
 

 

 نماذج وإجراءات البطاقات والتصاريح 

 تعهد بالمحافظة على البطاقة والتصريح للمقاولين
 

 تعهد

  إن الغرض من البطاقات الشخصية وتصريح السيارات هو لمعرفة األشخاص

ونظام تحقيق الشخصية وضع لخلق  منظومات اإلنتاج والنقلالمتواجدين داخل 

بيئة آمنة وسليمة وذلك بمنع األشخاص الغير مصرح لهم من الدخول إلى 

مما ينتج عنه التقليل من إمكانية حدوث إصابات لألشخاص منظومات اإلنتاج 

 أو إلحاق ضرر بالممتلكات.

  البطاقات الشخصية وتصريح السيارة صرفت لالستخدام الشخصي فقط وال

شخص آخر استخدامها أو إعارتها ألي شخص آخر يعتبر مخالفة  يحق ألي

لألنظمة كما يجب على جميع موظفي المقالين خالل تواجدهم داخل 

وضع بطاقاتهم الشخصية في مكان بارز... كما يجب أن يكون  المنظومات

تصريح السيارة ملصق بزجاج السيارة األمامي بالزاوية اليسرى ويمنع نقله إلى 

 رى.سيارة أخ

  عدم وجود البطاقة الشخصية أو التصريح لدى موظف المقاول يتسبب في

تأخيره ومنعه من الدخول ويجب مالحظه تاريخ انتهاء البطاقة وتصريح السيارة 

 الالصق تجديدها عند االنتهاء،  

  يجب على موظفي المقاول الذين ينهون عالقتهم مع المؤسسة إرجاع ما

سياراتهم إلى إدارة األمن الصناعي إلزالة وإحضار بطاقات  صرف لهم من

 التصاريح.

  يجب على المقاول التأكيد على موظفيه بأهمية المحافظة على ما يصرف

األمن  قسملموظفيه من بطاقات وتصاريح سيارات، ويجب على المقاول إبالغ 

رسمياً في حالة فقدان البطاقات الشخصية أو التصاريح الالصقة  بالمنظومة

لى ذلك غرامة خمسمائة ريال عن كل بطاقة أو تصريح يفقد في المرة ويترتب ع

األولى، وفي المرة الثانية غرامة ألف ريال، وفي حالة فقدانها للمرة الثالثة يحال 

 المقاول على الجهات األمنية الحكومية للتحقيق.

  عن كل أسبوع ينقضي بدون وفي حالة التأخير يترتب على ذلك غرامة مائة ريال

 وبحد أقصى أربعة أسابيع.جاعها إر 

 ه إرجاع كما يجب مالحظة أنه في حالة انتهاء عالقة المقاول بالمؤسسة علي

وتصاريح السيارات التي صرفت لموظفيه في آخر يوم جميع البطاقات الشخصية 

  عمل له بالمؤسسة.

 التقيد بالسرعة القانونية واحترام أنظمة األمن الصناعي 

  تسجل لدى إدارة المرور العامة.جميع مخالفات السير 

 .يمنع منعاً باتاً رهن البطاقة 

 ID and car passes are issued identify each person present in the plant.  

And we are imposing the ID system to secure and maintain the 

peaceful atmosphere in the plant. By not allowing unauthorized 

persons entry. We can be assured that every individual who has this ID 

and is authorized to enter the plant will be safe and we can avoid 

damaged to the plant and properties. 

 ID and passes are issued to and should be used only by the authorized 

person indicated in the ID card and are not transferable to other 

persons. And the Rules and Regulations of the Plant prohibit anybody 

in violating this rule. 

 All SWCC Employees and Contractors must wear their ID or clip on 

their shirts while inside the plant and the triangle car Sticker should be 

placed in the left corner of the car windshield so that security can 

easily see them to avoid delay when entering the security gate. 

 And all ID bearers should check the expiry dates of their ID and car 

Pass / Sticker. Expiring ID and Passes must be renewed immediately. 

If an application is not submitted before the expiration date. A 100 

Saudi Riyals will be added for every week of delay in renewal. 

 Once the contract with the Plant for any Contractor has finished, he 

must return and surrender his ID and Passes to the Security Office. And 

his car should be submitted to the Security Office and the sticker will 

be taken off by the security. 

 And in case of missing or lost ID s or Passes, the Contractor must report 

it immediately to the Security Office. For the first time that the 

Contactor has lost his ID, a 500 Saudi Riyals fine will be imposed. For 

the second time a 1000 Saudi fine and the case will be submitted to the 

police for investigation for the third time. 

 And for Contractor who has completed his contract with the plant not 

returned his ID or Passes. A 100 Saudi Riyals will be impose for each 

week that he has not surrendered or returned his ID or passes. And if 

not returned within four ( 4 ) weeks,  the incident will be reported to the 

Police Authority for investigation and the 100 Saudi Riyals fine per week 

will continue until such time he surrendered his ID. 

 All traffic violations are registered with The General Department of 

Traffic (GDT). 

 It is strictly forbidden to mortgage the card. 

 

  اسم المقاول

 ختم الشركة

  اسم المدير

  التوقيع

  التاريخ
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