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الخطة العائليةبرنامج استمارة طلب   
 

، والذي يتيح لرب األرسة رسعة  الواحة أنيرس نادي  ي يمكن استخدامها للح تجميعيقدم برنامج تجميع األميال العائلي
 صول عل رحالت مجانية. األميال الت 

 

العمالة  مناثنان الزوجة، األجداد، األحفاد،  الزوج/  اوالد /ناالوالدزوجة، األطفال، األشقاء، ال هم: الزوج/  لينالمخوأفراد للمكافأة العائلية، حيث األفراد  8حت  أضف إىل الحساب 
لية ز اف رب األرسة( المنز  .)تحت إرسر

 

ة، مع بقاء رصيد ا إىل حساب رب األرس نشاط الرحلة تلقائي  يجب التأكد من إضافة رقم عضويتهم إىل الحجز، إن هذا اإلجراء من شأنه ضمان تحويل  المكافأة العائلية، أحد أفراد عند سفر
 الحساب صفر. 

 ا

ا عل  21 علىيحصل أفراد العائلة الذين تزيد أعمارهم  ز  %211عام  اوح أعمارهم ما بي  من أميال الرحلة.   %01، عل ًماعا 21إىل  1من أميال الرحلة، بينما يحصل أفراد العائلة الذين تن 
ا لذلك.  نخبةال ودرجة رجال األعمال وعالوةجة األوىل رعل مكافآت الدللحصول  مؤهلينأفراد العائلة  يعد كما   تبع 

 

ي حساب رب األرسة إىل حساب أفراد المكافأة العائلية، وال يسمح بأكنر من 
ز
ي تم الحصول عليها ف

ي السنة الواحدة.  3ال يمكن إعادة األميال الت 
ز
 عمليات تغين  ف

 

 .إرفاق نسخ من جواز السفر عن جميع األفراد، بجانب مستندات إثبات العضوية(جى استكمال جميع البيانات التالية و يُر)
 

 بعد، * بيانات رب األرسة
 
ا مسجال   منفصلة. ال األفراد مأل استمارة تسجيلا رجاءً إذا لم تكن عضو 

 

    االسم رقم العضوية
)االسم األول/ االسم 

)  الشخصي

 الكنية 
)اسم العائلة/ االسم     

)  األخن 

   تاري    خ الميالد
 
ون يد اإللكبر  العنوان البر

   /      /   

 

 

 بيانات أفراد العائلة

وط وأحكام نادي الواحة. أقر أنا بم  وجبه أن البيانات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. كما أوافق عل رسر
 
 
 

    التاري    خ      التوقيع     اسم رب األرسة
    
 
  

    رقم العضوية
ا بالفعل(  )إذا كان عضو 

    االسم
االسم  )االسم األول/ 
)  الشخصي

 الكنية
 )اسم العائلة/     

)  االسم األخن 

 تاري    خ الميالد
 سنة( شهر/  )يوم/ 

 رقم الهوية المدنية
 )لسكان الكويت(

 العالقة رقم جواز السفر
 أم، إلخ( )أب/ 

 التوقيع
 28)األفراد فوق 
ا(  عام 

        /      /     

        /      /     

        /      /     

        /      /     

        /      /     

        /      /     

        /      /     

        /      /     
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