الجـ ـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

سفـارة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
لدى جمهورية الصين الشعبية

阿尔及利亚民主人民共和国
中华人民共和国
大使馆

بيجين ،يوم  61مارس 0206

بـــيان هام
تنهي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيجين الى علم كافة الرعااي الجزائريين المقيمين
بجمهورية الصين الشعبية ،جمهورية كوراي الديمقراطية الشعبية ومنغوليا ،أن المراجعة الدورية ،الت
شرع فيها ابتداء من  61الى  02مارس  ،0206تخص المواطنين البالغين ثمانية عشر ( )61س نة كاملة
أو أكثر يوم  60جوان  ،0206وأولئك الذين غيروا مقر اقامتهم.
وف هذا الشأن ،وحرصا على ممارسة كل الرعااي لحقهم االنتخابي  ،ينوه المركز الدبلوماس أن:
 كل من بلغ السن القانون لالنتخاب أو فاق س نه ذلك ولم يكن مسجال ف القائمة االنتخابية علىمس توى السفارة ،فيحق له طلب التسجيل فيها ،على أن تتوفر فيه شروط المنصوص عليها ف
القانون المتعلق ابلنظام االنتخابي .
 كل من كان مسجال ف القائمة االنتخابية وغادر بصفة نهائية ،فله طلب الشطب منها حتى يتس نىله التسجيل ف القائمة االنتخابية لمحل اقامته الجديدة.
تجدون مرفقا اس تمارات طلبات التسجيل والشطب.
لطلب أي اس تفسار أو توضيح ف هذا الصدد ،لكم االتصال بمصالح السفارة ،على:

أرقام هواتف السفارة00861065323773 ** 00861065321231 :
البريد االلكترون للسفارة.algpek@ymail.com :

سـفـارة الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـم ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
لـدى جـمـهـوريـة الـصـيـن الـشـعـبـيـة

طلب تسجيل في القائمة االنتخابية
أنا الموقع أسفله،
اللقب:
االسم:

............................................................................................................. ............................................................................................................................. .....................................

...................................................................................................... ............................................................................................................................. .............................................

المولود بتاريخ:
ابن:

..................................................................................

................................................ ........................................................................

الساكن ب:

ب:
و:

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................

وإذ أني مقيم بالصين ،أطلب تسجيلي بالقائمة االنتخابية على مستوى سفارة الجزائر ببيجين.
حرر ب:

 ،يوم:

....................................................................................

.............................................................................................

التوقيع

سـفـارة الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـم ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
لـدى جـمـهـوريـة الـصـيـن الـشـعـبـيـة

طلب شطب من القائمة االنتخابية
أنا الموقع أسفله،
اللقب:
االسم:

............................................................................................................. ............................................................................................................................. .....................................

...................................................................................................... ............................................................................................................................. .............................................

المولود بتاريخ:
ابن:

..................................................................................

................................................ ........................................................................

الساكن ب:

ب:
و:

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................

أطلب شطبي من القائمة االنتخابية على مستوى سفارة الجزائر ببيجين.
حرر ب:

 ،يوم:

....................................................................................

.............................................................................................

التوقيع

