
إسم العمیل
تاریخ المیالد

رقم الھویة الوطنیة
الحالة اإلجتماعیة

عدد األفراد في المنزل
عدد البالغین

عدد الذكور البالغین
عدد األطفال أقل من 12 سنة

عدد األطفال أقل من 5 سنوات

سائق منزلي الخدمات عاملة منزلیة
الجنسیة المفضلة

 مدة الخدمة السابقة ( الخبرة العملیة

عدد كبار السن
 عدد أفراد ذوي اإلحتیاجات الخاصة عدد 

األطفال حدیثي الوالدة
عدد النساء الحوامل

رقم الجوال 1
رقم الجوال 2

رقم ھاتف العمل
رقم ھاتف المنزل
البرید اإللكتروني

عنوان المنزل
عنوان العمل

  نموذج التأھیل - العمیل

البیانات الشخصیة

بیانات – السكن / الوظیفة

الخدمات المطلوبة

اإلحتیاجات الخاصة ( في حالة طلب عاملة منزلیة

بیانات اإلتصال الخاصة بالعمیل

صورة من الھویة الوطنیة
صورة من البطاقة العائلیة

 صورة من اإلقامة لكل أفراد األسرة ( للمقیمین
خطاب تعریف بالراتب مصدق من جھة العمل

 كشف حساب بنكي ألخر ثالث أشھر ( لرجال األعمال
 تحدید مكان اإلقامة على خرائط جوجل       

المستندات المطلوبة

حاضنة أطفال

ستبقى المعلومات الواردة في ھذا النموذج سریة وال یجوز الكشف عنھا من قبل موظف القوات العاملة السعودیة لموظفین آخرین أو أي طرف ثالث

حجم المنزل بالمتر المربع
عدد غرف المنزل

عدد السیارات المملوكة لصاحب المنزل ( إضافة سیارة السائق  )
طبیعة الوظیفة

إسم الشركة
المسمى الوظیفي

إسم الشركة أو المؤسسة ( لرجال األعمال )
طبیعة العمل

    الدخل الشھري

 (
(

إخالء المسؤولیة : أقر أنا بأن جمیع المعلومات المذكورة أعاله الخاصة والمھنیة والعائلیة صحیحة على حد معرفتي وال توجد أي معلومات خاطئة تم تزویدھا, في حال 
تغییر او تعدیل أي من المعلومات القابلة للتغییر سیتم تحدیثھا في شركة القوات العاملة السعودیة من خالل خطاب تأكیدي عبر البرید اإللكتروني أو خطاب كتابي مرسل للشركة. 

أي معلومات خاطئة أو مزورة یتم إیجادھا قبل أو خالل الخدمة المقدمة من الشركة, لشركة القوات العاملة السعودیة األحقیة إلیقاف الخدمة واإلتصال على العمیل, أوافق أن ألتزم 
بكل التبعات الخاصة بسیاسة ومھام الشركة ویشمل ذلك التبعات القانونیة والتشریعیة

(

(
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