نقابة عمال ...................
الفاضل  /مدير دائرة التنظيمات النقابية

 ...احملرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
املوضوع  /اهليئة اإلدارية لنقابة عمال......................
باإلشااارة ا املوضااوع عااالر  ،يساارنك مواشاااتكم بت ااكيل اهليئااة اإلداريااة ب ااد عااالف شااو
املرتشحني بالتزكية مبواشقة اجلم ية ال مومياة ل ادم وداود كمار ما مخساة مرتشاحني
وشقًا إلدتماع اجلم ية ال مومية بتاريخ  ، ....................و عالف استقبال استمارات الرتشح
امل ل عنها بتاريخ ...................
برداء التكرم م كوري بإختاا الاال م وشقاًا للقارار الاو ار ر ام  ، )2012/570مرشا النظاام
التأسيسك للنقابة ب د مواشقة اجلم ية ال مومية عليه مو ا م الرئيس.
وتفضلوا بقبول شائ االحرتام والتقدير ،،،

رئيس النقابة

-

املرشقات املطلوبة :
حمضر ادتماع اجلم ية ال مومية .
حمضر ت كيل اهليئة اإلدارية
ك ف عضاء اهليئة اإلدارية.
النظام التأسيسك للنقابة .

حمضر ادتماع
نقابة عمال ............................
بتاااريخ  .................ادتمااع عااادد  )..............ماا عضاااء اجلم ياااة ال موميااة للنقاباااة
النتخاب اهليئة اإلدارية ،و د مت تزكية املرتشاحني املاوكوري باجلادول دناار ل ادم وداود
كمر م مخسة مرتشحني ل ضوية اهليئة اإلدارية
م

االسم

1
2
3
4
5
التو يع /

يتم التو يع م بل اللجنة التحضريية لالنتخابات امل رشني على االنتخابات م غري املرتشحني )

حمضر ادتماع ت كيل اهليئة اإلدارية
التاريخ :
الو ت:
املكاف :
بالتاريخ والو ت واملكاف امل ار ليه عالر دتمع عضاء اهليئاة اإلدارياة الا مت تزكيتهاا ما
باال اجلم يااة ال موميااة للنقابااة ل اادم ودااود كماار م ا مخسااة مرتشااحني و لاال لتو يااع
املناصب و د داء التو يع مبواشقة اجملتم ني كاآلتك :
الصفة

االسم المالثك

الرئيس
نائب الرئيس
مني السر
مني الصندوق
مني الصندوق املساعد
تو يع األعضاء:
-1
-2
-3
-4
-5

الرئيس :
نائب الرئيس :
مني السر:
مني الصندوق:
مني الصندوق املساعد :

املرشقات املطلوبة :

-1
-2

نسختني م النظام التأسيسك للنقابة مو ع م
ك ف عضاء اهليئة اإلدارية .

بل الرئيس املنتخب و نائبه يف حالة غيابه .

