الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Consulat Général d´Algérie à Barcelone

القنـصلية العــامة للجزائرببرشلونة

REVISIÓN PERIÓDICA DEL CENSO ELECTORAL
DEL DOMINGO 15 de Noviembre al lunes 14 de diciembre de 2020

De conformidad con la decisión de la Autoridad Nacional Independiente de
Elecciones en fecha del 08 de Noviembre de 2020, el Consulado General
de Argelia en Barcelona pone en conocimiento de los ciudadanos argelinos
residentes en su circunscripción consular, que la revisión periódica del
censo electoral se llevará a cabo del día Domingo 15 de Noviembre al
Lunes 14 de Diciembre de 2020.
Los ciudadanos registrados, no todavía inscritos en Censo Electoral, y que
cumplirán dieciocho (18) años al 31 de Diciembre de 2020, están invitados
a acercarse a los servicios del Consulado General en Barcelona para su
inscripción en dicha Lista, o enviarnos por correo postal así como a la
dirección (courrier@consulatdz-bcn.org) el formulario de solicitud de
inscripción debidamente rellenado y firmado .
..Descargar formulario de aqui..
Barcelona, el 12 de Noviembre de 2020
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من يوم األحد

المراجعة الدورية للقوائم االنتخابية
15

نوفمبر إلى غاية يوم االثنين

14

طبقا لقرار السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات المؤرخ في

ديسمبر .2020
08

نوفمبر  ،2020تعلم

القنصلية العامة للجزائر ببرشلونة كافة المواطنين الجزائريين المقيمين بمقاطعتها
القنصلية أن عملية المراجعة الدورية للقوائم االنتخابية ستتم في الفترة الممتدة من
يوم األحد

15

نوفمبر إلى غاية يوم االثنين

14

ديسمبر .2020

وعليه ،فإن المواطنين المسجلين بمصالحنا ،والذين لم ترد أسماءهم في
القائمة االنتخابية ،والبالغين
من

القنصلية

18

العامة

سنة كاملة يوم

للجزائر

31

ببرشلونة

ديسمبر  ،2020مدعوون للتقرب
من

أجل

التسجيل

في

القائمة المذكورة أو موافاتنا عبر البريد وكذا عبر البريد ال لكتروني
)(courrier@consulatdz-bcn.org

باستمارة طلب التسجيل بعد تعبئتها والتوقيع

عليها
 ..تحميل استمارة التسجيل..
برشلونة ،في  12نوفمبر

2020

