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إقرار وتعهد
السادة مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن واالمداد
تحية وبعد:
أنا الموقع أدناه  .....................................................صـاح (شـرةة /مةت ) شـحن
 .........................والعامل في نطاق الشحن :الداخلي  -الخارجي
الــــمــــتــــخــــ مــــوطــــنــــا ح مــــخــــتــــارا ح ل ــــــــرورا
........................................................................

ــــ ا الــــتصــــــــريــــ

يسرني أن أعلمةم أنني راغ باالنتسا إلى الجمعية وأتعهد باحترام نظامها الداخلي وأن أمارس
المهنة بشرف وإخالص و أن أب ل جهدي لخدمة المتعاملين مع مةتبي ,وأعلن عن مسؤوليتي
عن تسليم الحواال و بوالص الشحن إلى أصحابها ,ةما أعلن عن مسؤوليتي العقدية والتقصيرية
عن ةل خطأ مقصود مع المتعاملين مع المةت .وأقر بأن يدي على أشياء المتعاملين يد أمانة
,وأتعهد أن أب ل عناية الرجل الحريص في تنفي عملي محمالح نفسي ةل مسؤولية ناجمة عن
خطأ العاملين في مةتبي متعهدا ح بتنفي مقررا الجمعية لجهة التسعير وال مانع لدي من حل
النزاعا الناشئة عن المهنة والنزاعا الناشبة بين مةات الشحن عن طريق الجمعية.
المتعهد بم مونه

الموافق

/

/

م

طلب انتساب للجمعية السورية للشحن واالمداد الوطني
يسرين أن أتقدم هبذا الطلب إىل جملس إدارة اجلمعية السورية للشحن واالمداد ملتمسا" قبول عضوييت
أان املوقع أدانه ..............................األب ..................األم.....................
مكان واتريخ الوالدة ............................املسجل ابلقيد ..............اجلنسية .........
املتواجد مبكتيب الكائن ف ......................................................................
...............................................................................................
هاتف...............................................:هاتف جوال..............................:
الربيد االلكرتوين...............................................................................:
أنين أمارس مهنة شحن البضائع والطرود واحلواالت (داخل القطر _داخل و خارج القطر)
منذ عام ................ف مكتيب املذكور أعاله حتت شعار.......................................
وأنين (غري مكلف ماليا _معفى من التكليف _ مكلف ماليا) لدى مديرية مالية حمافظة
ربطا صورة عن التكليف املايل.

وأنين اعمل بصفة (رب عمل _ شريك متضامن _ شريك موصي _ عامل )...........وأن ملكتيب فروعا" ف
حمافظة..................................... .....................................
وأنين عضو ف غرفة جتارة ..........وامحل سجال جتاراي برقم............اتريخ / /

صادر عن

أعلن أنين اطلعت على النظام الداخلي للجمعية ،وأنين راغب ف االنتساب إليها لتحقيق أغراضها وأهدافها مبينا
استعدادي للتعاون مع اجلمعية ملتزما بتنفيذ مقرراهتا وأن ابذل قصارى جهدي إلجناح العمل التعاوين وأن اسدد
كافة االلتزامات املرتتبة علي راجيا" أن أكون عند حسن الظن.
دمشق
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االسم والتوقيع والبصمة

بيان ابلـسرية الــذاتية
مقدمة
يسرين أن أحيط مجعيتكم املوقرة بلمحة عن سرييت الذاتية:
أوال" :الوضع الثقاف (أمي _ متعلم _ مثقف) _امحل الشهادة
أتقن اللغة:
حملة عن الوضع الثقاف:
اثنيا “الوضع االجتماعي (عازب _متزوج _أرمل _ مطلق) عدد الذكور:
عنوان السكن

عدد اإلانث :

صفة اإلشغال (مالك _ مستأجر _ مستعري _شريك)

أمساء األوالد وأعمارهم ومستواهم الدراسي:ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حملة عن النشاط االجتماعي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ
اثلثا" الوضع املهين:
الوضع املهين السابقالصفة ف الوضع املهين احلايل-مقر الشركة /املكتب

مساحته وفروعهمستودعاته  -عدد السياراتعدد العاملني-أمساء الشركات-أرقام اهلواتف

حملة عن النشاط املهين والتجاري:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
رابعا :حملة عن النشاط النقايب والسياسي واملنظمات الشعبية واملناصب اليت تقلدها:

خامسا :اهلواايت( :مطالعة_ رايضة _غناء _ موسيقا _ مسرح _ شعر -رسم _ حنت – سفر)................

سادسا :الوضع الصحي :األمراض اليت يشكو منها(إن وجد)
سابعا الوضع املايل:
معلنا أن املعلومات السالف بياهنا صحيحة وأنين قد دونتها على مسؤولييت الشخصية.
دمشق ف

/

/
طالب االنتساب
االسم والتوقيع والبصمة

