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  السجناء الذين يودعون السجون العامة                                            
 اثر مشاكل مالية تتزايد مشاكلهم                                      
 
 
 بعد دخوذلم السجن وذلك بسبب                                                    

 يًتتب على دخوذلم السجن من ضائقة   ما                                         
مالية واحكام إبيقاف اخلدمات                                       



 
 
 
 
 
 
 
 

 يفتقد سجناء الحقوق المالية 
 لحسن إدارتهم لمواردهم المالية

قبل دخولهم السجن وبعد دخوله
 



 

   

 

 مقدمة
 

وصحبو امجعُت وبعد  آلو والا ةة والس ةم على ديدم  و دم وعلى هللاحلمد   
 

 قضاٌا الحقوق المالٌة أو ما ٌودع الشخص على إثرها فً اسجون العامة تنقسم إلى ثالثة أقسام :

القضاٌا التً تدخل فً حكم النصب واالحتٌال أوال:   

   مثل الحوادث المرورٌة وقضاٌا المخدرات وغٌرها . القضاٌا التً ٌترتب علٌها غرامات مالٌة كبٌرة : ثانٌا
القضاٌا التً تنشؤ عن عدم استطاعة السجٌن الوفاء بالتزامه المالً لشخص او مإسسة ثالثا :   

 

وأكثر ما ٌجب التركٌز علٌه هً الفئة الثالثة حٌث ن دخولهم السجن نتٌجة لعدم قدرتهم على التحكم فً مواردهم 

تم التركٌز علٌه فً ثناٌا هذه الورقة .المالٌة بشكل او بآخر األمر الذي انتهى بهم إلى دخول السجن وهو ما سٌ  

 

 الكاتب 
 



 

 المديرية العامة للسجون 

ىـ صدرت ادلوافقة السامية  8811كواحدة من أقسامها ادلتعددة ففي عام  كانت السجون يف ادلملكة العربية السعودية مرتبطة إبدارات الشرطة
السامية على إنشاء السجون  ىـ صدرت ادلوافقة 8811عامة للسجون داخل اذلرم التنظيمي لألمن العام , ويف عام  على إنشاء مالحة

ىـ والذي يقضي بتشكيل  22/84/8811واتريخ  0414الداخلية رقم  والتوقيف ويف ذات العام صدر قرار صاحب السمو ادللكي وزير
 . يان كافة اختااصاهتا وواجباهتامع تب اإلدارة العامة للسجون

كافة الربامج واخلطط الطموحة,     إنشائها ولغاية اآلن بناء على التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة, فقد اعتمد القائمون على السجون منذ
تنفيذىا طبقا دلراحلها  تابعةالسجون يف ادلملكة, وأخذوا على عاتقهم االىتمام بتلك الربامج واخلطط وم من أجل تطوير حسب اختااصو كل

 : اخلطط والربامج على بعض األدس منها ادلختلفة دعيا وراء االرتقاء ضلو األفضل واألصلح . وتقوم تلك

الشروط األمنية والاحية وان يشتمل  وىو ادلكان الذي يقيم فيو احملكومون وادلوقوفون والذي ينبغي أن تتوفر فيو كافة : العنار ادلكاين -8
 واجتماعيا وأمنيا. وذلذا صلد أن ادلديرية العامة للسجون ال أتلوا جهدا ضمن خططها ة ادلرافق الضرورية حلياة متكاملة إنسانياعلى كاف

و ادلرافق الاحية مع  ادلساحة الوادعة للمباين والتهوية التطويرية يف إنشاء السجون احلديثة ادلطابقة ألحدث ادلواصفات العادلية من حيث
يف معظم مناطق  والتثقيفية والًتفيهية والرايضية , وقد جرى تعميم ىذه األدس على كافة مشاريع السجون اخلدمات التعليميةتكامل 
 . ادلملكة

 



 

 

 : الع ةقة داخل السجون أي )رجال األمن ومساعديهم ( و )النزالء( وذلك على النحو التايل وىو يضم طريف : العنار البشري -2

وذلك يف معاىد   جيد لتطويرىم يف رلال العمل يف السجون ال األمن ومساعديهم من الشباب ادلتعلم حيث خيضعون لتدريبرج يتم اختيار • 
 . والعملية واألخاائيُت االجتماعيُت وادلدردُت والرايضيُت والفنيُت ادلؤىلُت ابخلربات العلمية األمن, فهم من األطباء

ادلديرية شلثلة يف القائمُت عليها على أتمُت اإلرشاد وادلأوى النظيف  وادلعنيون خبدمات السجون فقد حرصتأما النزالء وىم ادلقاودون   •
إلكمال ما قد دبق أن بدؤوه من درادات  كما يتلقى غَت ادلتعلمُت درودا يف زلو األمية بينما ينتظم ادلتعلمون يف صفوفهم ,  والاحي ذلؤالء

الشريف  على رلموعة من احلرف وذلك من قبيل ادلساعدة يف اتمُت مستقبلهم إبجياد فرص العمل هم تدريبا مهنياقبل دجنهم, ابإلضافة إىل تلقي
 . بعد خروجهم من السجن

تطيع العمل يف ادلديرية العامة للسجون يعترب عمل )عسكًتبوي( وىذا يعٍت أنو يقوم خبدمات أمنية وعسكرية , وكذلك تربوية وأتىيلية وعليو نس
 يلي : قول ماأن ن

أو  يقوم التعليم يف ادلملكة العربية السعودية على توجيو النشأ اذباىا وفكرا ... وعندا حيدث حيود يف ىذا االذباه ويرتكب أي شخص سلالفة -
..... وىذه جنحة تستوجب العقوبة فإن السجن يعيد توجيو السلوك ويقوم الفكر مرة أخرى أبداليب تتنادب مع عمر اجلانح وظروفو األخرى 

 ىي الفلسفة األدادية للسجون واإلص ةحيات .

يعترب رلتمع السجن , واحد من اجملتمعات اليت تتلقى اخلدمات , من الدولة , وأحد األحياء اليت يستوجب أن تعطى حقها من اخلدمات  -
  لعامة للسجون .والعمليات ,,, ابخت ةف ادلوقع فقط ,,, وظهور اخلدمة األمنية وىذا اختااص حبت للمديرية ا



 

... وىي خدمات متنوعة ومستمرة  20/7تقوم فلسفة العمل يف السجون على عميل أدادي خيضع جلل اخلدمات بشكل مستمر خ ةل مدة  -
 ,,, وىذا العميل ىو السجُت أو دبعٌت مستشرف نزيل .

جعُت ..... ويتوازى ذلك مع اخلدمات اليت يتلقاىا العميل كذلك تقدم السجون خدماهتا للعم ةء اآلخرين يف الدرجة الثانية , وىم الزوار وادلرا -
 الداخلي وىم العاملون ومنسوبو السجون وادلؤدسات اإلص ةحية .

 

 

 

 

 

 



 

 وفيما يلي نسلط الضوء على دجناء القضااي ادلالية يف دجون منطقة مكة ادلكرمة :

 جدول يوضح اعداد دجناء احلقوق ادلالية بسجون منطقة مكة ادلكرمة

 

 اجلنس عدد دجناء القضااي ادلالية  عدد السجناء

87772 
 رجال 8177

 نساء 28

 

 الرجال
77% 

 النساء
23% 

 جنس السجناء



 

 سجناء الرجال إىل النساء من دجناء منطقة مكة ادلكرمةلنسبة ا

والسجينات  عدد السجناء
 الكلي 

 اجلنس

رلموع عدد 
دجناء القضااي 
 ادلالية للجنسُت

نسبة قضااي احلقوق ادلالية من رلموع 
 السجناء الكلي

87772 
 8177 رجال

8111 88.20% 
 28 نساء

 

 
  

;  عدد السجناء الكلً 
17772 

عدد سجناء القضاٌا 
;  المالٌة للجنسٌن

1998 

11.24; النسبة   



 

 متودطي الدخل ذكور وإم ث ( –تقسيم العدد إىل شرائح رلتمعية ) منخفضي الدخل  

 
   

عدد دجناء القضااي 
 ادلالية

 الشرائح اجملتمعية
النسبة ادلئوية  اجلنس

منخفضي  متودطي الدخل  دلنخفضي الدخل
 الدخل

 %28.74 رجال 084 8407 8177

 %81.40 نساء 0 87 28

النسبة ادلئوية دلتودطي 
 %14.18 نساء %71.24 رجال  الدخل

   عدد السجٌنات

نسبة متوسطً الدخل 
 نساء

نسبة منخفضً الدخل 
 نساء 

 نسبة السجناء متوسطي الدخل ومنخفضي الدخل رجال 

 عدد السجناء رجال 

 نسبة متوسطً الدخل 

 نسبة منخفضً الدخل 



 

 

 األضرار التي تلحق بسجيه القضايا المالية :

 

 أوالً : األضرار الىفسية :

حالتو النفسية لكثرة التفكَت يف دداد الدين واذلروب من الذين عندما يتم ايقاف السجُت على ذمة قضية مالية فإن ذلك يؤدي إىل التأثَت على 
وقد يال بو احلال إىل السرقة أو اإلذبار ابدلخدرات وخ ةفها شلا يتسبب بتشتيت ذىٍت لديو جيعلو يتارف أي  يطالبونو ابدلبالغ ادلًتاكمة عليو
 تارف خيرجو من ىذا ادلأزق .

 ثاوياً : األضرار المادية :

ادلوقوف متودط الدخل من منخفضي الدخل حيث أن مرتبو الشهري الذي يتقاضاه ال يكفي لقضاء التزاماتو ادلادية واألدرية وإمنا يابح يابح 
ابئية مرىومً  لسداد الديون ادلًتاكمة عليو فقط شلا يؤدي إىل إيقاف خدماتو بعد االقًتاض من البنوك أو شراء ديارات ابلتقسيط أو أجهزة كهر 

 فها .وخ ة
 ثالثاً : األضرار األسرية :

بعد دخول ادلوقوف للسجن تابح أدرتو عالو على اجملتمع وأبنائو عرضو للتسول واحلاجو وردبا يلجؤون للناب والسرقة والسلب حىت يقضوا 
 على الفقر الذي أمل هبم .

 رابعاً األضرار االجتماعية : 

عد ذلك على أبنائو وقد ال يستطيع تزويج أبنائو وبناتو حىت ب راء وال يثق بو أحد كما ديؤثيابح ادلوقوف منبوذ من اجملتمع ومعروف بعدم الوف
 دداد الدين واخلروج من السجن .

 



 

 ادلقًتحات اليت ذلا األثر يف نشر ثقافة االدخار وحسن إدارة ادلال يف اجملتمع :

 .وضع خطط مستقبلية قبل اإلقدام على بناء منزل أو شراء ديارة ابلدين  -8

 االبتعاد عن تسجيل الكفاالت حىت ولو كان ألقرب الناس لو . -2

 االبتعاد عن الكماليات اليت ال حاجة ذلا يف حياتو . -8

 عدم دداد الدين ابلدين حىت ال تًتاكم عليو الديون وال يستطيع ددادىا . -0

 عدم االقًتاض من البنوك وشراء السيارات ابألجل . -4

 ) فيزا وغَتىا ( . ةاالبتعاد عن البطاقات االئتماني -8

 عدم إلزام نفسو ابلسفر غَت ادلربر خارج ادلملكة . -7

 عدم الدخول يف أي مشروع إال بعد درادة اجلدوى وتوفر رأس ادلال ادلنادب . -1
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


