إقرإر وتعهــد
أقر أان إملدعو .........................................................../إجلنس يه  .............................../بأنين أطلعت عىل إلقوإنني
وإللوإحئ وإلقرإرإت وإلتعاممي إلصادرة من إلهيئة إلعامة لتنظمي قطاع إالتصاالت و وزإرة تمنية إجملمتع و مجعية الامارإت لهوإة
إلالسليك يف إدلوةل .
وأتعهد اباللزتإم وإلتقيد ابلبنود إملشار إلهيا أدانه دومنا حرص ويه عىل إلنحو إلآيت :
 .1إاللزتإم باكفة إلترشيعات إملعمول هبا يف إدلوةل مع مرإعاة إلقوإنني وإللوإحئ وإلقرإرإت وإلتعلاميت إلصادرة من إلهيئة إلعامة لتنظمي
قطاع إالتصاالت و وزإرة تمنية إجملمتع و مجعية الامارإت لهوإة إلالسليك وإلتقيد هبا وعدم خمالفهتا .
أوحباكهما أو بأولياء عهودمه أو
 .2عدم إس تعامل إجلهاز فامي يض بأمن إدلوةل إدلإخيل أوإخلاريج أو إملساس هبا أوبسمعهتا
نوإهبم .
 .3إلعمل عىل حتقيق أهدإف إمجلعية وجتنب ك مايض بكياهنا أو يس ئي إىل مسعهتا ومسعة أعضاهئا.
 .4عدم إالخالل بنظام إمجلعية إلسايس وإللوإحئ إدلإخلية وإلقرإرإت إلصادرة من جملس إالدإرة .
 .5عدم إس تخدإم إلهجزة فامي يثري خطاب إلمتيزي أوإلكرإهية أو إاثرة إلنعرإت إلقبلية أو إلتطاول عىل إذلإت إاللهية أو إلطعن
فهيا أو إملساس هبا أو إالساءة إىل أي من إلداين أو إحدى شعائرها أو مقدساهتا أو جترحيها أو إلتطاول عىل أحد إلنبياء أو
إلرسل أو زوجاهتم أوأآهلم أو حصابهتم أو إلسخرية مهنم أو إملساس هبم أو الاساءة إليه أو إلتحريض عىل ذكل أو إزعاج إلغري
أو إس تخدإهما لي غرض غري مرشوع .
 .6إخطار إمجلعية أو إجلهات إلقضائية أو إلهجزة إلمنية يف إدلوةل عن أية خمالفات تصدر من إلغري يمت رصدها خالل إس تخدإم
إحملطة أو إالشارة .
 .7إاللزتإم بس ياسة إخلصوصية وابشارة إلندإء وإحملطة إخلاصة يب وعدم خماطبة إلشخاص إلغري مرخصني وعدم إس تخدإم أي
إمس مس تعار.
 .8عدم رشإء أوجلب أي هجاز السليك من خارج إدلوةل الا بعد إحلصول عىل ترصحي من إمجلعية وموإفقة إلهيئة.
 .9عدم إس تخدإم إلهجزة إلالسلكية دإخل أو جبانب أي موقع عسكري يقع يف إقلمي إدلوةل.
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 .10إاللزتإم بأية تعلاميت أو أآوإمر تصدر الحقا من جملس إدإرة إمجلعية .
وملا تقدم بيانه فانين أتعهد اباللزتإم باكفة إلقوإنني و إلترشيعات إلصادرة حبق تنظمي قطاع إالتصاالت و إهجزة إالتصاالت إلالسلكية
وترشيعات إمجلعيات و إملؤسسات الاهلية ذإت إلنفع إلعام و إلنظام إلسايس مجلعية الامارإت لهوإة إلالسليك و اكفة إلبنود
إملشار إلهيا أعاله ويف حاةل خمالفهتا أكون عرضة للمساءةل إلقانونية .
وهذا إقرار مني بذلك
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