
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المحترم        السيد المدیر العام 
  المحترم         السيد أمين عارف

   وبرآاته السالم عليكم ورحمة اهللا 
ام                       ي شرآتكم وآل ع تم  وفي البدء ننتهز مناسبة حلول عيد الفطر السعيد لنهنئكم باسمي وباسم االخوة العاملين ف ان

 .عاده اهللا على الجميع باليمن والبرآةبخير و أ
 وآنت قد وعدتكم بإعطائكم تفاصيل تصدیر سماد اليوریا و ها نحن اليوم نفي ما وعدناآم والحمد هللا 

 طن سيتم حجزها لكم اذا تمت  4000 أخري وهناك وجبة    أولىطن آوجبة   3000 ان نصدر لكم     اآلن باإلمكان -1
 .الموافقة قریبا یعني غدا مثال 

 للطن الواحد والسعر متفاوت حسب العرض والطلب )     $ 70(  مطروح في المصنع هو السعر -2
 الر على السعر المطروح وال     ود ) 2–1( باالمكان تسليم البضاعة على ظهر الباخرة في البصرة مع زیادة            -3

 . اإلمارات الى إیصالهیمكن للتجار هنا 
 .$ 1   سعر النقلإضافةمع  ) األردنية أوسوریة ال(  تسليم البضاعة على الحدود العراقية باإلمكان  -4
غ  إضافة ميناء طرطوس السوري مع      أو تسليم المواد في المنطقة الحرة في سوریا         باإلمكان  -5  (               مبل

  .للطن الواحد )  $ 20 – 17
  .  الزیادة لتكون ضعف هذه الكميةوباإلمكان أسبوعطن آل   350 – 500 تكون وجبات التجهيز من  -6
ى                  أن  -7 ق عل دئي واف ه بشكل مب اق مع م االتف ي              أن التاجر الذي ت ة ف تح ودیع ق ف ال عن طری  یكون استالم الم

 أسعار على   ولكن غيره یرید المال هنا في بغداد یعني نشتري منه التحویل وهذا یساعدنا في الحصول                 األردن
 مناسبة جدا وبالكميات التي نریدها 

  : یجب ما یلياألسعار یكون عملنا صحيحا ونحصل على انسب نأ فمن اجل ما تقدم وبناء على  -8
ه    )   $ 20000(  مبلغ في البدایة وليكن إرسال)     أ ع      أننستطيع من خالل ادة ودف ل واستالم الم  شراء التحاوی

  .األخرى األجور
ع      یمكن لشرآة المناقب القيام بهذا العمل بدون توفير تغطية مالية م            ال األحوالفي آل   )   ب ي جمي ناسبة للتحرك ف

 .وتغطية جميع النفقات المحافظات وشراء التحاویل 
ر       -9 يكم غي ة عل ة غریب ا قد تكون اآللية التي تتم بها هذه العملي ا حيث     إنه ول به ر  أن هي المعم  من التجار    الكثي

م  ما ذآرناه بكل اآلنالسوریين یقومون   ذي     ألنه روتين ال اوزوا ال د تج وه  ق م   ألف دهم وه تفادو  عن دا نس   اآلن ج
  . من اليوریا والالب  والنوعيات الجيدة الموجودة هناارألسعل

ارة   أي نكتب عليه      أن أردتم وإذاحسب الطلب   عليه    تغيير الكتابة  باإلمكان تكون التعبئة لليوریا دبل آيس       -10 عب
 . فان ذلك ممكن إليكمخول المواد تسهل د

  .إمكانياتناخصوص وضمن استفسار بهذا ال أي عن لإلجابة نحن على استعداد  -11
 

  بقبول فائق االحترام والتقدیر وتفضلوا                                                                      
 

 أخوآم
 عدنان الزوبعي
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