ادلبىن الرئيسي  :الدوار الثامن – هاتف 6260525
ص.ب 020 .عمان 11112
الربيد اإللكرتوين , info@racj.com agm@racj.com
عمان – ادلملكة االردنية اذلامشية

Headquarters : 8th Circle – Tel. 5850626
P.O.Box 920 Amman 11118
E-mail: agm@racj.com, info@racj.com
Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF JORDAN
Application form for Membership
ينبغييي تئب يية هييما النمييامل والكاميي ،وتا يئييي أ مييا ينبغييي ون اميي ،تييا يئي ع ييا النيياد اللييمان
يقييدمان ويثنيييان عل ي لبييذ أ واللييمان وييدوبما ليين ين يير والسلييد  .ن يرار رلل ي اإلدارة أ يمييا
يتئلق وقبال وو ر ض السلد أ ها رار بائي

This form must be fully completed and signed, it must also bear the
signatures of two members who propose and second your
application, without which it will not be considered. The decision of
the Board of Directors regarding the acceptance or refusal of this
application is final.

PLEASE TYPE OR WRITE CLEARLY
Full name of applicant

االسم الكام ،دلقدم السلد
مكان وتاريخ ادليالد

Place & date of birth

اجلنسية

ادلهنة

Nationality

Profession

اجلهة اليت تئم ،هبا

Presently employed by

ادلنصد احلايل والئم،

احلالة االجتماعية

Present status

Marital Status

ما نت متزوجاً أ يرج م ر سم الزوجة ب ،الزوال

أسماء

االسم

Name

تاريخ ادليالد

If married, name of wife before marriage
االسم

D. of Birth

Name

تاريخ ادليالد

D. of Birth

االسم

Name

تاريخ ادليالد

D. of Birth

األبناء

وتواريخ

ميالدهم

االسم

Name

تاريخ ادليالد

االسم

D. of Birth

Name

تاريخ ادليالد

D. of Birth

االسم

عناان مكان الئم ( : ،الشارع/ادلا ع )

Name

تاريخ ادليالد

D. of Birth

Children
Names
&
Dates of
Birth

)Business address: ( Street/Location

صندوق وريد

P.O. Box

ر م هاتف الئم،

Business Tel. No.

ر م اذلاتف اخللا

Mobile Tel. No.

الئم،

Business Fax. No

الربيد االلكرتوين للئم،

Business E-mail

رم ا

عناان مكان السكن  ( :الشارع  /ادلا ع )
ر م هاتف ادلنزل

)Home address: (Street / Location
Home Tel. No.

الربيد االلكرتوين اخلاص

ما هي اهتماماتذ الرئيسية أ وغاياتذ من ع اية الناد

What are your principal interests or recreations

ن بال ليب هما أ وتسديد للرسام ادلقررة أ خي ئين تلقائياً لكا ة اانني وون مة وتئليمات
الناد .
التا يع
اسم الئ ا ادلق ّدم
اسم الئ ا ادلثين

رار رلل اإلدارة
التاريخ

Upon the acceptance of my application, and payment of the
fees due, I become liable to abide by all club rules and
regulations.

التاريخ

Signature

Date

Member Proposing

تا يئي

Signature

ر م ع ايتي

Member No.

Member Seconding

تا يئي

Signature

ر م ع ايتي

Member No.

تاريخ استالم السلد
الر م ادلتسلس،

Personal E-mail

لالستعمال
الرسمي
فقط

رسم االنتساب – يسدد دلرة واحدة

دينار

رسم االشرتاك السنا الئائلي  /الفرد

دينار

رسم االشرتاك السنا للمئالني

دينار

ضريبة ادلبيئات %15

دينار

رسم د رت اوانات السئام والشراب

دينار

اجملماع

دينار

