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

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
قـــرار قـــرار رقــم رقــم 02 / ق . م د /  ق . م د / 05  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29   شـــــعـــــبـــان شـــــعـــــبـــان
عـام عـام  1426 اIــوافق اIــوافق 3    أكــتــوبــر ســنـة أكــتــوبــر ســنـة r 2005 يــتــعـلـق r يــتــعـلـق

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بـناء عـلى الدستـورrالسيـما اIواد 105 و112 و163 

rمنه
- و�ـقتـضى الـنـظـام اIؤرخ في  25 ربـيع األول عام
1421 اIــوافق  28 يـــونــيــو ســنــة 2000 احملـــدد لــقــواعــد عــمل

rاجمللس الدستوري
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 97 �07 اIـؤرخ في 27 شـوال
عـــــام  1417 اIـــــوافق  6 مـــــارس ســــــنـــــة 1997 واIــــــتــــــضــــــمن
الـقــانـون الـعـضــوي اIـتـعـلق بــنـظـام االنـتــخـابـات r اIـعـــدل
واIـتـمـمr السـيـمـا اIــواد  105 و119 (الــفـقـرة األولى) و120

rو121 منه
- و�ـــــقـــتـــضـى إعالن اجملـــلس الـــدســـتـــوري رقم
1423 01/ إ.م د/ 02 اIــــــــــــــؤرخ فـي 21 ربـــــــــــــيـع األول عـــــــــــــام 

اIـوافق  3 يــونـيــو ســنـة 2002 واIـتــعـلق بــنـتــائج انـتــخـاب
rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- و�ـــــقــتـــضى   قـــرار الـــمـــجــلـس الــدســـتــوري
رقم  05/ ق. م د/  03 اIــؤرخ في أول رمـــضــان عــام 1424
اIــوافق  27 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2003 واIـــتـــعـــلـق بـــاســـتـــخالف

r في اجمللس الشعبي الوطني Xنائب
- وبـناء على التـصريح بشغـور مقعد الـنائب  أحمد
قرزة r اIنتخب في قـائمة حزب جبهـة التحرير الوطني
بــالـدائــرة االنــتـخــابـيــة بـاتــنـة بــسـبـب الـوفــاةr اIـرسل من
قـبل رئيس اجمللس الـشعبي الـوطني بتـاريخ أول أكتوبر

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

سـنة  2005 حتت رقم 190 /05 و اIسـجل بـاألمـانــة الـعـامـة
للـمـجـلس الدسـتــوري بـتاريـخ 2 أكـتـوبـر سـنة 2005 حتت

r126 رقم
- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اIــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
التشريعـيةr اIعدة من طرف وزارة الداخـلية و اجلماعات
احملـلـية عـن كل دائـرة انـتـخـابـيـة r اIـرسلـة بـتـاريخ 7 مـايو
سـنة  2002  حتت رقم 02/976  واIـسـجـلـة بـاألمـانـة الـعـامة
لــلـمــجــلس الــدســتــوري بــتـاريخ 8 مـايــو ســنـة  2002  حتت

r81 رقم

 r قررIبعد االستماع إلى العضو ا r قررIو و بعد االستماع إلى العضو ا

- اعتـبـارا أنه �قـتضى أحـكام اIـادتX  119 (الـفقرة
األولى) و 121 مـن األمـــر اIــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون الـــعــــضـــوي
اIـتعـلق بـنظـام االنـتـخابـات r اIـعدل و اIـتـمم r يسـتـخلف
الــنــائب بــعــد شـــغــور مــقــعــده بــســبـب الــوفــاة r بــاIــتــرشح
اIـــرتب مــــبـــاشــــرة بـــعـــد اIــــتـــرشـح األخـــيــــر اIـــنـــتــــخب في
r تـبـقـيةIالـذي يـعوضـه خالل الفـتـرة الـنيـابـيـة ا r الـقـائمـة
على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما
لم يـحـصل الـشـغـور الـتـام في الـسـنـة األخـيـرة مـن الـفـترة

r التشريعية اجلارية

- واعتـبارا أنه بـعد االطالع عـلى قائـمة حـزب جبـهة
الـتـحـريـر الوطـني في الـدائـرة االنـتـخـابيـة بـاتـنـة r تـبيّن
أن السـيد أحمـد قرزة  اIرتب مـباشرة بـعد آخر مـنتخب
r اسـتــخــلف نـائــبــا قَـبِل عــضــويـة حــكـومــيـة r في الــقــائـمــة
�ـــوجب قــــرار اجملـــلس الــــدســـتـــوري رقم  05/ ق. م د / 03
اIـــؤرخ في أول رمـــضـــان عـــام  1424 اIــوافق 27 أكـــتـــوبـــر
ســـنــة  2003 و عــلـــيه يـــصـــبح اIــتـــرشح الـــذي يـــلــيـه مــؤهال

rالستخالف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة

قراراتD مقرقراراتD مقرّراتD آراءراتD آراء

مرسمرسـوم وم  رئ رئـاسياسيّ  مؤر  مؤرّخ في خ في 22 شع شعـبـان عام ان عام 1426 اIوافق  اIوافق 26  س سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة r r2005  ي يـتضتضـمّن إنن إنـهاء مهاء مـهـام سفام سفـيـر فوق الر فوق الـعادةعادة
ومفوض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بالرباط ( اIملكة اIغربية).ومفوض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بالرباط ( اIملكة اIغربية).

ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ  مؤرّخ في 22 شعـبـان عام 1426 اIـوافق 26  سـبـتمـبر سـنة 2005 تـنهى مـهـام السـيـد بوعالم
r(ـغربـيةIـملـكة اIا) بصـفته سـفـيرا  فـوق العـادة ومفـوضا لـلـجمـهوريـة اجلزائـريـة الد�ـقراطـية الـشـعبـية بـالربـاط rبـسـايح

لتكليفه بوظيفة أخرى.


