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 نموذج طلب االلتحاق لعضوية
االتحاد العربي لألسمدة )هيئة عربية دولية(

  )عضو منتسب(

 
 السيد األمين العام 

 االتحاد العربي لألسمدة 
 

 ،،وبعد،تحية طيبة 
 

وعنوانهرررا الررردائم    ..... ....يسرررر............................................................................

  منتسرب ا هو مبين في االستمارة المرفقة، أن تلتحق عضوا فري االتحراد العربري لألسرمدة بدرعرة  عضرو كم

دوالر، ونتعهرد بالعمر  خمسرمائة آالف وثالثرة  (3500استعدادنا لدفع االشتراك السرنو  الرمر   ورردر  ) مع

ا واسرتخداماتها وااللترر ام والتعراون علرت تحقيرق أهرداف االتحراد فري تنميررة وتطروير مرناعة األسرمدة وخاماتهر

  لالتحاد:بالبنود اآلتية من النظام األساس 

 ( : الباب الثالث )العضوية( 6مادة ) -

  -التالية:العربية فت اإلتحاد الشركات والمؤسسات منتسب يقب  كعضو    .1
  والمعردات ومسرتل مات التمرنيع ت في معا  انتاج الكيماويا تعم  والمؤسسات العربية والغرف التعارية والمناعية التيالشركات

 وأية منتعات أخرى وسيطة لمناعة االسمدة وخاماتها. 

  .الشركات الهندسية العربية التي تعم  في معا  التمميم أو تنفيذ مشاريع االسمدة المعدنية وخاماتها 

  ر اسررتخدامات االسررمدة المعدنيررة العربيررة الترري تعمرر  فرري المعرراالت االرتمررادية والتنمويررة وتطرروي المررناعيةالشررركات والمؤسسررات
   وخاماتها.

  الشركات العربية المنتعة لالسمدة وخاماتها في طور التأسيس واإلنشاء      

  

 ( : الباب الثالث )العضوية( 7مادة ) -

2.   يكون انضمام األعضاء و/أو تغيير العضوية بقرار من معلس إدارة اإلتحاد بناء علت طلب كتابي من العضو المعني  

   مع االلت ام بسداد رسوم العضوية بشك  منتظم.تفع  العضوية بعد سداد االشتراك األو 

 .يل م العضو بمعاونة اإلتحاد لتحقيق أهدافه، وموافات اإلتحاد بالبيانات واالحماءات بما يسمح بتحقيق هذ  االهداف     

  

 ( : الباب الثالث )العضوية(  8مادة ) -

  -قرار من معلس اإلدارة بناء علت تومية من االمانة العامة في الحاالت التالية:ت و  مفة العضوية ب  .3
 طلب االنسحاب 

  تغيير ميدان العم  أو الح  أو االندماج 

  .عدم سداد االشتراك السنو  رب  الثلث االخير من السنة وعدم تقديم تعهد كتابي بسداد االشتراك خال  تاريخ محدد من السنة 

 و بالت اماته أو مخالفته للنظام االساسي لإلتحادعدم ريام العض  
 

 ونرفق لكم تقرير مفمال عن معاالت االختماص والعم .      
 

 فائق االحترام والتقدير،،اربلوا و

 
 : المفوض بالتوريع 

 :................................. االسم 
 :................................. الوظيفة 

 :................................. التاريخ 
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 المتقدم بالطلب
 

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

 االنكلي ية(الشركة بالعربية و)اسم 
 

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

 العنوان البريد  ................................................................
 

 ( ..................................................E-mailالبريد االلكتروني )
 

 الهاتف : ......................................................................
 ..................................................................... الفاكس :

 
 معاالت التخمص: -
 
1- ........................................................................ 

2- ........................................................................ 

3- ........................................................................ 

4- ........................................................................ 

5- ........................................................................ 

6- ........................................................................ 

7- ........................................................................ 

 ............................. ذكر ألهم معاالت العم  والتخممات .... -8

 واحدة فقط ......  .................... وبمورة مختمرة وعلت مفحة -9

  .....................مفحةحيث سيتم نشر هذ  ال .................  -10

 ...................في كتيب األعضاء ............................... -11
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 منتسب استمارة االنضمام لإلتحاد بدرعة عضو 

 
 

 

  اسم الشركة/ المؤسسة   .1

  العنوان الدائم للمراسالت  .2

  الفاكس  .3
  (E-mailالبريد االليكترونت )  .4
  أررام التليفونات   .5
  الرئيسيالنشاط   .6
   

   

 الفرعية  األنشطة  .7
 
 

 

 نحن نسمي السيد/ ......................................................... :الممث  المخو   .8

 الذ  يعم  في وظيفة........................................................ 

   عمو  بها في االتحاد العربي لالسمدةكممث  للشركة طبقاً للشروط والقوانين الم

   

 المفوض بالتوريع:   الخاتم الرسمي  .9

 الوظيفة:    

  التاريخ:        /          /     
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