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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ()مقدمة

التنقل، تعترب من وحرية السفر احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد، فإن  

 ادة، ومنهمواضع عيف احلريات األساسية لإلنسان. ولقد جاء تقرير هذه احلرية يف الشريعة اإلسالمية 

َخْلَق ُثمََّ اللََُّه ُيْنِشُئ النََّْشَأَة اْلَآِخَرَة ِإنََّ اللَََّه َعَلى َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْل اْلَأْرِض ِفي ِسرُيوا ُقْل)قوله تعاىل: 

ُثمََّ اْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  اْلَأْرِض ِفي ُقْل ِسرُيوا) [. وقوله تعاىل: 20ُكلَِّ َشْيٍء َقِديٌر( ]العنكبوت: 

، ومن منح هذا احلق لكل فردالدولية املعاهدات واملواثيق . وقد تضمنت [11االنعام: ] ﴾اْلُمَكذَِِّبنَي 

لكل فرد  – ١" :الثالثة عشرة على أنَّ ( 13: )ذلك ما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة

ق يف ماادرة أ  احللكل فرد  – ٢ق يف حرية التنقل ويف اختيار لحل إقامته داخل حدود الدولة احل

اململكـة العربية السعودية أنظمة كما قد أولت وكفلت ،"هبلد، مبا يف ذلك بلده ويف العودة إىل بلد

الذ  نص يف مادتـه السادسـة والثالثني على أن "توفر الدولة وذلك من خالل نظامها األساسي للحكم 

األمن جلميع مواطنيها املقيمني على إقليمها، وال جيوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه أو حبسه إال 

وقد أكدت الفقرة الثانية من املادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر  "،مبوجب أحكام النظام

ال جيوز املنع من السفر إال حبكم هـ  على أنه: "28/05/1421/م( بتاريخ: 24باملرسوم امللكي رقم: )

قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية ألسباب لحددة تتعلق باألمن و ملدة معلومة ، و يف كلتا 

ر احلكم أو القرار مبنعه من  يبل  املمنو  من السفر يف فةرة ال تتااوز أسبوعا من تاريخ ددواحلالتني

 ر".السف

ال جيوز منع الفرد من السفر يف األنظمة لسفر تقييدا حلرية اإلنسان، ووملا كان املنع من ا

املنع من السفر املعمول بها يف اململكة العربية السعودية، إال حبالتني لحددتني، منها أن يكون 

 حبكم قضائي، لزم مع ذلك العناية بأوامر املنع من السفر الصادرة من احملاكم. 

، ليت تردها طلبات املنع من السفروملا كانت احملكمة العامة بالرياض، من أكثر احملاكم ا 

مبا يتوافق ، لزم مع ذلك توحيد اإلجراءات بني مجيع الدوائر يف إددار قرارات املنع من السفر، ورفعه

مع األنظمة واللوائح املعمول بها.  وجرى على إثر ذلك كتابة هذه الورقة، ليتم عرضها على أدحاب 
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الفضيلة، رئيس وقضاة احملكمة العامة بالرياض، ليتفضلوا بإبداء أرائهم وملحوظاتهم، لنخرج 

 ، ورفعه. مجيعا برؤية واحدة، ونسري بإجراءات موحدة يف إددار قرارات املنع من السفر

، حتى يسهل بقدر املستطا  وقد رأيت أن يتم عرض هذا املوضو ، يف هذه الورقة يف مباحث 

 طرحة، ومناقشته مع أدحاب الفضيلة القضاة. 

 ونسأل اهلل التوفيق والسداد، يف القول والعمل.  
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 املبحث األول: األنظمة ذات العالقة. 

 نظام وثائق السفر: -

الفقرة الثانية من املادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر باملرسوم امللكي رقم:  فقد نصت

ال جيوز املنع من السفر إال حبكم قضائي أو بقرار هـ  على أنه: "28/05/1421/م( بتاريخ: 24)

منو  من يصدره وزير الداخلية ألسباب لحددة تتعلق باألمن و ملدة معلومة ، و يف كلتا احلالتني يبل  امل

 ر".السفر يف فةرة ال تتااوز أسبوعا من تاريخ ددور احلكم أو القرار مبنعه من السف

 (208-207-206-205املواد: )التنفيذية.  نظام املرافعات الشرعية، والئحته-

 

 املنع من السفر. حاالت طلباملبحث الثاني: 

قيد الدعوى األدلية )دعوى  أن يتقدم املدعي بطلب منع خصمه من السفر قبل احلال األوىل:-

 املوضو ( .

ففي هذه احلالة، حيال طلب املدعي مبنع خصمه من السفر بدعوى مستقلة: )دعوى منع من 

إذا رفعت الدعوى  205/1وفقا ملا نصت عليه املادة:  السفر(، وتكون من الدعاوى املستعالة،

 أ.هـجراءات املعتادة لرفع الدعوى.املستعالة قبل إقامة الدعوى األدلية فتكون بصحيفة وفًقا لإل

يكون التبلي  يف الدعاوى املستعالة :  207/2وتكون إجراءات التبلي  وفقا ملا نصت عليه املادة: 

بالطرق املعتادة، ويف حال نقص املوعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشةرط أن حيصل التبلي  للخصم 

، الودول للمحكمة يف الوقت احملدد. نفسه أو وكيله يف الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه

إذا بل  املدعى عليه لشخصه أو لاري شخصه وكان التبلي  دحيًحا فال يعاد التبلي  :  207/3واملادة: 

 أ.هـ بل تنظر احملكمة يف الدعوى وحتكم فيها.

إذا أقيمت الدعوى باملوضو ، فتحال لنفس الدائرة اليت أحيلت إليها دعوى املنع من السفر، ف

يكون املنع من السفر حال اقتنا  الدائرة به، بصك حكم، مشمول بالنفاذ املعال، وللمدعى عليه و

يدون األمر أو احلكم الصادر :  205/4وفقا للمادة:  احلق يف االعةراض عليه، بطرق االعةراض،
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يه ويكون تبلي  املدعى عل بالدعاوى املستعالة يف الضبط، ويصدر به دك وخيضع لطرق االعةراض.

 بالطرق املعتادة لتبلي  األحكام املستعالة. وملدة ال تتااوز اسبوعا. 

أن يتقدم املدعي بطلب منع خصمه من السفر بعد قيد الدعوى، أو أثناء نظر  احلال الثانية:-

الدعوى. ففي هذه احلالة، حيال الطلب إىل الدائرة اليت تنظر الدعوى، ولطالب املنع من السفر، أن 

وحيدد للطلب موعدا يتم إبالغ اخلصم به، بالطرق املعتادة لب عارض يف اجللسة.  يتقدم به كط

للتبلي  بالدعاوى املستعالة، املذكورة بعاليه، وتدون الدائرة أمرها مبنع اخلصم من السفر يف 

يدون األمر أو احلكم الصادر بالدعاوى :  205/4الضبط، وتصدر دكا بذلك وفقا للمادة:  

 لضبط، ويصدر به دك وخيضع لطرق االعةراض.املستعالة يف ا

   

 طلب املنع من السفر.املبحث الثالث: تبليغ اخلصم مبواعيد دعوى أو 

يكون موعد ي  اخلصوم، ومواعيد احلضور، بأنه: "، على تبلاملادَّة الساِبَعة َبْعَد املائتنينصت 

احلضور يف الدعاوى املستعالة أربعًا وعشرين ساعة، وجيوز يف حالة الضرورة القصوى نقص هذا 

 ، ذلك بأن:الالئحةأ.هـ وفسرت املوعد بأمر من احملكمة.

ها عند مدة األربع والعشرين ساعة هي املدة األقل لطلب اخلصم وجتوز الزيادة علي 207/1 

 االقتضاء.

يكون التبلي  يف الدعاوى املستعالة بالطرق املعتادة، ويف حال نقص املوعد عن أربع  207/2 

وعشرين ساعة، فيشةرط أن حيصل التبلي  للخصم نفسه أو وكيله يف الدعوى نفسها، وأن يكون 

 بإمكانه الودول للمحكمة يف الوقت احملدد.

أو لاري شخصه وكان التبلي  دحيًحا فال يعاد التبلي  بل  إذا بل  املدعى عليه لشخصه 207/3 

  تنظر احملكمة يف الدعوى وحتكم فيها.
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على أنه إذا رأت الدائرة أن يف إبالغ املدعى عليه مبوعد النظر يف الطلب العارض مبنعه من 

السفر، قد يلحق ضررا باملدعي )طالب املنع من السفر(، بسفر املدعى عليه وهروبه قبل البت يف 

اياب املدعى عليه، وأددرت القرار القضائي الطلب العارض، نظرت الدائرة يف الطلب العارض ب

مبنعه من السفر متى ما استوفى الشروط الشرعية والنظامية، على أن يتم إبالغ اخلصم بالقرار. 

 وذلك دفعا للضرر.

 املبحث الرابع: مدة املنع من السفر.

نصت الفقرة الثانية من املادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر باملرسوم امللكي رقم: 

املنع من السفر إال حبكم قضائي أو بقرار ال جيوز هـ  على أنه: "28/05/1421/م( بتاريخ: 24)

 ".يصدره وزير الداخلية ألسباب لحددة تتعلق باألمن و ملدة معلومة 

مدة املنع من الدائرة أن حتدد  السفريلزم حال ددور قرار الدائرة مبنع اخلصم من فهل وعليه 

 ة ؟.السفر، أم حتديد مدة املنع من السفر هو للقرار الذ  يصدره وزير الداخلي

واألقرب أن ذلك سلطة تقديرية للدائرة، وعدم لزوم حتديد مدة املنع من السفر  للقرارات 

الصادرة من وزير الداخلية أو من القضائية، وحتديد املدة إمنا هو للقرارات اإلدارية باملنع من السفر 

 ينيبه.

 قبول طلب املنع من السفر. شروط: اخلامساملبحث 

، املادَّة الثامَنة َبْعَد املائتنيلقبول طلب املنع من السفر، كما هو مفصل ب اشةرط املنظم عدة شروط

 من نظام املرافعات، وهي: 

 .أسباب تدعو إىل الظن أن سفر املدعى عليه أمر متوقعأن تكون هناك  -1

 .يعرض حق املدعي للــخطر أو يؤخر أداءه سفر املدعى عليه أن  -2

تعويض املدعى عليه متى ظهر أن املدعي غري لحق يف تقديم املدعي تأمينًا حيدده القاضي ل -3

 . دعواه
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 : مبلغ التأمني املقدم من الدعي ملنع اخلصم من السفر.السادساملبحث 

، أن يقدم املدعي تأمينا ماليا ملنع اخلصم من اخلامسلقد اشةرط املنظم كما ذكر باملبحث 

، واليت 208/3نة بقسم اخلرباء، وفقا للمادة:  السفر، وتقدير مبل  التأمني راجع للدائرة وهلا االستعا

أ.هـ   للدائرة االستعانة بقسم اخلرباء يف تقدير التأمني والتعويض املشار هلما يف املادة.: نصت على أنه 

يقدم املدعي التأمني الذ  حددته الدائرة بشيك مصريف لحاوز القيمة باسم رئيس احملكمة ويود  و

 .[208/4]يف دندوق احملكمة.

 ها رفع املنع من السفر عن اخلصم.احلاالت اليت يتم في :املبحث السابع 

وفقا للمادة:  .الدعوى تتعلق مببل  معني فأودعه املدعى عليه لدى احملكمةإذا كانت  -1

 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية. 208/5
وفقا للمادة:  .اشرة الدعوىكفيًلا غارًما مليًئا ووكل شخًصا مبباملدعى عليه أحضر  إذا  -2

 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية. 208/5
مهلة قدرها سبعة  ومضتمن السفر قبل رفع الدعوى األدلية،  املدعى عليهمنع  إذا كان -3

بها خالل هذه املدة، وال تقبل بعد ذلك املدعي  يتقدم وملأيام من تاريخ قيد الدعوى، 

من الالئحة التنفيذية  208/6وفقا للمادة:  .ر إال مع الدعوى األدليةدعواه باملنع من السف

 لنظام املرافعات الشرعية.
من الالئحة التنفيذية لنظام  205/5وفقا للمادة:  .الدعوى األدليةاملدعي ترك  إذا  -4

 املرافعات الشرعية.
التنفيذية  من الالئحة 205/5وفقا للمادة:  الدعوى األدلية. نقض احلكم الصادر يفإذا  -5

 لنظام املرافعات الشرعية.
من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات  205/6وفقا للمادة:  .إذا شطبت الدعوى األدلية -6

 الشرعية.
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قررت احملكمة وقفها بناء على املادة السابعة والثمانني من هذا النظام، أو انقطع سري  إذا -7

من  205/6 وفقا للمادةقدير ذلك للدائرة.ويرجع ت، اخلصومة لوفاة املدعي أو فقده األهلية

 الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية.

 تنفيذ احلكم باملنع من السفر .: الثامناملبحث 

لقد أسند النظام للمحكمة اليت أددرت احلكم باملنع من السفر بتنفيذ احلكم، وذلك 

إذا ددر أمر  208/1سفر، وفقا للمادة: بالكتابة إىل اجلهة املختصة )اجلوازات( مبنع اخلصم من ال

فتبل  بذلك اجلهة املختصة بكتاب  -وإن مل يكن حبضوره–الدائرة مبنع اخلصم من السفر 

 أ.هـلتنفيذه، وال يسمح له بالسفر إال بإذن كتابي من الدائرة بناء على طلب منه.
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 النتائج والتوصيات.    

 :النتائج-

سفر، سواء كان قبل قيد الدعوى األدلية أو بعدها، يعترب من الدعاوى طلب املنع من الأوال: 

 املستعالة.

ثانيا: إذا تقدم املدعي بطلب منع خصمه من السفر قبل قيد الدعوى األدلية ففي هذه احلالة، حيال 

 طلب املدعي مبنع خصمه من السفر بدعوى مستقلة.

عد قيد الدعوى األدلية ففي هذه احلالة، حيال ثالثا: إذا تقدم املدعي بطلب منع خصمه من السفر ب

 طلب املدعي مبنع خصمه من السفر كطلب عارض.

يدون األمر أو احلكم الصادر بالدعاوى املستعالة يف الضبط، ويصدر به دك وخيضع لطرق رابعا: 

 [. 205/4]االعةراض.

 .امساخلمراعاة شروط قبول طلب املنع من السفر املذكورة باملبحث جيب خامسا: 

 . السابعمراعاة احلاالت اليت جيب فيها رفع املنع من السفر، واملذكورة يف املبحث جيب سادسا: 

 سابعا: تقدير مبل  التأمني راجع للدائرة وهلا االستعانة بقسم اخلرباء.

يكون التبلي  يف الدعاوى املستعالة بالطرق املعتادة، ويف حال نقص املوعد عن أربع وعشرين ثامنا: 

عة، فيشةرط أن حيصل التبلي  للخصم نفسه أو وكيله يف الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه سا

 .الودول للمحكمة يف الوقت احملدد

فتقوم الدائرة  -وإن مل يكن حبضوره–إذا ددر أمر الدائرة مبنع اخلصم من السفر تاسعا: 

 .اجلهة املختصة بكتاب لتنفيذه بالكتابة إىل 
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  التوديات:-

قبل قيد إذا مت تقدميه التنبيه على قسم دحائف الدعوى باحملكمة  بإحالة طلب املنع من السفر  أوال:

 الدعوى األدلية، كدعوى مستقلة باسم: )دعوى املنع من السفر(.

ثانيا: إحالة طلبات املنع من السفر بعد قيد الدعوى األدلية، كطلب عارض للدائرة اليت تنظر 

  وذج بذلك لدى إدارة احملكمة.، وإعداد منالدعوى األدلية

ثالثا: إددار قرار سنو ، من قسم اخلرباء، يتضمن أن مبل  التأمني املناسب ملنع اخلصم من السفر، 

إنه التعويض املناسب يث ح %( من املبل  املدعى به أيهما أكثر.5( مخسة اآلف ريال، أو : )5.000هو: )

 اخلرباء. يف غالب احلاالت اليت يصدر فيها قرار  من قسم

املستعالة العناية الالزمة، مع رابعا: التنبيه على قسم لحضر  اخلصوم بإيالء طلبات التبلي  للدعاوى 

 شرح قاضي الدائرة على ورقة التبلي  بأن الدعوى مستعالة. 

 خامسا: إعداد منوذج ضبط لدعوى املنع من السفر، توحيدا لإلجراء، وسرعة يف اإلجناز. 

سادسا: أن يتم إددار قرار املنع من السفر إذا كان طلب املنع من السفر بدعوى مستقلة بصك، 

قرار املنع من السفر بعد قيد الدعوى األدلية بقرار قضائي، لكون النظام الشامل ال يقبل  وإددار

 .إددار أكثر من دك للقضية الواحدة

 

 ودلى اهلل وسلم على نبينا لحمد، وعلى آله ودحبه أمجعني.  

  كتبه وأعده القاضي باحملكمة العامة بالرياض: عبداهلل بن عبدالصمد القبيسي.  
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 )منوذج ضبط مقرتح( 

 العامة احملكمة يف القاضي   القبيسي عبدالصمد بن عبداهلل أنا فلد  وبعد وحده هلل احلمد

 37397460 برقم بالرياض العامة احملكمة رئيس فضيلة من لنا احملالة املعاملة على وبناءبالرياض ، 

يوم:       ففي  هـ 01/06/1437 يخوتار 372057412 برقم باحملكمة املقيدة  هـ 01/06/1437 وتاريخ

 منصور خليف  املدعي: حضر وفيها  11:  31 :الساعة اجللسة افتتحت هـ 07/1437/: :  04املوافق: 

 لحمد:  عليه املدعى حيضر ومل    2179907577    رقم  السال مبوجب اجلنسية  سور    احلسن

 عليه املدعى ملنع بطلٍب املدعي تقدم وقد. 2266896030: رقم إقامة اجلنسية سور .  ابراهيم سعيد

وقال املدعي: . ريال. هـ20/06/1437: بتاريخ(. 372276119: )بوارد احملكمة برقم قيد السفر، من

أنين أطالب املدعى عليه مببل  قدره : )(  رياال، واملدعى عليه غري سعود ، ويقيم يف اململكة، ومن 

تالي يتعرض حقي للخطر، أو يؤخر أداءه، عليه أطلب منع احملتمل أن ياادر اململكة قريبا، وبال

املدعى عليه:                . من السفر خارج املمكلة عاجال، وأتعهد مبوادلة دعاو ، وأتعهد بتعويض 

املدعى عليه متى ما ظهر أنين غري لحق يف دعوا ، مبا حتكم به احملكمة من تعويض. هكذا قرر. 

 )مصرف/بنك( من دادرا. ريال اآلف ثالثة( 3.000: )بقيمة مصرفيا، كاشي املدعي بطلبه أرفق وقد

 املالي الضمان . وقيمة .بالرياض العامة احملكمة :ألمر. هـ13/06/1437 :بتاريخ( 17583017: )برقم

 العاجل الطب على فبناء عليه .(52.000: )والبال  قدره به، املدعى للمبل  مناسب املدعي من املقدم

من نظام املرافعات الشرعية،  املائتني َبْعَد ( السَّادَسة206: ) املدعي، وبناء على املادَّة من املقدم

 قدم ولوائحها التنفيذية . واليت تنص على أن دعوى املنع من السفر من الدعاوى املستعالة ، وحيث

احلق يف االستعانة املالي املردود بعاليه، وحيث أن تقدير الضمان راجع للدائرة، وهلا  الضمان املدعي

وحيث أن  ،املائتني من نظام املرافعات الشرعية َبْعَد الثامَنة ( املادَّة208بقسم اخلرباء، مبوجب املادة : )

الضمان الذ  قدمه املدعي، يعد ضمانا كافيا لتعويض املدعى عليه يف حال تبني أن املدعي غري 

ال ( السادسة من نظام وثائق السفر من أنه: " 6دة: )لحق يف دعواه، وملا تضمنته الفقرة الثانية من املا

باألمن  ألسباب لحددة تتعلق وزير الداخلية أو بقرار يصدره جيوز املنع من السفر إال حبكم قضائي

أسبوعا من تاريخ ددور  وملدة معلومة، ويف كلتا احلالتني يبل  املمنو  من السفر يف فةرة ال تتااوز

.  ابراهيم سعيد لحمد  إ: عليه املدعى منع: قررت فقد عليه "أ.هـ السفر احلكم أو القرار مبنعه من
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( من     ) ملدة: .العربية السعودية اململكة خارج السفر من. 2266896030: رقم إقامة اجلنسية سور 

ه ب عليه املدعى إبالغ يتم وسوف. املعال بالنفاذ مشموال اقراريعد القرار،  وهذا تارخيه قابلة للتمديد،

ما  متى عليه املدعى لتعويض هو املقدم املالي الضمان بأن املدعي وأفهمت. خالل اسبو  من تارخيه

ه يف الشيك يف بيت مال ر إلياملبل  املشا. وقررت إيدا  ذلك ففهم. دعواه يف لحق غري املدعي أن ظهر

ن تاريخ تبلاه احلق يف االعةراض على القرار خالل عشرة أيام تبدأ ملمدعى عليه ول .احملكمة

إذا مضت املدة املقررة ، من النظام نفسه،  فالسابَعة َوالثَمانْون َبْعَد املائِة( 187: )مادَّة للبالقرار، وفقا 

حقه يف طلب  فإن ،فيها عن االعةراض تنازَل قدم مذكرًة اض، أوومل يقدم خالهلا مذكرة اعةر

من . دباحا: الساعة اجللسة ونطق بالقرار توأقفل  .الصفة القطعيةالقرار يسقط ويكتسب  التدقيق 

   يف حرر.  وسلم ودحبه آله وعلى لحمد نبينا على اهلل ودلى ، التوفيق وباهلل يوم:  . 

 


