األمانة العامة
االتحاد العربي لألسمدة
القاهرة

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

وعنوانهرررا الررردائم

كما هو مبين في االستمارة المرفقة ،أن تلتحق عضروا فري االتحراد العربري لألسرمدة بدرضرة عضرو مراقرب
مع استعدادنا لردفع االترتراا السرنول الرمرقل وقردر ( )0033ثالثرة الال
والتعراون علرت تحقيرق أهردا

وخمسرمائة دوالر ،ونتعهرد بالعمر

االتحراد فري تنميررة وتطروير مرناعة األسرمدة وخاماتهرا واسرتخداماتها وااللتررقام

بالبنود اآلتية من النظام األساس لالتحاد :
 مادة ( : )6الباب الثالث (العضوية) .1يقب كعضو مراقب فت اإلتحاد التركات والمؤسسات التالية-:





التركات الهندسية غير العربية التي تعم في مضا التمميم أو تنفيذ متاريع األسمدة المعدنية وخاماتها.
التركات غير العربية التي تعم في المضاالت االقتمادية والتضارية والتنموية ذات الملة بمناعة األسمدة المعدنية وخاماتها.
التركات غير العربية التري تعمر فري انتراج األسرمدة وخاماتهرا وانتراج المعردات والكيماويرات ومسرتلقمات مرناعة األسرمدة والتري
تحت اإلنتاء لحين اإلنتاج.

 مادة ( : )7الباب الثالث (العضوية)  .2يكون انضمام األعضاء و/أو تغيير العضوية بقرار من مضلس ادارة اإلتحاد بناء علت طلب كتابي من العضو المعني




تفع العضوية بعد سداد االتتراا األو مع االلتقام بسداد رسوم العضوية بتك منتظم.
يلقم العضو بمعاونة اإلتحاد لتحقيق أهدافه ،وموافات اإلتحاد بالبيانات واالحماءات بما يسمح بتحقيق هذ االهدا .

 مادة ( : )8الباب الثالث (العضوية) .0تقو مفة العضوية بقرار من مضلس اإلدارة بناء علت تومية من االمانة العامة في الحاالت التالية-:






طلب االنسحاب
تغيير ميدان العم أو الح أو االندماج
عدم سداد االتتراا السنول قب الثلث االخير من السنة وعدم تقديم تعهد كتابي بسداد االتتراا خال تاريخ محدد من السنة.
عدم قيام العضو بالتقاماته أو مخالفته للنظام االساسي لإلتحاد

ونرفق لكم تقرير مفمال عن مضاالت االختماص والعم .
وتفضلوا بقبو فائق االحترام والتقدير،،
الخاتم الرسمي

المفوض بالتوقيع:
االسم

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

الوظيفة

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

التاريخ

.................................:
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المتقدم بالطلب
.................................................................................
(اسم التركة بالعربية واالنكليقية)
................................................................................
العنوان البريدل ................................................................
البريد االلكتروني (.................................................. )E-mail
الهات ...................................................................... :
الفاكس ..................................................................... :
 مضاالت التخمص:........................................................................ -1
........................................................................ -2
........................................................................ -0
........................................................................ -4
........................................................................ -0
........................................................................ -6
........................................................................ -7
 .................... -8ذكر ألهم مضاالت العم والتخممات .............
 .................... -9وبمورة مختمرة وعلت مفحة واحدة فقط ......
 ................. -13حيث سيتم نتر هذ المفحة.....................
................... -11في كتيب األعضاء ...............................
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استمارة االنضمام لإلتحاد بدرجة عضو مراقب
 .1اسم التركة /المؤسسة
 .2العنوان الدائم للمراسالت
.0
.4
.0
.6

الفاكس
البريد االليكترونت ()E-mail
أرقام التليفونات
النتاط الرئيسي

 .7األنتطة الفرعية
 .8الممث المخو :

نحن نسمي السيد......................................................... /
الذل يعم في وظيفة........................................................
كممث للتركة طبقا ً للتروط والقوانين المعمو بها في االتحاد العربي لالسمدة

المفوض بالتوقيع:

 .9الخاتم الرسمي

الوظيفة:
التاريخ:

/

/
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