استمارة طلب
اسم الشركة
نوع الطلب

التاريخ
توظيف

استقالة

إضافة موقع

تجديد البطاقة

تجديد عقد الموقع

إلغاء موقع

بيانات المرشح للوظيفة:
األسم
الجنسية

الرقم الشخصي
رقم هاتف الموظف

المسمى الوظيفي

خلفية الصورة بيضاء بالزي المعتمد من
قبل وزارة الداخليـــــــة

المستوى التعليمي
أنثى
ذكر
الجنس
مرفقات توظيف البحريني  :حسن سير وسلوك  شهادة مدرسية  استمارة البطاقة الذكية.
مرفقات توظيف غير البحريني :نسخة من الجواز واإلقامة  استمارة   LMRAشهادة مدرسية  حسن سير وسلوك.
مرفقات استقالة غير البحريني  :صورة من إلغاء التأشيرة .
مرفقات تجديد البطاقة  :البطاقة الصادرة من مدرسة تدريب الحراسات.

6×4

بيانات الموقع:
اسم الموقع
عدد الحرس الكلي للموقع

تاريخ بدء العقد

تاريخ انتهاء العقد

نظام النوبات بالموقع

مـــدة العقد

المنطقة
مجمع
طريق
مبنى
شقة
عنوان الموقع
المرفقات  :استالم موقع :صورة من العقد  مرفقات إلغاء موقع :صورة من العقد الملغى  مرفقات تجديد عقد الموقع :صورة من عقد التجديد

التعليمات الواجب االلتزام بها من قبل الشركات:
 .1االلتزام بعدم توظيف المرشح لوظيفة أمنية إال بعد اجتيازه الدورة التدريبية وحصوله على رخصة مزاولة الحراسة.
 .2عند تقديم طلب توظيف مرشح لوظيفة أمنية سيتم حجز مقعد ألقرب دورة تدريبية متاحة.
 .3في حال عدم إرسال المرشح لوظيفة أمنية حسب تاريخ الدورة المحجوزة له سيتم خصم مبلغ التدريب على الشركة.
 .4تلزم الشركة موظفي األمن التابعين لها بحمل البطاقة الصادرة لهم من قبل مدرسة تدريب الحراسات أثناء العمل.
 .5يتم إبالغ مدرسة تدريب الحراسات عند استقالة حارس األمن مباشرة ،وإال ستعد مخالفة على الشركة.
 .6يتم إبالغ مدرسة تدريب الحراسات عند استالم الموقع الجديد أو اإللغاء خالل  10أيام من استالمه أو إلغاءه ،وإال ستعد مخالفة على الشركة.
 .7عند عدم استكمال المستندات المطلوبة سيتم إرجاع الطلب لمندوب الشركة.
اعتماد الشركة:
تقر إدارة الشركة بأن البيانات المدونة صحيحة وأنها تتحمل المسئولية الكاملة عن أي خطأ أو معلومة غير صحيحة ،كما تلتزم بالتعليمات الواردة أعاله .
اعتمدت من قبل
المنصب بالشركة

ختم الشركة

التوقيع

لالستعمال الرسمي فقط:
تم التدقيق

نعم

تم الدفع

ال

تاريخ التدقيق
نتيجة امتحان القبول
اعتماد قسم التدقيق

نعم

الطلب مستوفي المستندات

ال

تاريخ الدفع

10/

نعم

ال

تاريخ االستالم

رقم الوصل

رقم الدورة

اعتماد قسم الحسابات

تاريخ الدورة

اعتماد قسم الطلبات

اعتماد إدارة المدرسة:
رقم التسجيل

التعليق
 الموافقة على الطلب

التاريخ



رفض الطلب



استكمال المستندات

اعتماد مدرسة تدريب الحراسات

استالم الشركة:
مستلم نسخة من االستمارة
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