إقرإر وتعهــد
أقر أان إملدعو .........................................................../إجلنس يه .............................../
بأنين أطلعت عىل إلقوإنني وإللوإحئ وإلقرإرإت وإلتعاممي إلصادرة من إلهيئة إلعامة لتنظمي قطاع
إالتصاالت و وزإرة تمنية إجملمتع و مجعية الامارإت لهوإة إلالسليك يف إدلوةل .
وأتعهد باللزتإم وإلتقيد بلبنود إملشار إلهيا أدانه دومنا حرص ويه عىل إلنحو إلآيت :
 .1إاللزتإم باكفة إلترشيعات إملعمول هبا يف إدلوةل مع مرإعاة إلقوإنني وإللوإحئ وإلقرإرإت وإلتعلاميت
إلصادرة من إلهيئة إلعامة لتنظمي قطاع إالتصاالت و وزإرة تمنية إجملمتع و مجعية الامارإت لهوإة
إلالسليك وإلتقيد هبا وعدم خمالفهتا .
 .2عدم إس تعامل إجلهاز فامي يرض بأمن إدلوةل إدلإخيل أوإخلاريج أو إملساس هبا أوبسمعهتا
أوحباكهما أو بأولياء عهودمه أو نوإهبم .
 .3إلعمل عىل حتقيق أهدإف إمجلعية وجتنب ك مايرض بكياهنا أو يس ئي إل مسعهتا ومسعة أعضاهئا.
 .4عدم إالخالل بنظام إمجلعية إلسايس وإللوإحئ إدلإخلية وإلقرإرإت إلصادرة من جملس إالدإرة .
 .5عدم إس تخدإم إلهجزة فامي يثري خطاب إلمتيزي أوإلكرإهية أو إاثرة إلنعرإت إلقبلية أو إلتطاول
عىل إذلإت إاللهية أو إلطعن فهيا أو إملساس هبا أو إالساءة إل أي من إلداين أو إحدى شعائرها
أو مقدساهتا أو جترحيها أو إلتطاول عىل أحد إلنبياء أو إلرسل أو زوجاهتم أوأآهلم أو حصابهتم أو
أو
إلسخرية مهنم أو إملساس هبم أو الاساءة إليه أو إلتحريض عىل ذكل أو إزعاج إلغري
إس تخدإهما لي غرض غري مرشوع .
 .6إخطار إمجلعية أو إجلهات إلقضائية أو إلهجزة إلمنية يف إدلوةل عن أية خمالفات تصدر من إلغري
يمت رصدها خالل إس تخدإم إحملطة أو إالشارة .
 .7إاللزتإم بس ياسة إخلصوصية وبشارة إلندإء وإحملطة إخلاصة ب وعدم خماطبة إلشخاص إلغري
مرخصني وعدم إس تخدإم أي إمس مس تعار.
 .8عدم رشإء أوجلب أي هجاز السليك من خارج إدلوةل الا بعد إحلصول عىل ترصحي من إمجلعية
وموإفقة إلهيئة.
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إي إضافة أو تعديل أو كشط يف إالقرإر يعترب الغيا

 .9عدم إس تخدإم إلهجزة إلالسلكية دإخل أو جبانب أي موقع عسكري يقع يف إقلمي إدلوةل.
 .10إاللزتإم بأية تعلاميت أو أآوإمر تصدر الحقا من جملس إدإرة إمجلعية.
وملا تقدم بيانه فانين أتعهد باللزتإم باكفة إلقوإنني و إلترشيعات إلصادرة حبق تنظمي قطاع إالتصاالت
و إهجزة إالتصاالت إلالسلكية وترشيعات إمجلعيات و إملؤسسات الاهلية ذإت إلنفع إلعام و إلنظام
إلسايس مجلعية الامارإت لهوإة إلالسليك و اكفة إلبنود إملشار إلهيا أعاله ويف حاةل خمالفهتا أكون
عرضة للمساءةل إلقانونية .
وهذا إقرار مني بذلك
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وثيقة تــــعارف
بيانات مقدم الطلب :

مكان الميالد :
مكان االصدار :
تاريخ االنتهاء :

تاريخ الميالد :
الجنسية السابقة :
تاريخ االصدار :
المذهب :

االسم :
الجنسية الحالية :
رقم الجواز :
الديانة :
أهل مقدم الطلب :
المهنة :
الجنسية :
اسم االب :
مكان العمل :
مكان الميالد :
تاريخ الميالد :
المهنة :
الجنسية :
اسم األم :
مكان العمل :
مكان الميالد :
تاريخ الميالد :
المهنة :
الجنسية :
اسم الزوجة :
مكان العمل :
مكان الميالد :
تاريخ الميالد :
أبناء مقدم الطلب :
تاريخ الميالد :
االسم :
تاريخ الميالد :
االسم :
األقارب :
المهنة :
الجنسية :
االسم :
المهنة :
الجنسية :
االسم :
األصدقاء :
المهنة :
الجنسية :
االسم :
المهنة :
الجنسية :
االسم :
المؤهل الدراسي :
االختصاص :
الدرجة العلمية :
الجامعة  /المدرسة :
تاريخ الحصول على الشهادة :
األعمال التي مارسها داخل الدولة :
.2
.1
.4
.3
الدول التي سبق زيارتها :
.4
.3
.2
.1
نعم
هل سبق لك العمل في المجال العسكري :
 .2نوع الخدمة :
 .1اسم الدولة :
 .4مدة الخدمـة :
 .3الرتبة :
بيانات السكن :
رقم المنزل  /البناية :
الشارع :
المنطقة :
رقم الشقة :
الطابق :
اسم المالك :
:
المتحرك
الهاتف
رقم
رقم صندوق البريد :
رقم الهاتف :

ال

أقر بأن جميع البيانات الموجودة أعاله صحيحة وأتعهد بذلك وأن أتحمل المسؤلية القانونية في حال عدم
مصداقية تلك البيانات أعاله.

االسم:

التاريخ:

التوقيع:

جمعية اإلمــارات لــهـواة الالسلكـــي

EMIRATES AMATEUR RADIO SOCIETY

الشــارقــة

SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

اإلمارات العربية المتحدة

استمارة طلب عضوية

Application form membership
.1

االسم الكامل :

Full Name:

1.

.2

تاريخ الوالدة :

Date of Birth:

2.

.3

الجنسية :

Nationality:

3.

.4

إشارة النداء :

Call Sign:

4.

.5

الوظيفة :

Employ:

5.

.6

صندوق البريد :

P.O.Box :

6.

.7

المدينة :

City:

7.

.8

البريد اإللكتروني :

Email:

8.

.9

هاتف المنزل :

Home Tell:

9.

Mobile No:

10.

 .10الهاتف المتحرك :
انا الموقع ادناه بأن أل تزم بال نظام األساسي والداخ لي ل لجمعية واحترم قراراتها
وأساه م بصورةإي جاب ية في أن شطتها .

التوقيع :
التاريخ :

I have read the by-law of Amateur Radio Service and
it's Technical and Procedures and commit given above
is correct.
Signature
Date

اإلستعمال الرسمي :
وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد
بتاريخ :

Approved by society admin in date:

تم قبول عضوية المذكور في الجمعية اعتبارا
من تاريخه :

Approved by society admin in date:

إعتماد اإلدارة
التوقيع :

Signature

التاريخ :

Date

سدد اإلشتراك ورسم اإلنتساب بسند قبض رقم  .......................تاريخ ..............................

