
  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

  (1منىذج رقم )
 

 جملس إدارة(  رئاسةطلب الرتشح لـ ) 
 .....................................................بـللعاهلني  اللجٌة الٌقابية 

-------------- 
 ىتخابات اليقابية العنالية املشرفة على االرئيس اللجية العامة / السيذ املستشار 

 ...................................................   نحافظة العاملة بـى مبذيرية القو

 يغٝارتهِ  َكزَ٘

 ............................................/ أعِ ايشٗض٠ إٕ ٚدز  .............................  ................ / االعـــــــــِ 

  / ايضقِ ايكَٛٞ

............................................................حمل امليالد :/          /                                                        / املٝالر   تاصٜذ     

 ...................................................................................................................... / ١ ـــــاحملافع

 ...................................................................................................................... /  اإلقا١َذلٌ 

 ...................................................................................................................... / ٌ ـــكض ايعَُ

 ...................................................................................................................... / ١ ــــــايٛظٝف

 ...................................................................................................................... / ايزصد١ املاي١ٝ 

 ...................................................................................................................../                ايزصاعٞ املؤٌٖ 

 ........................................................................................................................ /  ٕٛــــــــايتًٝف

 .........................................ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ  إٕ ٚدزت ................... ٚصفت٘ يف دلًػ إراصتٗا

 ............................................................../  ايض٥ٝغٞ / ايفضع / اإلراص٠ (ضنظ املاملكض االْتدابٞ )

 مقذو الطلب توقيع          

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ( 2منىذج رقم )

 جملس إدارة(  عضىيةطلب الرتشح لـ ) 
 .....................................................بـللعاهلني اللجٌة الٌقابية 

-------------- 
 ىتخابات اليقابية العنالية املشرفة على االالسيذ املستشار / رئيس اللجية العامة 

 ...................................................   نحافظة العاملة بـى مبذيرية القو

 يغٝارتهِ  َكزَ٘

 ............................................/ أعِ ايشٗض٠ إٕ ٚدز  .............................  ................ / االعـــــــــِ 

  / ايضقِ ايكَٛٞ

............................................................/          /                                         حمل امليالد :               / املٝالر   تاصٜذ     

 ...................................................................................................................... / ١ ـــــاحملافع

 ...................................................................................................................... /  اإلقا١َذلٌ 

 ...................................................................................................................... / ٌ ـــَكض ايعُ

 ...................................................................................................................... / ١ ــــــايٛظٝف

...................................................................................................................... / ايزصد١ املاي١ٝ   

 ...................................................................................................................../                ايزصاعٞ املؤٌٖ 

 ........................................................................................................................ /  ٕٛــــــــايتًٝف

 .........................................صفت٘ يف دلًػ إراصتٗاٚ ..............ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ  إٕ ٚدزت .....

 ............................................../  ايض٥ٝغٞ / ايفضع / اإلراص٠ (ضنظ املاملكض االْتدابٞ )

 مقذو الطلب توقيع          

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ( 3منىذج رقم )

 جملس إدارة ( رئاسة)  طلب الرتشح لـ
 .....................................................بـللعاهلني  املهٌيةاللجٌة الٌقابية  

 ىتخابات اليقابية العنالية املشرفة على االالسيذ املستشار / رئيس اللجية العامة 

 ...................................................   نحافظة العاملة بـى مبذيرية القو

 يغٝارتهِ  َكزَ٘

 ............................................/ أعِ ايشٗض٠ إٕ ٚدز  .............................  ................ / االعـــــــــِ 

  / ايضقِ ايكَٛٞ

............................................................/          /                                         حمل امليالد :               / املٝالر   تاصٜذ     

...................................................................................................................... / ١ ـــــاحملافع  

 ...................................................................................................................... /  اإلقا١َذلٌ 

 ...................................................................................................................... / ٌ ـــَكض ايعُ

 ...................................................................................................................... / ١ ــــــايٛظٝف

 .....................................................................................................................             /      ايزصاعٞ املؤٌٖ 

 ........................................................................................................................ /  ٕٛــــــــايتًٝف

 ............................................صفت٘ يف دلًػ إراصتٗاٚ ..............ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ  إٕ ٚدزت .....

 .............................................................................. / املكض االْتدابٞ

 مقذو الطلب  توقيع         

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ( 4منىذج رقم )

 جملس إدارة(  عضىيةطلب الرتشح لـ ) 
 .................................................................بـللعاهلني  املهٌيةاللجٌة الٌقابية  

-------------- 

 ىتخابات اليقابية العنالية املشرفة على االالسيذ املستشار / رئيس اللجية العامة 

 ...................................................   نحافظة بـالعاملة ى مبذيرية القو

 يغٝارتهِ  َكزَ٘

 ............................................/ أعِ ايشٗض٠ إٕ ٚدز  .............................  ................ / االعـــــــــِ 

  / ايضقِ ايكَٛٞ

............................................................/          /                                         حمل امليالد :               / املٝالر   تاصٜذ     

 ...................................................................................................................... / ١ ـــــاحملافع

 ...................................................................................................................... /  اإلقا١َذلٌ 

 ...................................................................................................................... / ٌ ـــَكض ايعُ

...................................................................................................................... / ١ ــــــايٛظٝف  

 ...................................................................................................................../                ايزصاعٞ املؤٌٖ 

 ........................................................................................................................ /  ٕٛــــــــايتًٝف

 .........................................صفت٘ يف دلًػ إراصتٗاٚ ..............ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ  إٕ ٚدزت .....

 ...................................................................................................املكض االْتدابٞ / 

 مقذو الطلب توقيع          

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ( 5منىذج رقم )

  جملس إدارة ( رئاسةطلب الرتشح لـ )

  ............................................................بـللعاهلني لٌقابة العاهة ا 
-------------- 

 الىتخابات اليقابية العنالية املشرفة على ااملستشار / رئيس اللجية العامة  السيذ

 يغٝارتهِ  َكزَ٘

 ................................................/  ٚاعِ ايشٗض٠..........................................           / االعـــــــــِ 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

............................................................/          /                                         حمل امليالد :               / املٝالر   تاصٜذ     

 ...................................................................................................................... / ١ ـــــاحملافع

 ...................................................................................................................... /  اإلقا١َذلٌ 

 ...................................................................................................................... / ٌ ـــَكض ايعُ

 ...................................................................................................................... / ١ ــــــايٛظٝف

 ...................................................................................................................... / ايزصد١ املاي١ٝ 

 .................................................................................................................                 /املؤٌٖ ايزصاعٞ 

 ......................................................................................................................            / ٕٛ ــــــــايتًٝف

 .........................................صفت٘ يف دلًػ إراصتٗاٚ ..............ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ  إٕ ٚدزت .....

 مقذو الطلبتوقيع                                                                                 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 (  6منىذج رقم )

 جملس إدارة  عضىيةطلب الرتشح لـ ) 
  .............................................................بـللعاهلني لٌقابة العاهة ا 

-------------- 
 الىتخابات اليقابية العنالية املشرفة على االسيذ املستشار / رئيس اللجية العامة 

 يغٝارتهِ  َكزَ٘

 .................................................../  ٚاعِ ايشٗض٠......................................... / ِ ـــــــــاالع

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

............................................................/          /                                         حمل امليالد :               / املٝالر   تاصٜذ     

 ...................................................................................................................... / ١ ـــــاحملافع

 ...................................................................................................................... /  اإلقا١َذلٌ 

 ...................................................................................................................... / ٌ ـــَكض ايعُ

 ...................................................................................................................... / ١ ــــــايٛظٝف

 ..................................................................................................................  /املؤٌٖ ايزصاعٞ 

 ...................................................................................................................... / ٕٛ ــــــــايتًٝف

 .........................................صفت٘ يف دلًػ إراصتٗاٚ ..............ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ  إٕ ٚدزت .....

   

 مقذو الطلبتوقيع                                                                                                          

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ( 7منىذج رقم )

 جملس إدارة  ( رئاسة طلب الرتشح لـ )
   عوال هصر العام لٌقابات االحتاد  

 الىتخابات اليقابية العنالية ة املشرفة على ايذ املستشار / رئيس اللجية العامالس

 يغٝارتهِ  َكزَ٘

 ................................................/  ٚاعِ ايشٗض٠ ............................................. / االعـــــــــِ 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

............................................................/          /                                         حمل امليالد :               / املٝالر   تاصٜذ     

 ...................................................................................................................... / ١ ـــــاحملافع

...................................................................................................................... /  اإلقا١َذلٌ   

 ...................................................................................................................... / ٌ ـــَكض ايعُ

 ...................................................................................................................... / ١ ــــــايٛظٝف

 ...................................................................................................................... / ايزصد١ املاي١ٝ 

 .........................................................................................................................../املؤٌٖ ايزصاعٞ 

 ...................................................................................................................... / ٕٛ ــــــــايتًٝف

 .........................................صفت٘ يف دلًػ إراصتٗاٚ ..............ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ  إٕ ٚدزت .....
           

 مقذو الطلبتوقيع            

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 

  ( 8منىذج رقم )

 جملس إدارة ( طلب الرتشح لـ ) عضىية
   ًقابات عوال هصر احتاد  

-------------- 

 الىتخابات اليقابية العنالية املشرفة على ااملستشار / رئيس اللجية العامة  السيذ

 يغٝارتهِ  َكزَ٘

 ................................................/  ٚاعِ ايشٗض٠ ............................................. / االعـــــــــِ 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

 ...................................................................................................................... / تاصٜذ املٝالر 

 ...................................................................................................................... / ١ ـــــاحملافع

 ...................................................................................................................... /  اإلقا١َذلٌ 

 ...................................................................................................................... / ٌ ـــكض ايعَُ

 ...................................................................................................................... / ١ ــــــايٛظٝف

 ...................................................................................................................... / ايزصد١ املاي١ٝ 

 ....................................................................................................................../املؤٌٖ ايزصاعٞ 

 ...................................................................................................................... / ٕٛ ــــــــايتًٝف

 .........................................صفت٘ يف دلًػ إراصتٗاٚ ..............ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ  إٕ ٚدزت .....

 مقذو الطلبتوقيع           

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 (9 ىذج رقم )من
 شهادة هي جهة العول 

---------------- 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................شضن١ / تشٗز 

 ..............................................................................................................................................................................................ايغٝز / بإٔ 

 (  .......................................................) املاي١ٝ   رصدت٘    ..................................................................ٜعٌُ يف ٚظٝف١ / 

 .......................................................................................................................................................................................ْٛع ايتعاقز / 

١ٜ ، ٚيٝػ ( ع١ٓ ، ٚيٝػ َٔ ايعاًَني ايشاغًني يًٛظا٥ف ايكٝار21ٚبايؼ عٔ ايضشز ايكاْْٛٞ )

عًطات صاحب ايعٌُ ، ٚيٝػ  ٚ بعضَٔ ايعاًَني املدتضني أٚ املفٛعني يف مماصع١ نٌ أ

 داط٠ خاص١ بزٕٚ َضتب . أٚ يف إ ٚ دلٓزًاأ ٚ َهًفًآَتزبًا أ اٚ ٚ َعاصًاَؤقتا أ عاَاًل

 .............  ............................ع١ٓ   ..........................................شٗض   .................................... يٞ املعاش ّٜٛٚتاصٜذ خضٚد٘ إ

 ّ 2022/ / يف  :    حتضٜضًا

 املسئول  املذير       خامت اجل١ٗ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 (11رقم ) منىذج
 قرارإ

----------- 

  .................................................................................................................................../ أقض أْا 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

 ....................................................................................................................ٚاملكِٝ يف  ............................................................................................................................................. َٔ ايعاًَني بـ

 اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ  ايعُاي١ٝ يًعاًَنيبأْين َٓغُا إيٞ عغ١ٜٛ 

 ....................................................................................................................................... بـ 

 .  أٚ ايتضٓٝف ايٓكابٞ املٗين َٓع١ُ ْكاب١ٝ أخضٟ َٔ سات املغتٟٛٚغري َٓغِ ألٟ 

 ٖٚشا إقضاص َين بشيو ٚأحتٌُ َا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اثاص ،،،                                

 املقر مبا فيه           

 االســـه :                                                                                       

 التوقيـع :                                                                                       

 التاريـخ :                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ( 11منىذج رقم ) 
 إقــــــرار

------------- 

 
 .............. ............................................................................................................................................ /أقض أْا 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

 ......................................................................................... . ٚاملكِٝ يف ............................................................................................................................... َٔ ايعاًَني بـ

 . أ ٚ خزَٞ ،أٚ طصاعٞ  ،أٚ صٓاعٞ ْشاط جتاصٟ،  صاحب عٌُ يف أٟ غت يبأْين

 ٖٚشا إقضاص َين بشيو ٚأحتٌُ َا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اثاص ،،،                                

 املقر مبا فيه           

 االســـه :                                                                                       

 التوقيـع :                                                                                       

 التاريـخ :                                                                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 للعاملني باحلكىمة  (  12منىذج رقم )
 إقــــــرار
----------------- 

 
  ............................................................................................................................................................................................................./ أقض أْا 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

 ............................................................................................... ....ٚاملكِٝ يف  .......................................................................................................................... َٔ ايعاًَني بـ

االراص٠ احمل١ًٝ ، ٚاهل٦ٝات ايعا١َ قٝار١ٜ يف احله١َٛ ٚٚحزات  شاغال يٛظٝف١ يغتبأْين 

خز١َٝ ناْت اٚ اقتضار١ٜ ، ٚاالدٗظ٠ احله١َٝٛ اييت هلا َٛاطْات خاص١ ، ٚشضنات 

ايكطاع ايعاّ ، ٚقطاع االعُاٍ ايعاّ ، ٚايكطاع االعتجُاصٟ ، ٚايكطاع املشرتى ، ٚايكطاع 

 ايتعاْٚٞ ، .

 َٔ االعغا٤  اهل٦ٝات أٚ ايشضنات أٚ عغٛ دلايػ إراص٠ أٚ ص٥ٝػ، ص٥ٝػ قطاع نُا أْين يغت 

 املعٝٓني .

 ٖٚشا إقضاص َين بشيو ٚأحتٌُ َا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اثاص ،،،                                

 املقر مبا فيه           

 االســـه :                                                                                       

 التوقيـع :                                                                                       

 التاريـخ :                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ن لتمثيل العمال    مالحظة : ال يرسي هذا الحظر عىل أعضاء مجالس االدارة المنتخبي 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ألصحاب ادلهن احلرة ( 13منىذج رقم )
 إقــــــرار
------------ 

  ..........................................................................أقض أْا 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

 

 ...................................................................................................ٚاملكِٝ يف   ................................................................................................................... َٔ ايعاًَني بـ

 

 بأْين يغت عغًٛا مبذًػ إراص٠ اٟ ْكاب١ ١َٝٓٗ .

 

 
 

بتكزِٜ    ٚأتعٗزبأْين عغًٛا مبذًػ إراص٠ ْكاب١ ................................................ ) امل١ٝٓٗ ( 

اعتكاييت َٔ عغ١ٜٛ دلًػ إراص٠ ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ يف حاي١ فٛطٟ بعغ١ٜٛ دلًػ إراص٠ 

 املٓع١ُ ايٓكاب١ٝ . 

 
 ٖٚشا إقضاص َين بشيو ٚأحتٌُ َا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اثاص ،،،                                

 املقر مبا فيه           

 االســـه :                                                                                       

 التوقيـع :                                                                                       

 التاريـخ :                                                                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ( 14منىذج رقم ) 
 السراعية فقطبشأى املٌظوة الٌقابية املهٌية 

 إقــــــرار

----------------- 

 
  ........................................................................../ أقض أْا 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

 .................................... ٚاملكِٝ يف .... .............................................................. َٔ ايعاًَني بـ

 .أٚ حا٥ظا ألنجض َٔ ثالث١ أفزْ٘  َايهًا غتبأْين ي

 ٖٚشا إقضاص َين بشيو ٚأحتٌُ َا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اثاص ،،،                                

 املقر مبا فيه           

 االســـه :                                                                                       

 التوقيـع :                                                                                       

 التاريـخ :                                                                                       

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 للعاملني بالقطاع اخلاص (15منىذج رقم )
 إقرار

----------- 

  ........................................................................../ أقض أْا 

  / ايضقِ ايكَٛٞ 

 .................................... ٚاملكِٝ يف .... .............................................................. َٔ ايعاًَني بـ

يغت َٔ ايعاًَني املدتضني أٚ املفٛعني يف مماصع١ نٌ أٚ بعض عًطات صاحب ايعٌُ بأْين 

) يف ايكطاع اخلاظ أًٜا نإ ْٛع٘ أٚ ايكإْٛ اخلاعع ي٘ ( ٚسيو خالٍ فرت٠ تضشحٞ ٚشػًٞ 

 . يًُكعز املرتشح عًٝ٘ 

 ٖشا إقضاص َين بشيو ٚأحتٌُ َا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اثاص ،،،ٚ                                

 املقر مبا فيه           

 االســـه :                                                                                       

 التوقيـع :                                                                                       

 التاريـخ :                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 (16منىذج رقم )
 ًقابيةعضىية شهادة 

---------------------- 

 .....................................................................يًعاًَني بـــ ايٓكاب١ٝ  ايًذ١ٓتشٗز 

عغٛ ..................................................................................................................... بإٔ ايغٝز

َٚغزر الشرتانات٘ حت٢ تاصٜذ فتح باب ايرتشح  ايٓكاب١ٝ  بايًذ١ٓ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ بـ

( َٔ قإْٛ املٓعُات ايٓكاب١ٝ ايعُاي١ٝ ٚمحا١ٜ حل ايتٓعِٝ ايٓكابٞ 41طبكًا ألحهاّ املار٠ )

ال٥ح١ ايٓعاّ األعاعٞ يًُٓع١ُ يًُز٠ اييت حتزرٖا ، ٚ 2017يغ١ٓ  213ايضارص بايكإْٛ صقِ 

 . يٓكاب١ٝ ايعُاي١ٝا

 2022ّحتضٜضا يف      /    /

 

 ايٓكاب١ٝ ايًذ١ٓ ص٥ٝػ                 ايًذ١ٓ ايٓكاب١ٝخامت        

 االعِ :                                                                                      

 ايتٛقٝع :                                                                                     

 ايتاصٜذ :                                                                                      

 
 
 

 
 
 
 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 (17منىذج رقم )
 بتوثيل اللجٌة  يف  عضىية شهادة 

 ) اجلوعية العوىهية للٌقابة العاهة ( 
----------------------------------------------- 

 .............................................................................................. / يًعاًَني بــ تشٗز ايٓكاب١ ايعا١َ

 ................................................................................................................................ بإٔ ايغٝز/

                                    يًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ يًعاًَني ممجاًلباجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًٓكاب١ ايعا١َ عغٛ  

 ّ .2022/2026يًزٚص٠ ايٓكاب١ٝ : ............................................................................................. بـ

 

 ص٥ٝػ املٓع١ُ ايٓكاب١ٝ               خامت املٓع١ُ ايٓكاب١ٝ         

 االعِ :                                                                                      

 ايتٛقٝع :                                                                                     

 ايتاصٜذ :                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( ة الىاحدةالدائر (18ىذج رقم )من
    0555للعضىية التي ال تسيذ علً  رأياستوارة إبذاء 

--------------- 

 تعلينات :

 (  10إىل  6اْتدب ) َٔ  .1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘  √  أشض بعال١َ .2

 10أٚ أنجض َٔ  6ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أقٌ َٔ  .3

 جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ  ايٓٗا١ٝ٥ ايضحٝح١ع٢ً ْفػ عزر األصٛات  صًنييف حاي١ تعزر احلا .4

 اعِ املضشح َغًغٌ اعِ املضشح َغًغٌ

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  22  

10  23  

11  24  

12  25  

13  26  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ًَحٛظ١:

 ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات  ٜٞضاع -

 ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نًُا أَهٔ سيو .   -

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 

 

 ) اسرتشادي (  الدائرة الىاحدة(  19منىذج رقم )
 استوارة إبذاء رأي

 عضى   05.555وحىت   0555للعضىية التي تسيذ علً 
---------------------- 

 تعلينات :

 ( . 12إىل  6اْتدب ) َٔ  -1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √أشض بعال١َ   -2

 12أٚ أنجض َٔ  6ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أقٌ َٔ  -3

 جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ . ايٓٗا١ٝ٥ ايضحٝح١ تع٢ً ْفػ عزر األصٛا صًنييف حاي١ تعزر احلا -4

 اعِ املضشح َغًغٌ اعِ املضشح َغًغٌ

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  22  

10  23  

11  24  

12  25  

13  26  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات ٜٞضاع        - ًَحٛظ١

 ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نًُا أَهٔ سيو -

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( الدائرة  الىاحدة (21منىذج رقم )
 استوارة إبذاء رأي

 عضىا 00555وحىت   05555للعضىية التي تسيذ علً 
---------------------- 

 تعلينات :

 ( . 14إىل  8اْتدب ) َٔ  -1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √أشض بعال١َ   -2

 14أٚ أنجض َٔ  8ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أقٌ َٔ  -3

 .جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ  ايٓٗا١ٝ٥ ايضحٝح١ تيف حاي١ تعزر احلاصًني ع٢ً ْفػ عزر األصٛا -4

 اعِ املضشح َغًغٌ اعِ املضشح َغًغٌ

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  22  

10  23  

11  24  

12  25  

13  26  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات ٜٞضاع      -    ًَحٛظ١     

 متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نًُا أَهٔ سيو ٜضاعٞ -

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي (الدائرة الىاحدة (21منىذج رقم )
 استوارة إبذاء رأي

 عضىا00555للعضىية التي تسيذ علً 
--------------- 

 تعلينات :

 ( . 20إىل  10اْتدب ) َٔ  -1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √أشض بعال١َ   -2

 20أٚ أنجض َٔ  10َٔ ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أقٌ  -3

 ايٓٗا١ٝ٥ ايضحٝح١ جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ . تيف حاي١ تعزر احلاصًني ع٢ً ْفػ عزر األصٛا -4

 اعِ املضشح َغًغٌ اعِ املضشح َغًغٌ

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  22  

10  23  

11  24  

12  25  

13  26  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ًَحٛظ١:

 ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات  ٜٞضاع -

 ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نًُا أَهٔ سيو    -
 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 () اسرتشادي  ( الدوائر ادلفتىحة22منىذج رقم )
 استوارة إبذاء رأي

    0555للعضىية التي ال تسيذ علً 

------------------- 

 تعلينات :

 اْتدب  ايعزر ايشٟ خيط نٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . .1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √أشض بعال١َ   .2

 إراص٠ أٚ إراصات .ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب  أنجض َٔ ايعزر احملزر يهٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ  .3

   10أٚ أنجض َٔ  6ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب  يف االعتُاص٠ نًٗا أقٌ َٔ   .4

إسا نإ عزر املضشحني يف أٟ فضع أٚ َٓطك١ أٚ إراص٠ أٚ إراصات ال ٜظٜز  ع٢ً ايعزر املطًٛب فاط  َضشحٛ   .5

 ايفضع أٚ املٓطك١ أٚ اإلراصات بايتظن١ٝ .

 ايٓٗا١ٝ٥ ايضحٝح١ جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ . تاألصٛا يف حاي١ تعزر احلاصًني ع٢ً ْفػ عزر  .6

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

 اسم المرشح  مسلسل اسم المرشح  مسلسل

1   11   

2   11   

3   12   

4   13   

5   14   

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

6   15   

7   16   

8   17   

9   18   

 :ًَحٛظ١

 ٜضاعٞ ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات -

 ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نٌ َا أَهٔ سيو  -

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي (( الدوائر ادلفتىحة   23منىذج رقم )
 استوارة إبذاء رأي

 عضى  05.555حتي   0555للعضىية التي تسيذ علً 

------------------- 

 تعلينات :

 اْتدب  ايعزر ايشٟ خيط نٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . -1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √أشض بعال١َ   -2

 ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب  أنجض َٔ ايعزر احملزر يهٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . -3

   12أٚ أنجض َٔ  6ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب  يف االعتُاص٠ نًٗا أقٌ َٔ   -4

إسا نإ عزر املضشحني يف أٟ فضع أٚ َٓطك١ أٚ إراص٠ أٚ إراصات ال ٜظٜز  ع٢ً ايعزر املطًٛب فاط  َضشحٛ   -5

 ايفضع أٚ املٓطك١ أٚ اإلراصات بايتظن١ٝ .

 ايضحٝح١ جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ .ايٓٗا١ٝ٥  تيف حاي١ تعزر احلاصًني ع٢ً ْفػ عزر األصٛا  -6

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

 اسم المرشح  مسلسل اسم المرشح  مسلسل

1   11   

2   11   

3   12   

4   13   

5   14   

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

6   15   

7   16   

8   17   

9   18   

 :ًَحٛظ١

 .ٜضاعٞ ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات -

  0ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نٌ َا أَهٔ سيو  -

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي (( الدوائر ادلفتىحة   24منىذج رقم )
 استوارة إبذاء رأي

 عضى     00.555حتي  05.555للعضىية التي تسيذ علً 

------------------- 

 تعلينات :

 اْتدب  ايعزر ايشٟ خيط نٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . -1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √أشض بعال١َ   -2

 ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب  أنجض َٔ ايعزر احملزر يهٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . -3

   14أٚ أنجض َٔ  8ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب  يف االعتُاص٠ نًٗا أقٌ َٔ   -4

إسا نإ عزر املضشحني يف أٟ فضع أٚ َٓطك١ أٚ إراص٠ أٚ إراصات ال ٜظٜز  ع٢ً ايعزر املطًٛب فاط  َضشحٛ   -5

 ايفضع أٚ املٓطك١ أٚ اإلراصات بايتظن١ٝ .

يًفا٥ظ األخري جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ ٜٚطبل ٖشا ف٢  تيف حاي١ تعزر احلا٥ظٜٔ ع٢ً ْفػ عزر األصٛا -6

 مجٝع احلاالت  .

 )انتخب فقط( منطقة فرع ب فقط()انتخ منطقة فرع

 اسم المرشح  مسلسل اسم المرشح  مسلسل

1   11   

2   11   

3   12   

4   13   

5   14   

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

6   15   

7   16   

8   17   

9   18   

 :ًَحٛظ١

 دلُٛع١ َٔ احملافعاتٜضاعٞ ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ  -

 ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نٌ َا أَهٔ سيو  -

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي (( الدوائر ادلفتىحة  25منىذج رقم )
 ستوارة إبذاء رأيإ

     00.555للعضىية التي تسيذ علً 

------------------- 

 تعلينات :

 اْتدب  ايعزر ايشٟ خيط نٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . -1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √بعال١َ  أشض  -2

 ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب  أنجض َٔ ايعزر احملزر يهٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . -3

   20أٚ أنجض َٔ  10ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب  يف االعتُاص٠ نًٗا أقٌ َٔ   -4

ظٜز  ع٢ً ايعزر املطًٛب فاط  َضشحٛ  إسا نإ عزر املضشحني يف أٟ فضع أٚ َٓطك١ أٚ إراص٠ أٚ إراصات ال ٜ -5

 ايفضع أٚ املٓطك١ أٚ اإلراصات بايتظن١ٝ .

يًفا٥ظ األخري جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ ٜٚطبل ٖشا ف٢  تيف حاي١ تعزر احلا٥ظٜٔ ع٢ً ْفػ عزر األصٛا -6

 مجٝع احلاالت  .

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

 المرشحاسم   مسلسل اسم المرشح  مسلسل

1   11   

2   11   

3   12   

4   13   

5   14   

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

6   15   

7   16   

8   17   

9   18   

 :ًَحٛظ١

 ٜضاعٞ ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات -

 ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نٌ َا أَهٔ سيو  -

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي (الدوائر ادلغلقة  (26منىذج رقم )
 استوارة إبذاء رأي
 عضى 0555للعضىية التي ال تسيذ علً 

------------- 

 تعلينات :

 األخض٣ .اييت تتبعٗا فكط ٚال تٓتدب يف األقغاّ االقغاّ راص٠ أٚ ايفضع  أٚ املٓطك١ أٚ اإل َٔ اْتدب  .1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √      بعال١َأشض  .2

 ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أقٌ أٚ  أنجض َٔ ايعزر احملزر يهٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . .3

إسا نإ عزر املضشحني يف أٟ فضع أٚ َٓطك١ أٚ إراص٠ أٚ إراصات ال ٜظٜز  ع٢ً ايعزر املطًٛب فاط َض شحٛ   .4

 املٓطك١ أٚ إراصات بايتظن١ٝ . ايفضع أٚ

يًفا٥ظ األخري جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ ٜٚطبـل ٖـشا يف     تع٢ً ْفػ عزر األصٛا صًنييف حاي١ تعزر احلا .5

 مجٝع احلاالت  .

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

 اسم المرشح  مسلسل اسم المرشح  مسلسل

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

11   21   

 :ًَحٛظ١

 .ٜضاعٞ ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات -

  0ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نٌ َا أَهٔ سيو  -

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي (الدوائر ادلغلقة   ( 27منىذج رقم ) 
 استوارة إبذاء رأي

 عضى 05555حىت  0555للعضىية التي  تسيذ علً 
------------------- 

 تعلينات :

 األخض٣ . األقغاّاْتدب َٔ  ايفضع  أٚ املٓطك١ أٚ اإلراص٠ أٚ االقغاّ اييت تتبعٗا فكط ٚال تٓتدب يف  .1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √     بعال١َأشض  .2

 ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أقٌ أٚ  أنجض َٔ ايعزر احملزر يهٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . .3

إسا نإ عزر املضشحني يف أٟ فضع أٚ َٓطك١ أٚ إراص٠ أٚ إراصات ال ٜظٜز  ع٢ً ايعزر املطًٛب فاطَض شحٛ   .4

 . ايفضع أٚ املٓطك١ أٚ إراصات بايتظن١ٝ

يًفا٥ظ األخري جتض٣ ايكضع١ بٝـِٓٗ ٜٚطبـل ٖـشا يف      تيف حاي١ تعزر احلا٥ظٜٔ ع٢ً ْفػ عزر األصٛا .5

 مجٝع احلاالت  .

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

 اسم المرشح  مسلسل اسم المرشح  مسلسل

1   8   

2   9   

3   11   

 فقط()انتخب  منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

4   11   

5   12   

6   13   

7   14   

 :ًَحٛظ١

 .ٜضاعٞ ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات -

  0ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نٌ َا أَهٔ سيو  -

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي (الدوائر ادلغلقة  ( 28ج رقم ) منىذ
 استوارة إبذاء رأي

 عضى00555حىت    05555علًللعضىية التي  تسيذ 
----------------- 

 تعلينات :

 املٓطك١ أٚ اإلراص٠ أٚ االقغاّ اييت تتبعٗا فكط ٚال تٓتدب يف األقغاّ األخض٣ . أٚاْتدب َٔ  ايفضع   .1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √     بعال١َأشض  .2

 َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات .ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أقٌ أٚ  أنجض َٔ ايعزر احملزر يهٌ  .3

إسا نإ عزر املضشحني يف أٟ فضع أٚ َٓطك١ أٚ إراص٠ أٚ إراصات ال ٜظٜز  ع٢ً ايعزر املطًٛب فاطَض شحٛ   .4

 ايفضع أٚ املٓطك١ أٚ إراصات بايتظن١ٝ .

 يًفا٥ظ األخري جتض٣ ايكضع١ بٝـِٓٗ ٜٚطبـل ٖـشا يف     تيف حاي١ تعزر احلا٥ظٜٔ ع٢ً ْفػ عزر األصٛا .5

 مجٝع احلاالت  .

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

 اسم المرشح  مسلسل اسم المرشح  مسلسل

1   8   

2   9   

3   11   

      

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

4   11   

5   12   

6   13   

7   14   

 

 :ًَحٛظ١

 .ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعاتٜضاعٞ ايتُجٌٝ ايٓغيب  -

  0ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نٌ َا أَهٔ سيو  -

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي (الدوائر ادلغلقة  ( 29 منىذج رقم )
 استوارة إبذاء رأي

 عضى 00555للعضىية التي  تسيذ علً  
---------------- 

 تعلينات :

 أٚ اإلراص٠ أٚ االقغاّ اييت تتبعٗا فكط ٚال تٓتدب يف األقغاّ األخض٣ . املٓطك١اْتدب َٔ  ايفضع  أٚ  .1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √      بعال١َأشض  .2

 ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أقٌ أٚ  أنجض َٔ ايعزر احملزر يهٌ َٓطك١ أٚ فضع أٚ إراص٠ أٚ إراصات . .3

إراص٠ أٚ إراصات ال ٜظٜز  ع٢ً ايعزر املطًٛب فاطَض شحٛ  إسا نإ عزر املضشحني يف أٟ فضع أٚ َٓطك١ أٚ  .4

 ايفضع أٚ املٓطك١ أٚ إراصات بايتظن١ٝ .

يًفا٥ظ األخري جتض٣ ايكضع١ بٝـِٓٗ ٜٚطبـل ٖـشا يف      تيف حاي١ تعزر احلا٥ظٜٔ ع٢ً ْفػ عزر األصٛا .5

 مجٝع احلاالت  .

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

 اسم المرشح  مسلسل المرشحاسم   مسلسل

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

 )انتخب فقط( منطقة فرع )انتخب فقط( منطقة فرع

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

11   21   

 :ًَحٛظ١

 .ٜضاعٞ ايتُجٌٝ ايٓغيب ٚاجلػضايف يهٌ ذلافع١ أٚ دلُٛع١ َٔ احملافعات -

  0ٜضاعٞ متجٌٝ املضأ٠ ٚايشباب نٌ َا أَهٔ سيو  -

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( (31منىذج رقم ) 
 استوارة إبذاء رأي

  لرئاسة جملس إدارة املٌظوة الٌقابية
 االحتاد الٌقابي العوايل (  -الٌقابة العاهة   –) اللجٌة الٌقابية 

--------------------------- 

 تعلينات :

 اْتدب ٚاحز فكط .1

 يف املضبع أَاّ االعِ ايشٟ تٓتدب٘ . √      أشض بعال١َ  .2

 ( 1) ٜبطٌ ايضٛت إسا اْتدب أنجض َٔ  .3

 جتض٣ ايكضع١ بِٝٓٗ .ايضحٝح١   تع٢ً ْفػ عزر األصٛاصًني يف حاي١ تعزر احلا .4

 

 

 

 اعِ املضشح  َغًغٌ اعِ املضشح  َغًغٌ

1   14   

2   15   

3   16   

4   17   

5   18   

6   19   

7   21   

8   21   

9   22   

11   23   

11   24   

12   25   

13   26   



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( (31منىذج رقم )
------------ 

 ...................................................................................................... ايًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ يًعاًَني :

 

 ( ايًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ ص٥ٝػ ٚأعغا٤ دلًػ إراص٠ ) بأعُاٍ اْتدابذلغض 

 

 2022/       /      املٛافل  ......................... َٔ ّٜٛ : ......................... اْ٘ يف متاّ ايغاع١ :

 .................................................................مبكــــض 

 ايفضع١ٝ إلدضا٤ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ ........................................................................... مبعضفيت أْا :

 فتح ٖشا احملغض إلثبات َا ًٜٞ : ات بـ .....................................االْتداب

 قُت بعكز ايًذ١ٓ االْتداب١ٝ حبغٛص نٌ َٔ : .1

 َٔ أعغا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ . ........................................................................ ايغٝز:

 َٔ أعغا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ . ........................................................................ ايغٝز:

 .......................... أَني ايًذ١ٓ ايغٝز : .......................................

باشضت ايًذ١ٓ ع١ًُٝ فتح صٓزٚم االْتدابات ٚتأنزت َٔ خًٛٙ َٔ أ١ٜ أٚصام ثِ  .2

أغًكت٘ ٚبزأت ع١ًُٝ أخش أصٛات ايٓاخبني ايٛاصر٠ بايهشٛف املغ١ًُ يًذ١ٓ ٚعزرٖا 

: ................................................................. 

(أَاّ نٌ ْاخب تفٝز حغٛصٙ √)َت ايًذ١ٓ بايتأشري يف نشٛف ايٓاخبني بعال١َ قا .3

 أَاّ ايًذ١ٓ ٚاإلرال٤ بضٛت٘.

تأنزت ايًذ١ٓ َٔ شدض١ٝ نٌ ْاخب حغض أَاَٗا ٚأرىل بضأٜ٘ ٚباشض حك٘  .4

 االْتدابٞ  بضف١ عض١ٜ .

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 : ٚفُٝا ًٜٞ ايضعٛبات اييت اعرتعت ايع١ًُٝ .5

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

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

 ....................................................... اعتُضت ايًذ١ٓ يف أخش األصٛات حت٢ ايغاع١ : .6

 ْاخبا. ........................................................... االْتدابٞ : بًؼ مج١ً ايشٜٔ باشضٚا حكِٗ .7

 ْاخبا. .............................................................................. بًؼ مجًــــــ١ املتدـًـفـٝــٔ : .8

ضُؼ ٚٚقع ع٢ً اي بايكُاش ٚايشُع األمحض ٚايٛصمقاَت ايًذ١ٓ بغز فتحات ايضٓزٚم  .9

 أطضاف ايضٓزٚم َٔ أعغا٤ ايًذ١ٓ .

قاَت ايًذ١ٓ بتغًِٝ ايضٓزٚم ملٓزٚبٞ املٓشأ٠ أٚ ايًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ حلفع٘ يزٜٗا، ٚسيو  .10

 . يًضدٛع إيٝ٘ عٓز ايًظّٚ

 

                            املغتًِايفضع١ٝ                              ص٥ٝػ ايًذ١ٓ                       ايفضع١ٝ  ايًذ١ٓ  أعغا٤

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( ( 32منىذج رقم )
------------ 

 ................................................................................................ ايٓكابـــــــ١ ايعاَـــــــ١ :

 

 ايٓكاب١ ايعا١َ ذلغض بأعُاٍ اْتداب)ص٥ٝػ/ دلًػ إراص٠( 

 

 2022املٛافل   /      /  ......................... َٔ ّٜٛ : ............................. اْ٘ يف متاّ ايغاع١ :

 ........................................................................................................................مبكــــض 

ات االْتدابايفضع١ٝ إلدضا٤ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ  ................................................................. :مبعضفيت أْا 

 فتح ٖشا احملغض إلثبات َا ًٜٞ :بــ...................................................

 قُت بعكز ايًذ١ٓ االْتداب١ٝ حبغٛص نٌ َٔ : .1

 َٔ أعغا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ . ...................................................................... ايغٝز:

 َٔ أعغا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ . ..................................................................... ايغٝز:

 ايغٝز : ................................................................. أَني ايًذ١ٓ 

 باشضت ايًذ١ٓ ع١ًُٝ فتح صٓزٚم االْتدابات ٚتأنزت َٔ خًٛٙ َٔ أ١ٜ أٚصام  .2

ثِ أغًكت٘ ٚبزأت ع١ًُٝ أخش أصٛات ايٓاخبني ايٛاصر٠ بايهشٛف املغ١ًُ يًذ١ٓ 

 ................................................................. ٚعزرٖا :

(أَاّ نٌ ْاخب تفٝز حغٛصٙ  √)قاَت ايًذ١ٓ بايتأشري يف نشٛف ايٓاخبني بعال١َ  .3

 أَاّ ايًذ١ٓ ٚاإلرال٤ بضٛت٘.

تأنزت ايًذ١ٓ َٔ شدض١ٝ نٌ ْاخب حغض أَاَٗا ٚأرىل بضأٜ٘ ٚباشض حك٘ االْتدابٞ   .4

 بضف١ عض١ٜ .

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 فُٝا ًٜٞ ايضعٛبات اييت اعرتعت ايع١ًُٝ :ٚ .5

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

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

 ...................................................... اعتُضت ايًذ١ٓ يف أخش األصٛات حت٢ ايغاع١ : .6

 ْاخبا. .............................................................. بًؼ مج١ً ايشٜٔ باشضٚا حكِٗ االْتدابٞ : .7

 ْاخبا. ................................................................. بًؼ مجًــــــ١ املتدــًـفــــــٝـــــــــٔ : .8

ضُؼ ٚٚقع ع٢ً بايكُاش ٚايشُع األمحض ٚايٛصم ايقاَت ايًذ١ٓ بغز فتحات ايضٓزٚم  .9

 أطضاف ايضٓزٚم َٔ أعغا٤ ايًذ١ٓ .

حلفع٘ يزٜٗا، ٚسيو يًضدٛع إيٝ٘  ايٓكاب١ ايعا١َ قاَت ايًذ١ٓ بتغًِٝ ايضٓزٚم ملٓزٚبٞ  .10

 عٓز ايًظّٚ.

 

        املغتًِ     فضع١ٝ                   ص٥ٝػ ايًذ١ٓ اي                 ايًذ١ٓ ايفضع١ٝ أعغا٤   

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( ( 33منىذج رقم )
------------ 

 ليقابات عنال مصراالحتاد العاو 

 االحتار ايٓكابٞ ايعُايٞ  ذلغض بأعُاٍ اْتداب)ص٥ٝػ/ دلًػ إراص٠( 

 2022املٛافل   /      /  .......................... َٔ ّٜٛ : ........................... اْ٘ يف متاّ ايغاع١ :

 ........................................................................................................................مبكــــض 

ات االْتداب ايفضع١ٝ إلدضا٤ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ ................................................................. :مبعضفيت أْا 

 فتح ٖشا احملغض إلثبات َا ًٜٞ :.............................  بـ ..............

 قُت بعكز ايًذ١ٓ االْتداب١ٝ حبغٛص نٌ َٔ : .1

 َٔ أعغا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ . ...................................................................... ايغٝز:

 َٔ أعغا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ . ..................................................................... ايغٝز:

 ايغٝز : ................................................................. أَني ايًذ١ٓ 

 باشضت ايًذ١ٓ ع١ًُٝ فتح صٓزٚم االْتدابات ٚتأنزت َٔ خًٛٙ َٔ أ١ٜ أٚصام  .2

أغًكت٘ ٚبزأت ع١ًُٝ أخش أصٛات ايٓاخبني ايٛاصر٠ بايهشٛف املغ١ًُ يًذ١ٓ  ثِ

 ................................................................. ٚعزرٖا :

(أَاّ نٌ ْاخب تفٝز حغٛصٙ  √)قاَت ايًذ١ٓ بايتأشري يف نشٛف ايٓاخبني بعال١َ  .3

 أَاّ ايًذ١ٓ ٚاإلرال٤ بضٛت٘.

١ َٔ شدض١ٝ نٌ ْاخب حغض أَاَٗا ٚأرىل بضأٜ٘ ٚباشض حك٘ االْتدابٞ  تأنزت ايًذٓ .4

 بضف١ عض١ٜ .

 ٚفُٝا ًٜٞ ايضعٛبات اييت اعرتعت ايع١ًُٝ : .5

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

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



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ...................................................... اعتُضت ايًذ١ٓ يف أخش األصٛات حت٢ ايغاع١ : .6

 ْاخبا. .............................................................. : بًؼ مج١ً ايشٜٔ باشضٚا حكِٗ االْتدابٞ .7

 ْاخبا. ................................................................. بًؼ مجًــــــ١ املتدــًـفــــــٝـــــــــٔ : .8

ٚٚقع ع٢ً ضُؼ بايكُاش ٚايشُع األمحض ٚايٛصم ايقاَت ايًذ١ٓ بغز فتحات ايضٓزٚم  .9

 أطضاف ايضٓزٚم َٔ أعغا٤ ايًذ١ٓ .

حلفع٘ يزٜٗا، ٚسيو يًضدٛع إيٝ٘  االحتار ايٓكابٞقاَت ايًذ١ٓ بتغًِٝ ايضٓزٚم ملٓزٚبٞ  .10

 عٓز ايًظّٚ.

 املغتًِ              ايفضع١ٝ  ص٥ٝػ ايًذ١ٓ                     يفضع١ٝأعغا٤ ايًذ١ٓ ا   

                           

 

   

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( (34منىذج رقم )
 حمضر

 اًتخابات رئيس/ وأعضاء جملس إدارة اللجٌة الٌقابيةفرز  
                       2022املٛافل   /      / ............................ َٔ ّٜٛ : ........................... اْ٘ يف متاّ ايغاع١ :

 .............................................................................................................................. مبكــــض :

 :حبغٛص نٌ َٔ   ادتُعت ايًذ١ٓ املشه١ً

إلدضا٤  ايفضع١ٝص٥ٝػ ايًذ١ٓ  ................................................................. ايغٝز: .1

 . االْتدابات بــ..........................................................

 عغــــــــٛ . .................................................................................... ايغٝز: .2

 عغــــــــٛ . .................................................................................... ايغٝز: .3

 أَني ايًذ١ٓ .....ايغٝز : ................................................................. .4

ع٢ً ايٛد٘  ٚبعز إٔ اطُأْت ايًذ١ٓ ع٢ً عال١َ صٓزٚم االْتداب ٚاألختاّ بزأت عًُٗا

 اآلتٞ:ـ 

 قاَت ايًذ١ٓ بفتح  صٓزٚم االْتداب . (1

 قاَت ايًذ١ٓ بفضط ذلتٜٛات ايضٓزٚم ٚاْتٗت إىل عال١َ ايفضط اآلتٞ :ـ  (2

 (............. .........................)  -ر ايٓاخبني ٚفكا يهشٛف االْتداب :عز

 (............. .........................)  -:      عزر ايٓاخبني ايشٜٔ أريٛ بأصٛاتِٗ . 

                   (............. .........................)  -:                                عزر األصٛات ايباط١ً .

 (............. .........................)  -:                         عزر األصٛات ايضحٝح١ .

 ِ أمسا٤ املضشحني ٚعزر األصٛات  اييت حضٌ عًٝٗا نٌ َٓٗٚفُٝا ًٜٞ 

 عزر األصٛات    االعِ ايضباعٞ  ألصٛات  اعزر      االعِ ايضباعٞ

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

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

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

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

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



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

ايضٓزٚم نٌ يف ٚععت ايًذ١ٓ اعتُاصات إبزا٤ ايضأٟ ٚنشف بأمسا٤ ايٓاخبني يف  (3

َعضٚف ٚعز فتحات٘ بايشُع األمحض ٚٚقع أعغا٤ ايًذ١ٓ ع٢ً أطضاف٘ ٚعًِ ايضٓزٚم 

 َا١ْ طبكا يًتعًُٝات . ع٢ً عبٌٝ األحلفع٘  .......................... يًغٝز /

 املغتًِ                 ايًذ١ٓ ايفضع١ٝ          ص٥ٝػ     ايفضع١ًٝذ١ٓ ايأعغا٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( ( 35منىذج رقم )
 حمضر

 رئيس وأعضاء جملس إدارة الٌقابة العاهة  جلٌة الفرز الًتخابات  
---------------- 

                         2022املٛافل   /      / ...............................َٔ ّٜٛ :  ..................................اْ٘ يف متاّ ايغاع١ : 

 ..............................................................مبكــــض  : 

 :حبغٛص نٌ َٔ ادتُعت ايًذ١ٓ املشه١ً 

 ايفضع١ٝ إلدضا٤ االْتدابات ص٥ٝػ ايًذ١ٓ  ..........................................................................ايغٝز:  .1

 عغــــــــٛ . ...........................................................................ايغٝز:  .2

 عغــــــــٛ . ...........................................................................ايغٝز:  .3

 ............... أَني ايًذ١ٓ .ايغٝز : ..................................................... .4

 ٚبعز إٔ اطُأْت ايًذ١ٓ ع٢ً عال١َ صٓزٚم االْتداب ٚاألختاّ بزأت عًُٗا ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:ـ 

 قاَت ايًذ١ٓ بفتح  صٓزٚم االْتداب . (1

 قاَت ايًذ١ٓ بفضط ذلتٜٛات ايضٓزٚم ٚاْتٗت إىل عال١َ ايفضط اآلتٞ :ـ  (2

 (............. .........................)  -ر ايٓاخبني ٚفكا يهشٛف االْتداب :عز

 (............. .........................)  -:      عزر ايٓاخبني ايشٜٔ أريٛ بأصٛاتِٗ . 

 (                  ............. .........................)  -:                                عزر األصٛات ايباط١ً .

 (............. .........................)  -:                         ايضحٝح١ . عزر األصٛات

 ِ ٚفُٝا ًٜٞ أمسا٤ املضشحني ٚعزر األصٛات  اييت حضٌ عًٝٗا نٌ َٓٗ

 عزر األصٛات    االعِ ايضباعٞ  ألصٛات  اعزر      االعِ ايضباعٞ

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

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

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

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



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

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

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

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

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

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

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

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

ٚععت ايًذ١ٓ اعتُاصات إبزا٤ ايضأٟ ٚاالْتدابات ٚنشف بأمسا٤ ايٓاخبني يف ايضٓزٚم نٌ  (1

يف َعضٚف ٚعز فتحات٘ بايشُع األمحض ٚٚقع ع٢ً أعغا٤ ايًذ١ٓ ع٢ً أطضاف٘ ٚعًِ ايضٓزٚم 

 َا١ْ طبكا يًتعًُٝات . ع٢ً عبٌٝ األ حلفع٘  ..................................يًغٝز / 

 املغتًِ                 ايًذ١ٓ ايفضع١ٝ        ص٥ٝػ     ايًذ١ٓ ايفضع١ٝ أعغا٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( (36منىذج رقم )
 حمضر

 فرز الًتخابات  رئيس وأعضاء جملس إدارة االحتاد الٌقابي العوايل 
---------------- 

                             2022املٛافل   /      / ..............................َٔ ّٜٛ :  .................................اْ٘ يف متاّ ايغاع١ : 

 ........................................................مبكــــض  : 

 :حبغٛص نٌ َٔ ادتُعت ايًذ١ٓ املشه١ً 

 ايفضع١ٝ إلدضا٤ االْتدابات ص٥ٝػ ايًذ١ٓ  ..........................................................................ايغٝز:  .1

 عغــــــــٛ . ...........................................................................ايغٝز:  .2

 عغــــــــٛ . ...........................................................................ايغٝز:  .3

 ايغٝز : .................................................................... أَني ايًذ١ٓ . .4

 ٚبعز إٔ اطُأْت ايًذ١ٓ ع٢ً عال١َ صٓزٚم االْتداب ٚاألختاّ بزأت عًُٗا ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:ـ 

 قاَت ايًذ١ٓ بفتح  صٓزٚم االْتداب . (1

 قاَت ايًذ١ٓ بفضط ذلتٜٛات ايضٓزٚم ٚاْتٗت إىل عال١َ ايفضط اآلتٞ :ـ  (2

 (............. .........................)  -ر ايٓاخبني ٚفكا يهشٛف االْتداب :عز

 (............. .........................)  -:      عزر ايٓاخبني ايشٜٔ أريٛ بأصٛاتِٗ . 

 (                  ............. .........................)  -:                                عزر األصٛات ايباط١ً .

 (............. .........................)  -:                         عزر األصٛات ايضحٝح١ .

 ِ ٚفُٝا ًٜٞ أمسا٤ املضشحني ٚعزر األصٛات  اييت حضٌ عًٝٗا نٌ َٓٗ

 عزر األصٛات    االعِ ايضباعٞ  ألصٛات  اعزر      ايضباعٞ االعِ

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

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

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

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

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



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

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

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

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

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

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

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

ٚععت ايًذ١ٓ اعتُاصات إبزا٤ ايضأٟ ٚاالْتدابات ٚنشف بأمسا٤ ايٓاخبني يف ايضٓزٚم نٌ  (2

يف َعضٚف ٚعز فتحات٘ بايشُع األمحض ٚٚقع ع٢ً أعغا٤ ايًذ١ٓ ع٢ً أطضاف٘ ٚعًِ ايضٓزٚم 

 َا١ْ طبكا يًتعًُٝات . األ ع٢ً عبٌٝ حلفع٘ ..................................يًغٝز / 

 ص٥ٝػ جل١ٓ االْتداب ٚايفضط                املغتًِ   الْتداب ٚايفضط  أعغا٤ جل١ٓ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( (37منىذج رقم )
 اجتواع جملس اإلدارةحمضر 

----------- 

 ........................................................: يًعاًَني( ايٓكابـــــــ١ ايعاَـــــــ١  /  ايًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ) 

 جذول األعنال :

 تشهٌٝ ١٦ٖٝ املهتب . -

 اختٝاص ممجٌ ١٦ٖٝ املهتب يف إدضا٤ اإلٜزاع . -

 االحتاراْتداب ممجٌ ايًذ١ٓ / ايٓكاب١ ايعا١َ يف اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ )يًٓكاب١  ايعا١َ/  -

 ايعُايٞ(. ايٓكابٞ 

 حمضر اجللسة

    2022/     /      املٛافل .....................َٔ صباح/ َغا٤ ّٜٛ :  .....................اْ٘ يف متاّ ايغاع١ :  

 .........................................................مبكض : 

 ............................................بض٥اع١ ايغٝز/ ..........................................ادتُاع دلًػ إراص٠ : 

  ......................................................................ص٥ٝػ ) ايًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ / ايٓكاب١ ايعا١َ ( بضفت٘ 

 ......................................................ٚعهضتاص١ٜ ايغٝز/ 

 .......................................................ٚحبغٛص ايغار٠ : 

ٚملا نإ االدتُاع قاْْٛٝا حلغٛص  األغًب١ٝ َٔ األعغا٤ قز بزأ ْعض دزٍٚ األعُاٍ ٚبزأت ع١ًُٝ 

االْتدابات طبكا حملغض االْتداب ٚايفضط ٚأعفضت ايٓتٝذ١ عٔ فٛط األعغا٤ اآلتٞ أمسا٥ِٗ بعغ١ٜٛ 

 ١٦ٖٝ املهتب  :

 ممجال يف إدضا٤ات اإلٜزاع . ..................................ت ١٦ٖٝ املهتب اختٝاص ايغٝز/ أٚال: قضص 

ثاًْٝا: ٚافل اجملًػ ع٢ً اْتداب ايغار٠ اآلت١ٝ أمساؤِٖ ممجًني يًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ /  ايٓكاب١ ايعا١َ  يف 

 اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًٓكاب١ ايعا١َ / االحتار ايعُايٞ .

ثايجًا: قضص دلًػ إراص٠ ايٓكاب١ ايعا١َ اختٝاص املضشحني اآلت١ٝ بٝاْاتِٗ يعغ١ٜٛ دلًػ إراص٠ االحتار 

 ايعُايٞ . 

 ..................................ٚاْت٢ٗ االدتُاع حٝح ناْت ايغاع١ :                                                 

 ايض٥ٝــــــػ                                                                 َني ايعاّ                 األ 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( (38منىذج رقم )
 العوالية / املهٌية الٌقابية ٌةللجحبجن العضىية بابياى 

  بـ ...................................................... للعاهلني 
-------------- 

   .............................. عزر األعغا٤ :  ............................ ايعٓٛإ : ............................. ايفضع :

 إْاخ :              سنٛص:       

 املضنظ ايض٥ٝغٞ :

 /فضع

 /فضع

 /فضع

 اجملُٛع ايه٢ً يًعغ١ٜٛ  

 

 ايض٥ٝــــــػ                                   األَني ايعاّ                           

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( (39منىذج رقم )
 بياى

 العاهة وحجن العضىية ةلٌقاباملٌضوة لبأمساء و عذد اللجاى الٌقابية 
------------------ 

 ........................................................................................... للعاملني بـ اليقابة العامة 

 َالحعات حذِ ايعغ١ٜٛ  َكضٖا  ايًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ اعِ  ّ

     

 

 

 

    االمجايٞ  

 

 

 ايض٥ٝــــــػ                        عاّ                  األَني اي         

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

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 

 ) اسرتشادي ( ( 41منىذج رقم )
 بياى

 وحجن العضىية الحتاد ًقابات عوال هصر املٌضوة بأمساء و عذد الٌقابات العاهة 
------------------ 

 َالحعات حذِ ايعغ١ٜٛ  َكضٖا   اعِ ايٓكاب١ ايعا١َ  ّ

     

 

 

 

    االمجايٞ  

 

 

 ايض٥ٝــــــػ                                                     األَني ايعاّ                               

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

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

  (41منىذج رقم )
 حمضر إيذاع 

---------- 

 ّ بٛطاص٠ ايك٣ٛ ايعا١ًَ 2022املٛافل   /      /  ............................................. اْ٘ يف  ّٜٛ :

 ............................... حغض ايغٝز / بعز إٔفتح ٖشا احملغض  ............................... :مبعضفتٓا حنٔ

 ٚسيو إلٜزاع األٚصام اآلت١ٝ :

 ذلغض اْتداب أعغا٤ دلًػ اإلراص٠ ٚاختٝاص ممجٌ اهل١٦ٝ يف إدضا٤ات اإلٜزاع . (1

 ; ٚصٓاعت٘ ; ٌ َِٓٗ ; ٚعٓ٘نشٛف أمسا٤ دلًػ اإلراص٠ ١٦ٖٝٚ املهتب ٚصف١ ن (2

 ٚصقِ ٖاتف٘ . ; ٚصقُ٘ ايكَٛٞ ; ٚد١ٗ عًُ٘ ; ٚذلٌ إقاَت٘

 صٛص٠ بطاق١ ايضقِ ايكَٛٞ عاص١ٜ ألعغا٤ دلًػ االراص٠ . (3

/ حذِ ايعغ١ٜٛ يًٓكاب١ ايعا١َ املٓغ١ُ  ايٓكاب١ٝ  حبذِ ايعغ١ٜٛ بايًذإبٝإ  (4

يالحتار ايعُايٞ ٚأمسا٥ٗا ٚذلاعض تشهًٝٗا ٚعزر األعغا٤  املٓغ١ُيعا١َ بايٓكابات ا

 ٚبٝإ بعزر ايعُاٍ املٓغُني يعغٜٛتٗا. بايٓكاب١ ايعا١َ أٚ االحتار ايعُايٞ

 أعطٛا١ْ َزدل١ حتتٟٛ ع٢ً مجٝع املغتٓزات ايغابك١. (5

 ٚحتضص ٖشا احملغض باإلٜزاع َٔ أصٌ ٚصٛصتني ٚتغًِ املٛرع األصٌ .

 

 مذير عاو                                                                                                             

 شئون امليظنات اليقابية االدارة العامة ل                                                                                

 :  مالحظات

بايطضٜك١ ساتٗا نٌ تعزٌٜ ٜطضأ ع٢ً ايٓعاّ االعاعٞ يًُٓع١ُ ايٓكاب١ٝ أٚ  رعٜٛجيب إٔ  -

 تشهٝالتٗا. 

ع٢ً أعزار  أتًتظّ املٓعُات ايٓكاب١ٝ  ايعُاي١ٝ بإٜزاع بٝإ عٟٓٛ ٜتغُٔ أٟ تػري ٜطض -

 أعغا٥ٗا .

أقضاظ ٚيف مجٝع األحٛاٍ جيب تغًِٝ ايٛطاص٠ املدتض١ ايبٝاْات ٚايهشٛف املشاص إيٝٗا ع٢ً  -

 َزدل١ اىل داْب ايٓغذ ايٛصق١ٝ .

 مجٝع األٚصام اخلاص١ باإلٜزاع أٚصاقا صمس١ٝ يف تطبٝل أحهاّ قإْٛ ايعكٛبات . -

  



  

 

 

 
 

 }يعتبر التوقيع عىل هذا النموذج إقرار بصحة ما ورد فيه من معلومات وعىل مسئولية مقدمه{

 ) اسرتشادي ( (42منىذج رقم )
-------------- 

 ..............................................................اليقابـــــــة العامـــــــة : 

 لعضوية رتشحال

 العنالي  جملس إدارة االحتاد اليقابي

 

 2022ّبتاصٜذ       /           / املٓعكز٠  قضص دلًػ إراص٠ ايٓكاب١ ايعا١َ يف دًغت٘ 

  .............................................................تضشٝح ايغٝز/

، (............ ........................)  جلُع١ٝ ايع١َُٝٛ  يالحتار اعغٛ دلًػ إراص٠ ايٓكاب١ ايعا١َ / 

  ّ 2026/  2022 يًزٚص٠ ( ................................)يعغ١ٜٛ دلًػ اراص٠ االحتار  حٚسيو يًرتش

 

 2220ّحتضٜضا يف     /     /

 

 ص٥ٝــــــػ ايٓكاب١ ايعا١َ                                                 األَني ايعاّ           

 

 


