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نماذج  

إدارة 

  اإلسكان

 
 
 
 

 .…………………………………..…………………… Sponsor\ Company Nameاسم الشركة

 Executive -إداري/ية )        ( Employee                                           )        ( موظف/ـة 

 Renewal ( تجديد    )      Lostبدل فاقد )       (     Damageبدل تالف  (         )       New Issueبطاقة جديدة(        )   

 :Name االسم :

 :Title : المسمى الوظيفي

 :Mobil/ tel: Department / College رقم الهاتف / الجوال: : الرقم الوظيفي

 :Nationality: Government ID Typ الجنسية : :اإلقامة/  الهوية

 :Birth Date: Issue Location تاريخ الميالد : مكان اإلصدار :

 :Blood Type Expiry Date:  :فصيلة الدم  :تاريخ االنتهاء

 :Gender: Passport No رقم الجواز : : الجنس

 -: أمام المنطقة المطلوبة)  ×  (   أو(    √)   رالمطلوب مع تحديد نطاقها األمني المطلوب كالتالي أشضرورة تحديد نوع البطاقة 

 Officesمكاتب)     (  Archiving Roomsفغرف أرشي)     ( 

 SECURITY Control Roomsغرف تحكم أمنية)     ( BMS Rooms غرف نظام إدارة المباني)     ( 

 Security Rooms in Gatesغرف أمنية على البوابات )     (  IDF/ BDF Roomsغرف االتصاالت والشبكة )     ( 
 Technical Areasمناطق فنية)     ( IT Zones مناطق تقنية معلومات )     ( 

 Authorized  Areas:                                                         مناطق استثنائية مطلوب الدخول لها :                                                          

 Area Access Reasons:                                                                      سبب الدخول للمناطق المطلوبة:                                 

 :Issuanc Dateتاريخ إصدار البطاقة : ..................................... ID Validity.......... ....................................صالحية البطاقة 

 

 

 

 صورة شمسية

 

 طلب إصدار بطاقة مقاولين
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نماذج  

إدارة 

 اإلسكان
 

 
 

 تعهد طالب البطاقة :
 

 أتعهد بأن الموقع اسمي بأن البيانات أعاله صحيحة وعلى مسؤوليتي.
أتعهد أنا اسمي أدناه بالمحافظة على هذه البطاقة وعدم اإلساءة 

،   العامة لألمناستخدامها ، وفي حالة فقدانها أو إتالفها أن أبلغ اإلدارة 
كما أتعهد بإعادة البطاقة بعد انتهاء خدماتي أو العثور على البطاقة 

ستخدامها ، ولن اسمح بإعارتها للغير ال العامة لألمنالمفقودة إلى اإلدارة 
وفى حالة مخالفة ما ورد أعاله فإنني اعرض نفسي لإلجراءات والجزاءات 

على رقم الطوارئ )  التي تتخذ بحقي من قبل جهة االختصاص
20999) 
 ...........................................................االسـم : 

 

 ...........................................................: التوقيع 

 
 
 

Pledge card request:  
 

My pledge to the site that the above statements are true 
and correct.  
I pledge my name below to maintain this card and not to 
offend their use, in the case of loss or damage to inform 
the management of public security and safety, as I pledge 
to return the card after the end of my services or find a 
lost card to the General Administration of safety and 
security and will not allow lent to others to be used, and 
in case of violation above, I introduce myself to the 
procedures and sanctions to be taken against me by the 
competent authority on the emergency number (20999). 
Name : ........................................................ 
 
 

Signature : ......................>........................ 
 
 

 

 اعتماد الشركة صاحبة العقد:     مدير اإلدارة:         
  

                                             
 

 ختم الشركة :                                             التوقيع :                   

 

 مدير اإلدارة:   التابع لها المقاول:       اعتماد الشركة 
 

 

 
                                                                                             التوقيع :                                         ختم الشركة :                                                                

 
 
 

 

 االسم :الموظف المصدر للبطاقة اعتماد 
 

 
 التوقيع :                         

                           

 :                                                      الموظف المانح للصالحيات              االسم اعتماد 
  

 
 التوقيع :              

     

 تسليم البطاقة
 التوقيع :    المستلم :                                                                                                                    

 

 ) وحدة التصاريح (اإلدارة العامة لألمن 

 التوقيع:                                                  الختماالسم :                                                               

 :   للرجاااااااا    6×4صااااااااية   اإلياااااااااة   اة   ااااااااة   صااااااااية    اااااااا ة  املرفقاااااااا
 فقط   الن  ء ايجد   م خ ص خلف املبىن

 صية   ن عقد املق و  .

• Attachments: image / identity / residence / photograph 4 × 

6 only for men / women, there is a special section behind the 

building 

 A copy of the Contractor. 

 


