبه، وذلك فً إطار أحكام المادة 

ٌترتب على وفاة رئٌس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء 5 :  المــادة
و األكبر المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئٌس أو فً حالة حصول مانع لهذا األخٌر العض

 الجمهورٌة. وتبلغ نسخة منها إلى رئٌس.سنا،

 وفً هذه الحالة ٌتولى نائب الرئٌس رئاسة المجلس الدستوري بالنٌابة إلى غاٌة تعٌٌن رئٌس جدٌد.

( ٌوما التً 91ٌتم تجدٌد أو إستخالف رئٌس المجلس الدستوري، خالل الخمسة عشر): 1المادة 
 أعاله. 1تسبق انتهاء العضوٌة أو التً تعقب التبلٌغ المنصوص علٌه فً الفقرة األولى من المادة 

 ٌزود المجلس الدستوري و تحت سلطة رئٌسه، باألجهزة و الهٌاكل األتٌة : :: 1المـادة 

 أمانة عامة، -                  

 دٌوان، -                  

 مركز للدراسات والبحوث الدستورٌة، -                  

 ( فرعٌتٌن،1مدٌرٌة الوثائق واألرشٌف، وتضم مدٌرٌتٌن ) -                  

 ( مدٌرٌات فرعٌة،1مدٌرٌة اإلدارة العامة، وتضم ثالث ) -                  

ٌتخذ األمٌن العام، تحت سلطة رئٌس المجلس الدستوري، التدابٌر الالزمة لتحضٌر  : 8المادة 
 أشغال المجلس الدستوري و تنظٌمها.

: مركز الدراسات والبحوث الدستورٌة هٌكل داخلً للتفكٌر واالقتراح فً مجال القانون  9المادة 
 الدستوري.

 : وٌضطلع بالمهام اآلتٌة

 ل القانون الدستوري المقارن،تطوٌر البحث فً مجا -       

 العمل على ترقٌة ثقافة الرقابة الدستورٌة ونشرها،        - 

 تطوٌر التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنٌة واألجنبٌة،         -

 القٌام بكل الدراسات والبحوث التً تهم أعمال المجلس الدستوري، وٌمكنه فً هذا اإلطار،        - 
 االستعانة بأي شخص أو هٌئة تتمتع بكفاءات ثابتة فً هذا المجال،



ٌسٌر مركز الدراسات والبحوث الدستورٌة مدٌرعام ٌساعده مدٌرو دراسات وبحوث ورؤساء      
 .دراسات

: ٌتولى المدٌر العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورٌة تحت سلطة رئٌس المجلس  60المادة 
 مال مدٌري الدراسات والبحوث وتنسٌقها.الدستوري، تنشٌط أع

: ٌحدد رئٌس المجلس الدستوري بمقرر ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  66المادة 
الدٌمقراطٌة الشعبٌة، التنظٌم الداخلً ألجهزة وهٌاكل المجلس الدستوري المنصوص علٌها فً 

 أعاله. 1المادة 

العام ، و رئٌس الدٌوان والمدٌر العام لمركز الدراسات : وظائف كل من األمٌن  61المادة 
والبحوث الدستورٌة، ومدٌري الدراسات والبحوث والمدٌرٌن، و نواب المدٌرٌن، ورؤساء 
الدراسات فً المجلس الدستوري، هً وظائف علٌا فً الدولة، وٌتم التعٌٌن فٌها بمرسوم رئاسً 

 بناء على اقتراح رئٌس المجلس الدستوري.

أعاله، و تحدد كٌفٌة دفع  91: تصنف الوظائف العلٌا المنصوص علٌها فً المادة  64المادة 
 مرتباتها بموجب نص خاص.

: ٌحدد رئٌس المجلس الدستوري تقدٌرات االحتٌاجات المتعلقة بتعداد المستخدمٌن و  63المادة 
 باالعتمادات المالٌة التً ٌتطلبها سٌر المجلس الدستوري.

 المجلس الدستوري مشروع المٌزانٌة إلى الحكومة إلدراجه فً قانون المالٌة.ٌبلغ رئٌس 

: تسجل االعتمادات الالزمة لعمل المجلس الدستوري فً التكالٌف المشتركة بالمٌزانٌة  61المادة 
 العامة للدولة.

 رئٌس المجلس الدستوري هو اآلمر بصرفها.

ي موظف ٌكلف بالتسٌٌر المالً والمحاسبً فً وٌمكن أن ٌفوض إمضاءه إلى األمٌن العام وإلى أ
 المجلس الدستوري.

: ٌمكن لرئٌس المجلس الدستوري أن ٌوظف، حسب احتٌاجات المصالح، وفً حدود  61المادة 
جمادي الثانٌة عام  91المؤرخ فً  61-66شغور المناصب، موظفٌن ٌخضعون ألحكام األمر رقم 

 ..كور أعالهو المذ 1666ٌولٌو سنة  91الموافق  9411

 941-81: تلغى األحكام المخالفة لهذا المرسوم، السٌما أحكام المرسوم الرئاسً رقم  61المادة 
و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظٌم  9181غشت سنة  1الموافق  9496محرم عام  1المؤرخ فً 

 المجلس الدستوري و القانون األساسً لبعض موظفٌه.

 م فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة.: ٌنشر هذا المرسو 68المادة 



                                                                                                               
 .1696ٌولٌو سنة  96الموافق  9411شوال عام  99حرر بالجزائر فً                 

                                                                                                               
 عبد العزٌز بوتفلٌقة                                                              

 


