األمانة العامة
االتحاد العربي لألسمدة
القاهرة

نموذج طلب االلتحاق لعضوية
االتحاد العربي لألسمدة (هيئة عربية دولية)
عضو عامل (منتج لألسمدة(
السيد األمين العام
االتحاد العربي لألسمدة
تحية طيبة وبعد ،،،
يسرررررررر .....................................................................................وعنوانهرررررررا
الرردائم امررا هررو مبررين ارري االسررتمارة المراقررة ،فن تلتح ر عضرروا ارري االتحرراد العربرري لألسررمدة بدر ررة
"عضررو عامر " مررا اسررتعدادنا لررداا االاررترا السررنو الرمر طبقرا ل لنمررام االاررترااات ارري االتحرراد
اآلتي- :
ف -ياون الحد األدنى لالاترا السنو أل اراة عضو عام اى االتحاد ( )5000دوالر.
ب -ياون الحد األقصى لالاترا السنو أل اراة عضو اى االتحاد ( )27000دوالر.
ج -تقوم الارراات األعضراب برداا االارترااات قبر ارهر (ارباط) ابرايرر مرن ار عرام علرى ضروب بيانرات ا نتراج
والصادرات والمبيعات المحلية حيث تقوم األمانة العامة بإرسا المطالبة على ضوب هذه البيانات.

ونتعهررد بالعم ر والتعرراون علررى تحقي ر فهرردات االتحرراد ارري تنميررة وتطرروير صررناعة األسررمدة و اماتهررا
واست داماتها وبالبنود اآلتية من النمام األساس لالتحاد :
 مادة ( : )6الباب الثالث (العضوية) .1يقب اعضو عام اى ا تحاد الاراات والمؤسسات العربية العاملة اى صناعة إنتاج ا ٍألسرمدة المعدنيرة و اماتهرا
النيترو ينية والفوسفاتية والبوتاسية والابريتية بعد سداد رسوم االاترا .
 مادة ( : )7الباب الثالث (العضوية) .2




ياون انضمام األعضاب و/فو تغيير العضوية بقرار من م لس إدارة ا تحاد بناب على طلب اتابي من العضو المعني
تفع العضوية بعد سداد االاترا األو ما االلت ام بسداد رسوم العضوية باا منتمم.
يل م العضو بمعاونة ا تحاد لتحقي فهدااه ،وموااات ا تحاد بالبيانات واالحصابات بما يسمح بتحقي هذه االهدات.

 مادة ( : )8الباب الثالث (العضوية) .3ت و صفة العضوية بقرار من م لس ا دارة بناب على توصية من االمانة العامة اي الحاالت التالية-:






طلب االنسحاب
تغيير ميدان العم فو الح فو االندماج
عدم سداد االاترا السنو قب الثلث اال ير من السنة وعدم تقديم تعهد اتابي بسداد االاترا
عدم قيام العضو بالت اماته فو م الفته للنمام االساسي لإلتحاد

ال تاريخ محدد من السنة.

ونرا لام تقرير مفصال عن م االت اال تصاص والعم .
واقبلوا اائ االحترام والتقدير،،
المفوض بالتوقيا:
االسم
الوميفة
التاريخ

المتقدم بالطلب
1

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

األمانة العامة
االتحاد العربي لألسمدة
القاهرة

.................................................................................
(اسم الاراة بالعربية واالن لي ية)
................................................................................
العنوان البريد ................................................................
البريد االلاتروني (.................................................. )E-mail
الهاتت ...................................................................... :
الفااس ..................................................................... :
 م االت الت صص:........................................................................ -1
........................................................................ -2
........................................................................ -3
........................................................................ -4
........................................................................ -5
........................................................................ -6
........................................................................ -7
 .................... -8ذار ألهم م االت العم والت صصات .............
 .................... -9وبصورة م تصرة وعلى صفحة واحدة اقط ......
 ................. -10حيث سيتم نار هذه الصفحة.....................
................... -11اي اتيب األعضاب ...............................
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استمارة االنضمام لإلتحاد بدرجة عضو عامل
 .1اسم الاراة /المؤسسة
 .2العنوان الدائم للمراسالت
.3
.4
.5
.6

الفااس
البريد االلياترونى ()E-mail
فرقام التليفونات
النااط الرئيسي

 .7األناطة الفرعية
 .8الممث الم و :

نحن نسمي السيد......................................................... /
الذ يعم اي وميفة........................................................
اممث للاراة طبقا ل للاروط والقوانين المعمو بها اي االتحاد العربي لالسمدة

المفوض بالتوقيا:

 .9ال اتم الرسمي

الوميفة:
التاريخ:

/

/

العنوان الدائم :األمانة العامة – القاهرة – جمهورية مصر العربية
 9حدائق رامو  -طريق النصر – ص .ب  8109مدينة نصر ( )11371القاهرة – مصر تليفون Tel:+20-2 23054467 -23054464 :فاكسFax: +20-2 23054465/66 :
Permanent Address: General Secretariat – Cairo – Egypt
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E-mail: info@afa.com.eg - www.afa.com.eg

3

