
 
 
 
 

 
 ) التعبئة بعد / ريــــس      (

 وزارة المملكة العربية السعودية
	الدفاع

	العامة األركان هيئة رئاسة

	 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

   بالظهران الصحية للعلوم العسكرية سلطان األمير كلية

)٢٠نموذج (		/التصاريح / األمن إدارة

بالعلم ذلك جرى التوقيع وعلى               

 
                                       التصديق األمني

MC-SE-020 

 بالكلية المستديمة واألنظمة بالتعليمات بااللتزام تعهد
  

	الىً استنادا هـ١٤/٨/١٤٢٨ ٤وتاريخ )٢/١/٣/٨٧٧٤( رقم المسلحة القوات إدارة هيئة رئيس سعادة خطاب في اليه والمشار عليه المنصوص النظام حسب الدوام من واالنصراف الحضور بأوقات التقيد   .١   
  .هـ١٤/٨/١٤٢٨ وتاريخ )٥/٥١٢٣٨/ج/٢/٢/٢( رقم العامة األركان هيئة رئيس معالي خطاب

	
	كل عن لایر ٥٠ التجديد عدم حال وفي لایر ٣٠٠ مالية غرامة فقدانه على يترتب لما الضياع من عليها والمحافظة التصريح حامل معلومات فيه يظهر بشكل بارز مكان في بالكلية الخاص األمني التصريح وضع   2.  

  .هـ٢٢/٥/١٤٢٩ وتاريخ ) ٥٩٩١( رقم العامة األركان هيئة رئيس معالي وموافقة العسكري األمن كتيب في الواردة تعليمات حسب طرف ءاخال عمل عند األمن إلدارة التصريح تسليم ويتم تأخير شهر					   
	
	.هـ٥/٩/١٤٢٦ وتاريخ )٩/٠١/٣٨٨٧( رقم المسلحة للقوات الطبية للخدمات العامة اإلدارة عام مدير سعادة خطاب الىً استنادا قسم لكل المخصص والبالطو الرسمي بالزي االلتزام    .3  

	.هـ٤٢/١/١٤٢٥ بتاريخ )١٤٤٢( رقم العامة األركان هيئة رئيس معالي تعميم الىً استنادا الكلية مرافق من أي في التدخين او الكاميرا جوال واستخدام التصوير منع   .4

	  .هـ٩/٦/١٤٢٧ وتاريخ )٢/٢/٢/٥٦٩٤٥( رقم العامة األركان هيئة رئيس تعميم على المبنى الشخصية الحاسبات احضار منع    5.
  
	هـ.١٩/٥/١٤٣١ وتاريخ )١/١/٣/٧٦٢٣( رقم العامة األركان هيئة رئيس معالي امر الى استنادا الشورت لبس ويمنع الئق غير بشكل اللحية تحديد او القصات الغريبة عمل او للرجال الشعر إطالة منع.  ٦
	
	للخدمات العامة اإلدارة عام مدير سعادة امر الى استنادا والمستفيدين المسؤولين مع الجيد والتعامل الحسن السلوك على والمحافظة األمنية بالنواحي الخاصة بالتعليمات االخالل عدم    7.

  هـ.٨/٧/١٤٣٦ وتاريخ )٩/١/٣٠/٣٠٧٥٣( رقم الطبية
	

  هـ.٢٠/٩/١٤٣٣ وتاريخ )٣٨٠٣٢١( رقم العامة األركان هيئة رئيس معالي امر الىً استنادا وتداولها السرية والوثائق المعامالت تصوير منع    .8
 

 
I, the person whose information is stated above, acknowledge that in case of my appointment in the : (PSMCHS) 
Shall abide by the instructions of the Security Department and display exemplary conduct when dealing with my heads & patients. 
Accordingly, if I make actions, which are against the instructions of the Security, I shall be fully responsible for any consequences. 
 

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. 

NAME:  االسم:
IQAMA NO:  رقم الهوية:
ID NO:  /األكاديمي الرقم الوظيفي:
MOBILE NO:  :رقم الجوال
DEPT:  :القسم
DATE:  :التاريخ
SIGNATURE:  :التوقيع

 الرتبة عـقيد

 االسم عبدهللا بن فهد الدوسري

 التوقيع 
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