
 نموذج طلب رفع من ع من السفر 

:../../.... … بالرياض التاريخ  :السيد القاضي بالمحكمة    

:........... المدعي  

:............. المدعى عليه  

مدينة الرياض   رئيس المحكمة العامة ضمن الوقائع: وفقاً لما للمعاملة المحالة إلينا من 

.برقم  ) .. )  

  .../. ..   /..  يخوذلك بتار  تقديم طلب منع المدعى عليه من السفر من قبل المدعي …. 

ن السابقة أ وىحيث أقر المدعي بالدع  

ى........ المدعى عليه قد تدين منه مبلغ مالي يصل إل  

ر ، مما يعرض حقه للخطالمملكةالمدعى جنسيته غير سعودية، وقد يغادر و  

سفر للمدعى عليه خارج أراضي المملكة، وقد تعهد المدعي  وبناًء عليه طلب المدعي منع 

.....بالوقت الذي يسترد به حقه. دعى عليه بتعويض الم  

وذلك بناًء على   لاير السعودي .... حيث رافق المدعي طلبه شيكاً بمبلغ مالي يصل إلى

ن تمنع المدعى عليه من السفر الطلب المقدم من قبل المدعي، حيث جاء رد المحكمة بأ  

رعية ولوائحه  ( من نظام المرافعات الش206و ذلك بناًء ما جاءت به المادة برقم )

أن دعوى منع السفر من الدعاوى المستعجلة، لما تقدم المدعي   التنفيذية، التي نصت 

 ً  الضمان المالي المذكور أعاله، وهذا يعد ضماناً كافيا

محق في دعواهير بحال أنه تبين أن المدعي غمن أجل تعويض المدعى عليه  ). 

  عليه من السفر وذلك لدين المدعىالدعوى التي رفعها المدعي بمنع المدعى   رداً على

 عليه من المدعي مبلغ مالي فلم يرد له حقه. 

لذا فإننا نطلب برفع المنع من السفر على المدعى عليه وتبعا لما جاء في نظام وثائق  

ر الجائز المنع من السفر إال بموجب حكم  فمن غي( منه 6رقم ) المادة  يالسفر وتحديدا ف

المملكة العربية السعودية وهذا  در من قبل وزارة الداخلية في قضائي أو من خالل قرار يص

 ألسباب تتعلق باألمن. 
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 نموذج طلب رفع منع من السفر

 إلى سيادة القاضي /رئيس محكمة:................... 

ه السالم عليكم ورحمة هللا وبركات  

ير واحترام تحية تقد   

 التاريخ:..........الموافق../../....

... ................ المدعي  

....................المدعى عليه  

المنظورة أمام محكمة ………..، فقد قام المدعي بتقديم  الوقائع: بناء على القضية رقم ………… 

مدينة ……. بإصدار قرار رقم  في .… طلب منع المدعى عليه من السفر، وقد قام معالي رئيس محكمة

 .…….. بمنع المدعى عليه من السفر

منع من السفر الموضوع طلب رفع ال  

ن ظروف إنسانية قد طرأت على المدعى عليه  امتثل المدعى عليه لقرار المحكمة الموقرة، لكن نظًرا أللقد 

"والتي تتمثل في……. “يتم ذكر األسباب التي تتطلب السفر ” 

“ الي  بسبب خالف مالي يذكر اآلتي” لذا المدعى عليه على أتم استعداد لتقديم الضمان الم إذا كانت القضية

لسفر، واستكمال نظر  ه بالمحكمة؛ لضمان حق المدعي حتى عودة المدعى عليه من االالزم وإيداع

 .القضية

  .… /..…/ ........ الموافق..حيث إن الظروف تستدعي سماح عدالتكم للمدعى عليه بالسفر في يوم

  الموافق../../....والعودة إلى أرض البالد في يوم ….

ي عى عليه من قوائم الممنوعين من السفر ليتمكن من السفر فلتكم رفع اسم المد المطلوب: نلتمس من عدا

:../../....… والعودة في يوم ……. الموافق :../../.  ……… الموافق  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 مقدمه لسيادتكم 

:........................ سم اال   

:........................ رقم الهوية   

........................ :....عالتوقي    
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 إلى قاضي المحكمة في مدينة جدة: نموذج طلب رفع منع من السفر

../../....  التاريخ  

لمدعي )المدعي(. المدعى عليه )المدعى عليه(. وقائع وإجراءات منع السفر: بناًء على  ا

قدم المدعي طلًبا لمنع المدعى عليه من السفر في هذا . جدةقرار رئيس المحكمة العامة ب

خ../../.... التاري   

له بحوالي $ …. لذلك قرر قبول   اعترف المدعي في دعواه السابقة بأن المدعى عليه مدين

 .هذا المبلغ كتسوية 

لديه جواز سفر. يوما ما سيغادر هذا البلد ،ألن ذلك قد يعرضه  الرجل من السعودية وليس 

 .للخطر

أمر محكمة يمنع المدعي من السفر خارج السعودية. وبناًء عليه ،أمر قاٍض بعدم جواز سفر  

 .المدعي خارج المملكة العربية السعودية

طلبه تعويض المدعى عليه عند استحقاقه حقه ،وحيث أنه مصحوباً بشيك بقيمة $$$$ مع . 

استجاب القاضي للطلب المستعجل للمدعي. ونتيجة لذلك ،ُمنع المدعى عليه من المثول أمام  

 .المحكمة 

من قانون اإلجراءات القانونية واللوائح   206السفر .. المسموح به للقيام بذلك وفقا للمادة رقم 

 .التنفيذية للدولة

تدعاء عاجل، لديها ضمان مالي،  تنص المادة على أن الدعوى المقدمة من المدعي، وهي اس

 :في حال ما يلي

تم العثور على مطالبة المدعي غير صالحة من قبل المحكمة ،وهذا الضمان المالي سيعوض  

 .المدعى عليه

ديونه   رداً على الدعوى المرفوعة من قبل المدعي لمنع المدعى عليه من السفر بسبب

شكوى بالتمييز عبر   أنه يجوز له تقديمللمدعي ،يُنصح الموظف الذي تم تهديده بالفصل ب

 .EEOC الخط الساخن للشكوى الخاص بـ

 .نطالب برفع عقوبة هذه الجريمة عن المتهم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

:..........إلى سيادة القاضي الموقر/….. رئيس محكمة  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :تحية طيبة لسيادتكم وأما بعد

 الموضوع/ نموذج رفع منع من السفر

../../..... اليوم….. الذي يوافق  

ا:............ اسم المدعي عليه  

:.............. اسم المدعي   

:..........الوقائع  

المحكمة….. رقم القضية…… كان المدعي المذكور أعاله قد تقدم بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة الموقرة لمنع المدعي  

 السيد رئيس المكمة الموقر في مدينة…. قد أصدر قراًرا رقم…. يؤكد على قبوله الد والسفر، وكانعليه من مغادرة الب

 .لطلب المدعي بمنع المدعي عليه من مغادرة البالد

لكنه قد تعرض لظروف خارجة عن إرادته تجعله بأمس الحاجة للسفر في   وتقبل المدعي عليه هذا القرار بصدر رحب،

التي أدت لذلك هيواألسباب  أقرب وقت، ….. 

 ضمانات سواء كانت مالية أو ضمانات أخرى وسيقوم بإيداعها بالحكمة كي يطمئن ويؤكد المدعي عليه أنه سيقوم بتقديم أي

 .المدعي ويضمن عودة المدعي عليه بعد أن يسافر

عودة مرة أخرى ستكون  وفي حالة قبول سيادتكم لهذا الطلب، فإن السفر سيكون بتاريخ يوم…. الذي يوافق…/…./… وال

 .…/…/…في يوم… الذي يوافق

خارج المملكة، وقبول خطاب  ولذلك نلتمس من سيادتكم أن يتم رفع اسم المدعي عليه من قائمة الممنوعين من السفر

 .استرحام منع السفر، وذلك كي يتمكن من مغادرة البالد

 .ولكم جزيل الشكر والتقدير

.............../مقدم الطلب  

............... /رقم الهوية الوطنية  

................../محل اإلقامة  

ل/.................... رقم الجوا   

....................../التوقيع  
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