
: مقرلا

: خيراتلا

ميحرلا   نمحرلا   هللا   مسب
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 
ةيلخادلا ةرازو 
نوجسلل ةماعلا ةيريدملا

: تاقفرملا/ نوجس

نجسلا جراخ ةيلئاعلا ةزاجإلاب صاخ ))25((مقر جذومن  

:نيجسلا نع تانايب / الوأ

ـه//فيقوتلا خيرات/ مسالا

ـه//ةيموكحملا فصن خيرات/ ةيضقلا

ـه//قالطإلا خيرات/ ةيموكحملا

ـه //نجسلا لخاد تافلاخملا/ قباوسلا ددع

/ تاظحالم

{         x        }{               }:نيجسلا كولس / ايناث
.هنجس ةرتف لالخ هتافرصتو هكولس -1
.ةعامجلا عم ةالصلا ءادأب همازتلا -2
.ميركلا نارقلا ظيفحت تاقلح يف كرتشم -3
.ةينيدلا ةيعوتلا جمارب يف كرتشم -4
.غارفلا تاقوأ لغش و ةيفاقثلا جماربلا يف كرتشم -5
.اهيف هقاحتلا قبس وأ ينهملا بيردتلا جمارب يف قحتلم - 6
.اهيف هقاحتلا قبس وأ ةسردملا يف قحتلم -7

:ةنجللا ةيصوت / اثلاث
 ةعاس )24( ةدمل ةزاجإب كولسلاو ةريسلا نسح يدوعسلا نيجسلل حيرصتلا نمضتملا ـه1411/6/17 يف 1745مقر يرازولا رارقلا ىلع ءانب

 قفاوملا                                   موي يف ةنجللا تعمتجا دقف .دحاولا رهشلا يف نجسلا جراخ
  
         .نجسلا جراخ ةيلئاع ةزاجإ  )           ( قحتسي ال )            ( قحتسي هالعأ حضوملا نيجسلا نأب اهل حضتاو
  
                                                       
  
 

.ـه / /

 ءانجسلا نوئش ريدمليهأتلا و حالصالا ريدمةينيدلا نوئشلا ريدمةيضقلا طباضيعامتجالا ثحابلا

:نيجسلا نع جارفإلا / اعبار
نجسلا نمأ مسق سيئر

:هتاكرب و هللا ةمحر و مكيلع مالسلا
       و ةعاس )             ( ةدمل نجسلا جراخ ةيلئاعلا ةزاجإلل جورخلا                                                       /نيجسلا قاقحتسإل ارظن
  
 .كلذب ةصاخلا تاءارجإلا ةفاك لامكتسإل 
                                                       
  
 
 ةعاسلا                                         قفاوملا                     موي كلذو هتيوه نم دكأتلا دعب روكذملا نيجسلا جورخب حامسلا دمتعي
  
                         متمدو - هذافنإل هتدوع خيرات و ةعاس نع ةدافإلو

.ـه/ /

/ نجسلا ريدم

/ مسالا

/ عيقوتلا ةيضقلا فلمل قاروألا لماك عم ةروص
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بسم   الله   الرحمن   الرحيم
 المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية
المديرية العامة للسجون
نموذج رقم((25)) خاص بالإجازة العائلية خارج السجن 
أولا / بيانات عن السجين:
هـ
هـ
هـ
هـ
ثانيا / سلوك السجين:
{               }
{        x         }
1- سلوكه وتصرفاته خلال فترة سجنه.
2- التزامه بأداء الصلاة مع الجماعة.
3- مشترك في حلقات تحفيظ القران الكريم.
4- مشترك في برامج التوعية الدينية.
5- مشترك في البرامج الثقافية و شغل أوقات الفراغ.
6 - ملتحق في برامج التدريب المهني أو سبق التحاقه فيها.
7- ملتحق في المدرسة أو سبق التحاقه فيها.
ثالثا / توصية اللجنة:
بناء على القرار الوزاري رقم1745 في 1411/6/17هـ المتضمن التصريح للسجين السعودي حسن السيرة والسلوك بإجازة لمدة (24) ساعة
خارج السجن في الشهر الواحد. فقد اجتمعت اللجنة في يوم                                   الموافق
 
واتضح لها بأن السجين الموضح أعلاه يستحق (            ) لا يستحق (           )  إجازة عائلية خارج السجن.        
 
                                                      
 
 
هـ.
رابعا / الإفراج عن السجين:
رئيس قسم أمن السجن
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
نظرا لإستحقاق السجين/                                                       الخروج للإجازة العائلية خارج السجن لمدة (             ) ساعة و      
 
 لإستكمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك.
                                                      
 
 
يعتمد السماح بخروج السجين المذكور بعد التأكد من هويته وذلك يوم                     الموافق                                         الساعة
 
ولإفادة عن ساعة و تاريخ عودته لإنفاذه - ودمتم                         
هـ.
صورة مع كامل الأوراق لملف القضية
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