
 ودیةـــــلسعاة ـربیــــكة العـــــــالممل
 ةــلیـــــوزارة الداخ

 جونـــــالمدیریة العامة للس
 المكرمة/إصالحیة جدةمنطقة مكة سجون 

العسكریین شئونالشرطة العسكریة/

 .الرقم:..........................
 التاریخ:........................
 المشفوعات:..................

 بسم اللھ الرحمن الرحیم

 (سري جداً) 
امر عملیات صادر من قائد سریة الشرطة العسكریة باالدارة العامة الصالحیة جدة 

االدارة العامة الصالحیة جدة  : المكان
 ھـ ۲٥/۰٥/۱٤٤۱الموافق  االثنینلمدة ثالثة ایام متواصلة اعتبارا من یوم :  المـــدة
القی��ام بعملی��ات تفتیش مف��اجي في مواقع متع��ددة ك��اجراء احترازي وق��ائي لرفع :  المھم��ة

مستوى ضبط االمن وتعزیز 
 دور الشرطة العسكریة في الحفاظ على سالمة المنشأة من الممنوعات.  
: العناصر المشاركة*   
 (قائد المھمة)               الرائد/ أحمد بن علي الحذیفي       -۱
 رقیب/ محمد یحي الزھراني                          (مفتش) -۲
 ( مفتش)              وكیل رقیب/ ماھر عمر قمصاني        -۳
(مفتش)                    نایف عبداللھ المالكي وكیل رقیب/  -٤
 (مفتش)   محمد الزھراني                  صالح و. رقیب/  -٥
 ( مفتش)         وكیل رقیب/ مقدام علي الجبیري             -٦
 عریف/ خالد عوض الشھري                         ( مفتش) -۷
 ( مفتش)     عریف/ عبداللھ علي الشھراني                    -۸
  : راءاتـــــــاالج* 

أ)القیام بعملیات تفتیش في عدة مواقع تحدد في حینھا حس��ب ما یقتض��یھ الموقع المناس��ب 
للحصول على افضل 

 نتائج المامول من ھذه المھمة .      
ب) أس����تیقاف العاملین في المنش����أة بش����كل مفاجي داخل س����احات االص����الحیة بین مباني 

 الوحدات السجنیة
 . وتفتیشھم     

.المتجھین الي مستوصف االصالحیة وكذلك الخارجین منھ لتفتیشھمج) أستیقاف النزالء 

وجودة  كفائةد) عم�ل نقط�ھ تفتیش مف�اجئة بعد المدخل االمني وذلك لھدف وھو التاكد من 
   اجراءات التفتیش التي 

www.m .في المدخل االمني  المختصینیقوم       
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 ودیةـــــلسعاة ـربیــــكة العـــــــالممل
 ةــلیـــــوزارة الداخ

 جونـــــالمدیریة العامة للس
 المكرمة/إصالحیة جدةمنطقة مكة سجون 

 العسكریین شئونالشرطة العسكریة/

 .الرقم:..........................
 التاریخ:........................
 المشفوعات:..................

 بسم اللھ الرحمن الرحیم
 

 

 

 

السور االمني واجراء تفتیش ھـ���) الدخول المفاجي لمستودع مجموعة الھناء الواقع داخل 
 .للعمال والبضائع 

 .ز) الدخول المفاجي للمطبخ المركزي الجراء التفتیش للعمال والبضائع
 
 دف:ـــــالھ*
 حفظ االمن بشكل عام للمنشأة-۱
 ان تكون بیئة االصالحیة خالیة من الممنوعات  -۲
ارس�ال رس�الة قویھ وواضحھ لضعفاء النفوس بالسیطره االمنیة وجعلھم تحت الضغط  - ۳

 ویفھم ان عنصر المباغتھ  
 والتواجد االمني متواجدة في ایة لحظة.       

 
 
 

 قائد سریة الشرطة العسكریة باالدارة العامة الصالحیة جدة                                                     
 حمــــــد بــــــن علـــــــــي الحذیفــــــــي أ / رائد                                                              

 
 

) فاكس رقم ۲۱۱۲٤تحویلھ رقم (  ۲۳۱۳۷۰۰/۰۱۲ھاتف   Email)gumsaani.pgd.gov.sa..(  باالدارة العامة الصالحیة جدة قائد سریة  الشرطة العسكریة 
۲۳۱۳۸٥۹/۰۱۲ 
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