
استرحام إمارة مكة
بسم هللا الرحمن الرحیم

إلى أمیر إمارة مكة/ .........

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ….

أتقدم بطلب العفو إلى سیادتكم، وكلي آمال بأن یتم التراجع عن القرار القانوني باإلبعاد؛ فإّن ما صدر مني
وكان السبب األساسي وراء صدور ھذا القرار كاَن خارًجا تماًما َعن إرادتي، إال أنني أتعھد إلیكم بعدم

إجراء ھذا الفعل مرًة أُخرى إلى ذلك، كما أّن والدتي بحاجة شدیدة لرعایتي، وأنا المعیل الوحید لھا
ولزوجتي وأطفالي الصغار، لذا ألتمس منكم التراجع عن القرار والعفو عما بدر مني، مع كامل احترامي

وتقدیري.

المرسل/ .......

رقم الجوال/ ......

استرحام للدیوان الملكي
بسم هللا الرحمن الرحیم.... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

إلى سیدي صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزیز خادم الحرمین الشریفین وملك المملكة العربیة
السعودیة....

تحیة إجالل وتقدیر، أما بعد …

سیدي الفاضل صاحب السمو الملكي أتقدم إلیكم راجًیا من هللا - عز وجل- أن تشملني رعایتكم وعطفكم
بقبول طلب االسترحام من اإلبعاد عن أراضي المملكة الخاص بي، إذ إنھ قد ُصدر ضدي حكم قضائي

باإلبعاد تماًما عن البالد، وذلك في القضیة رقم ………….. بتاریخ …… / ….. / ……..

كما أنني اتبعت جمیع الُسبل القانونیة وقدمت جمیع الطعون القانونیة ولم یتبقى لي سوى أن أطرق بابكم
الذي لم ُیغلق أبًدا بوجھ أي مواطن أو مقیم لجأ إلیھ، وأحیط سیادتكم علًما بأني قد أرفقت كل المستندات

واألوراق الخاصة بالقضیة؛ آمًال في قبول طلبي باالسترحام وبقائي على األراضي السعودیة التي تحتضن
جمیع من أقام علیھا، أدام هللا عزكم ورفع شأنكم وفقكم لما یحب ویرضى.

ولسموكم فائق االحترام



مقدمھ الطلب لمقامكم الكریم:

االسم: ……………………………

رقم اإلقامة: ………………………..

رقم جواز السفر: ……………………

رقم الجوال: …………………………

محل اإلقامة: ………………………..

التوقیع: ……………………………..

استرحام لسجین
بسم هللا الرحمن الرحیم

اسم المدعو ......

رقم اإلقامة .......

جنسیة مقدم الطلب ......

أقّر لسیادتكم بمخالفتي لقوانین المملكة العربیة السعودیة من خالل ارتكابي لھذة الجریمة الكبیرة، وقد
عوقبَت بالفعل على خطئي بالحبس لمدة من الزمن، إال أنني عند مجیئي إلى األراضي السعودیة وأنا أتأمل
من سیادتكم تقدیم الرحمة والعطاء والكرم في مختلف األمور، لذا فإنني أرسُل ھذا الطلب أللتمَس فیھ منكم
العفو عني وألرجو سیادتكم بإخراجي من السجن، فإنني على حسن تام وظٍن بكم، كما أنني متیقن بشدة من

حرصكم على إكرام وتعزیز أبناء الوطن وغیرھم، فمن ھذا المنطلق، أنتظُر منكم إصدار قراًرا آخر یقتضي
بالعفو واإلفراج عني بفارغ الصبر، واعلموا أنُھ في حالة عدم الموافقة على طلبي أو الموافقة فإّنھ لم یتغیر

ابًدا أي شيء من احترامي للمملكة، وحبي لجاللة الملك سلمان وولي العھد.

التوقیع ......


