
 
 

 خطابات االعتماد لترشيح المحافظين والمحافظين المناوبين

 لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

2017نوفمبر/تشرين الثاني  29آخر تحديث:   

 خطاب اعتماد لترشيح المحافظ أو المحافظ المناوب

  نص بسيط
 مالحظات توضيحية

 الخارجية الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير رسمية من رئيسورقة 
لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة  تحمل الترويسة الرسمية على ورقة الخطابات ترسل

 .أو وزير الخارجية

 والشهر والتاريخ.اليوم  الخطابيرجى تضمين  التاريخ

 السيد الرئيس

 
من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  6للمادة  من)أ(  2 للبند وفقا

، يشرفني أن أبلغكم بأن حكومة المحافظينمن النظام الداخلي لمجلس  11والمادة 

والمحافظ محافظ ال ترشيحات فيما يلي تقدمأن  يسرها (داالسم الرسمي للبل)

 .(داسم البل) لدى الصندوق اوبالمن

 .إلى رئيس الصندوق الخطابيرجى توجيه 

 
 رئيس

 للتنمية الزراعيةالصندوق الدولي 
 روما

 
 .الخطابيرجى إدراج االسم الرسمي لبلدكم في نص 

 المرشح ووظيفته(اسم ): المحافظ

 
 )اسم المرشح ووظيفته(: المحافظ المناوب

  يشار إلى كل مما يلي
 اآلنسة(د / السيدة / )السي اللقب 
  واألخير االسم األول 

 حسب االقتضاء اإلدارة الحكوميةبما في ذلك اسم الوزارة أو  ،المنصب 

 فقرة اختيارية
أود أيضا أن أبلغكم بأن الترشيحات قد أجريت على أساس الوظيفة المعنية وليس ]

في أي  على أساس فردي لتمكين شاغلي الوظيفة المعنية من العمل دون انقطاع

 .[وقت من األوقات

 محافظين أو محافظين مناوبينترشيح  فقط إذا كانت هناك رغبة فيهذه الفقرة تدرج 
وليس على )على سبيل المثال وزير المالية( يشغلها المرشح استنادا إلى وظيفة معينة 

 .شخص بعينه أساس

 
 شاغل اسم ببساطة ما سيحتاج إليه الصندوق هو أن ميزة هذا النوع من االعتماد هي

 رسمية جديدة تفويض وثائق تقديممن المنصب بدال 

 وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير.

 

 توقيعال

 

 

)رئيس الدولة( أو )رئيس الحكومة( أو )وزير الخارجية( في )االسم الرسمي 

 للدولة(

في توقيع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية  يحمل الخطابيجب أن 
التي توقعها كيانات أخرى  الرسائل. وال تقبل ساريةالتي تعتبر  وثائق التفويضحال 

 نيابة عن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية

 
  على هذا العنوان:  ير الصندوقسكرتمكتب التابعة ل الدول األعضاءالمراسم والعالقات مع بالبريد اإللكتروني إلى وحدة  وثائق التفويضيمكن إرسال نسخ إلكترونية من

mslp@ifad.org. 

 
 رئيس الصندوق في أي وقت إذا رغبوا في ذلك.  إلىمجاملة  زيارات ونرحب بطلب المحافظين والمحافظين المناوبين اً.شخصي وثائق التفويضالصندوق تقديم  ال يشترط

 .mslp@ifad.orgالبريد اإللكتروني التالي: عنون  يرجى إرسال الطلبات إلىو
 

 
  أوراق االعتمادسيؤكد الصندوق قبول. 

 

 
هذا لبريد اإللكتروني على عن طريق ا سكرتير الصندوقالتابعة لمكتب  المراسم والعالقات مع الدول األعضاءوحدة ب، يرجى االتصال بوثائق التفويض متعلقةأسئلة  إذا كانت لديكم أي

 .mslp@ifad.org: العنوان
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