األمانة العامة
االتحاد العربي لألسمدة
القاهرة

نموذج طلب االلتحاق لعضوية
االتحاد العربي لألسمدة (هيئة عربية دولية)
(عضو مؤازر)
السيد األمين العام
االتحاد العربي لألسمدة
تحية طيبة وبعد ،،،
يسررر.....................................................................................

وعنوانهررا الرردائم

ك ما هو مبين في االستمارة المرفقة ،أن تلتحق عضوا في االتحاد العربي لألسمدة بدرجة "عضو مؤازر" مع
اسررتعدادنا لرردفع االكررتراو السررنو الرمررز و رردر ( )500خمسررمائة دوالر ،ونتعهررد بالعمررل والتعرراون عل ر
تحقيق أهداف االتحاد فري تنميرة وتطروير عرناعة األسرمدة وخاماتهرا واسرتخداماتها وااللترزام وتسرديد رسروم
العضوية بككل منتظم سنويا وااللتزام باألسس التالية من األساس لالتحاد:
 مادة ( : )6الباب الثالث (العضوية)يقبل كعضو مؤازر ف اإلتحاد مراكز البحوث في عناعة األسمدة المعدنيرة والكرركاا العاملرة فري تجرارة االسرمدة
ومسلزماتها الزراعية وإنتاج عبواا البالستيو وكركاا النقل وكحن األسمدة وخاماتها.
 مادة ( : )7الباب الثالث (العضوية) .1




يكون انضمام األعضاء و/أو تغيير العضوية بقرار من مجلس إدارة اإلتحاد بناء عل طلب رسوم من العضو المعني
تفعل العضوية بعد سداد االكتراو األول مع االلتزام بسداد رسوم العضوية بككل منتظم.
يلزم العضو بمعاونة اإلتحاد لتحقيق أهدافه ،وموافاا اإلتحاد بالبياناا واالحعاءاا بما يسمح بتحقيق هذ االهداف.

 مادة ( : )8الباب الثالث (العضوية) .2تزول عفة العضوية بقرار من مجلس اإلدارة بناء عل توعية من االمانة العامة في الحاالا التالية-:






طلب االنسحاب
تغيير ميدان العمل أو الحل أو االندماج
عدم سداد االكتراو السنو بل الثلث االخير من السنة وعدم تقديم تعهد كتابي بسداد االكتراو خالل تاريخ محدد من السنة.
عدم يام العضو بالتزاماته أو مخالفته للنظام االساسي لإلتحاد

ونرفق لكم تقرير مفعال عن مجاالا االختعاص والعمل.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،
المفوض بالتو يع:
االسم

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

الوظيفة

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

التاريخ

.................................:
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المتقدم بالطلب
.................................................................................
(اسم الكركة بالعربية واالنكليزية)
................................................................................
العنوان البريد ................................................................
البريد االلكتروني (.................................................. )E-mail
الهاتف ...................................................................... :
الفاكس ..................................................................... :
 مجاالا التخعص:........................................................................ -1
........................................................................ -2
........................................................................ -3
........................................................................ -4
........................................................................ -5
........................................................................ -6
........................................................................ -7
 .................... -8ذكر ألهم مجاالا العمل والتخععاا .............
 .................... -9وبعورة مختعرة وعل عفحة واحدة فقط ......
 ................. -10حيث سيتم نكر هذ العفحة.....................
................... -11في كتيب األعضاء ...............................
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استمارة االنضمام لإلتحاد بدرجة عضو مؤازر
 .1اسم الكركة /المؤسسة
 .2العنوان الدائم للمراسالا
.3
.4
.5
.6

الفاكس
البريد االليكترون ()E-mail
أر ام التليفوناا
النكاط الرئيسي

 .7األنكطة الفرعية
 .8الممثل المخول:

نحن نسمي السيد......................................................... /
الذ يعمل في وظيفة........................................................
كممثل للكركة طبقا ً للكروط والقوانين المعمول بها في االتحاد العربي لالسمدة

المفوض بالتو يع:

 .9الخاتم الرسمي

الوظيفة:
التاريخ:

/

/
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