
 المملكة العربية السعودية
  وزارة الدفاع

  رئاسة هيئة األركان العامة
  اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

  كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران
 إدارة األمن / التصاريح

)محظـــــور(
Promissory to follow Guidelines

  مخالفة التعليمات متعهد بعد 

Name االســـم
Nationalityالجنسيــة 

National ID / Passport number رقم جواز السفر رقم الهوية الوطنية / 
Security Permit Numberرقم التصريح األمني 

  التالية:نعم أنا المبين أسمه أعاله أتعهد بعدم مخالفة التعليمات 

 تصوير.عدم التصوير داخل األماكن العسكرية بأي وسيلة  .١
 الرسمي.العمل  وأماكنعدم التجول في غير أوقات  .٢
 عدم الدخول إلى الوحدات العسكرية ومراكز القيادة بدون إذن  .٣
 رسمي. .٤
 االتصاالتأجهزة  –الرؤية الليلية  مناظير   GPS(عدم حيازة  .٥

.الصوت)مكبرات  –الالسلكية التي تتعلق بالعمل 
سالمية.اإلالتقيد بتعليمات الشعائر الدينة  .٦
أو القيام  اإلسالميةعدم ممارسة أي نشاطات دينية مخالفة للشريعة  .٧

والميسر.وقراءة الكف ولعب القمار  والشعوذةبأعمال السحر 
العسكرية.التقيد بالتعليمات المرورية داخل المدن  .٨
 والمسكرات.عدم تعاطي أو تصنيع أو ترويج المخدرات  .٩

التي تحتوي على صور أو  واألشرطة واألقراصعدم حيازة الشرائح  .١٠
 األمنية.برامج غير أخالقية أو مخله بالنواحي 

عدم إيواء أو اسكان أي شخص من خارج العمل أو المقيم بطريقة  .١١
غير نظامية.

 بالمظاهرات.عدم التجمهر والقيام  .١٢
أثناء فترة  مستمرةبصفة  وحملةالمحافظة على التصريح األمني  .١٣

  الموقع.العمل وتسليم التصريح بعد تنفيذ لمدير 

I, the undersigned, agree to the following:

1. I will not take any photographic images with an photographic
device in military sites.

2. I will not visit sites except at the times and areas of official
work.

3. I will not visit military units or command centers without
official permission.

4. I will not possess (GPS, night vision, work related wireless
communication and loud speakers) devices.

5. I will observe and respect Islamic guidelines.
6. I will not practice any religious activities or participate in any

kind of magic, jugglery, palmistry or gambling against the
Islamic religious teachings.

7. I will abide by traffic laws inside military cities.
8. I will not use, produce or sell alcohol and drugs.
9. I will not use CDs, DVDs or tapes that contain immoral

material or material that is threat to security.
10. I will not accommodate any persons from outside work or who

are illegally residing here.
11. I will not participate in any rallying or demonstration.
12. I will preserve the security permit and carry it at all times

during working hours and hand it in at the end of the project to
the site manager.

  بالعلموعلى ذلك جرى التوقيع 

  هـ١٤      الموافق     /    /        حرر في يوم  /            

  التوقــــــــع   /
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