
 

 ( 2027  -   2023)   استمارة ترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة االتحاد العام لعمال سلطنة ُعمان للدورة االنتخابية 

ي والقبيلة: .................... 
 .............................. ..... ............................ ............. ............. ...... ............................... .............. االســم الثالث 

 ................................. :  .. ..................... ..... ....................................... ............. .. ... .......... .............. اسم النقابة العماليـة/االتحاد العمالي

 .................... ........ ..... . ................. ............ ................................. .............. المسمـــــى الوظيفـــي بالمنشأة: .......................................... 

 ............................. : ي
 ...................  ......... ..... ... ............ .............. رقـــــم الهـاتــف النقال: ........  ......... ... ...... : ... السن........... ... الرقم المدث 

ونــي .....................................  يـد اإللكبر  ................................... . .. .............. .............................. الـعـنــوان:  ................ ......... ... .. .... . البر

ا   تجاريًّ
ً
ي إحدى المنشآت التجارية  أو  هل تمتلك سجال

يك ف   ؟   نعم )         (        ال )          ( لمدنيةا و أ شر

ذكر رقم السجل 
ُ
ي حالة اإلجابة بنعم: ....... التجاري أ

 ............ ...... . . ........... . ............ ف 

شح:     رئاسة مجلس إدارة االتحاد العام            □ عضوية مجلس إدارة االتحاد العام   □ يرجر تحديد أحد الخيارين للبر

 تعــهـــــد وإقـــــرار 

بالنظام األساسي لالتحاد العام لعمال سلطنة عمان   ام  شح  أتعهد بااللبر  وط البر ي اطلعت عىل شر
واللوائح والقرارات المنظمة لعمل االتحاد، وأقر بأنن 

( بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية واالتحادات العمالية واالتحاد العام لعمال  2018/ 500المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم )
  م، وبأن جميع البيانات أعاله صحيحة. مان وتعديالته والنظام األساسي لالتحاد العا سلطنة عُ 

 ................... ..................... ...................                             التوقيع: ................ .......... التاريـخ: ................ 

 المستندات المطلوب إرفاقها: 
 )سارية(.  من الجهتي    صورة من البطاقة الشخصية  -1

 . وبخلفية زرقاء بالزي الرسمي وواضحة ملونة  حديثة  صورة شخصية   -2

شح لرئاسة مجلس اإلدارة(  -3 ي حالة البر
ش  تقديم ما يثبت  : )ف  ي الهيئة اإلدارية للنقابة العمالية أو االتحاد العمالي ح  إكمال المبر

ي عضويته ف 
 أو مجلس إدارة االتحاد  ف 

 تواصلة. ام مو ( ثمانية أع8انتخابيتي   كاملتي   لمدة ) العام دورتي    
شح لعضوية مجلس اإلدارة( )  ي حالة البر
ش : تقديم ما يثبت  ف  ي الهيئة اإلدارية للنقابة العمالية أو االتحاد العمالي أو مجلس إدارة االتحاد  إكمال المبر

ي عضويته ف 
ح ف 

 . متصلةام و أع أربعة(  4لمدة ) دورة انتخابية كاملة العام 

 لالستعمال الرسمي فقط: 

شح.   ية عىل قبول طلب البر  □ توافق اللجنة التحضب 

شح.        ية عىل قبول طلب البر    □ ال توافق اللجنة التحضب 

ية:   أسباب عدم موافقة اللجنة التحضب 

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

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

ية النتخابات االت   رئيس ومقرر توقيع    (:     2027  -   2023)   االنتخابية   حاد العام لعمال سلطنة عمان للدورة اللجنة التحضب 

 

 مقرر اللجنة                                                                                              رئيس اللجنة                                

 

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

         

 
 


