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       رقم جدول الدعاوى     الواقعة في العلیا الجنائیة الموّحدة   محكمة المقاطعة   

 
 ، المدعى علیھ           والیة ماین ضد

               عنوان مراسلة المدعى علیھ
              عنوان إقامة المدعى علیھ (إذا كان مختلفاً) 

         تاریخ المیالد
 

   العْرق   الجنس   الوزن   الطول   لون العینین   لون الشعر 
       رقم الھاتف النقال     رقم ھاتف العمل    رقم ھاتف المنزل

       الوالیة        ، رقم رخصة القیادة مطلوبA-29بالنسبة لمخالفات المادة 
        مكان المخالفة (المخالفات)       تاریخ المخالفة (المخالفات) 

 ) لكل مخالفة:CTNرقم تتبّع االتھام ( / )ATNالمخالفة (المخالفات)، صنف المخالفة، رقم التسلسل، المادة والقسم، رقم تتبّع االحتجاز (
                 
                 
              شرطي المسؤول عن إنفاذ القانون والوكالة:ال

  :على المربعات أدناه اتما یلي یسري إذا تم وضع عالم
 تم اإلفراج عني ألنني وعدُت بالحضور.  .تعّھد شخصي  
 دوالر.    سند الكفالة ھذا فإنني أصبح مدیناً لوالیة ماین بمبلغ قدره یتطلبھإذا لم أحضر وفقاً لما   غیر مضمون.  
 یتم طلب المبلغ المالي أو الممتلكات التالیة.  المبلغ المالي/الممتلكات ھي: الحجزلإلفراج من   مضمون.  
 أودوالر (انظر في الخلف لتعیین ملكیة الطرف الثالث)      مبلغ نقدي مقداره     
 دوالر.    ) بقیمة صافیة مقدراھا      (أو عقار    

أن یتم اإلفراج عني، یجب تسجیل العقار الموصوف في سجل سندات الملكیة في المقاطعة حیث یقع العقار، كما یجب  قبل  بعد الیوم. )1( واحد یوم عملفي غضون   رھن كفالة.   
 طعتین مختلفین.فان وقد یقعا جغرافیاً في مقاإیداع إثبات التسجیل ھذا لدى كاتب المحكمة المذكورة أعاله.  (مالحظة:  مكتب سجل سندات الملكیة ومكتب كاتب المحكمة ھما مكتبان مختل

        سند الكفالة ھذا متداخل مع سند كفالة سابق تم دفعھ في (اذكر المحكمة ورقم جدول الدعاوى):  ُمتداخل.  
وإذا خالفت ھذه الشروط فسأخضع لالعتقال و/أو ، ھو جریمة أي من ھذه الشروطة مخالف أفھم أن إنني أوافق على االمتثال لھذه الشروط المتعلقة باإلفراج عني طالما كان ھذا السند ساري المفعول. 

 السجن، و/أو الغرامة.
              في سأقوم بالمثول أمام المحكمة الجنائیة الموّحدة الواقعة .1 
 ،)207(    (المقاطعة) ماین، رقم الھاتف   (المدینة/البلدة)،     في 
(صباحاً) (مساًء) وفي التاریخ والوقت اآلخرین وفي محكمة العدل، التي یخبرني القاضي      في الساعة      بتاریخ  

  أو كاتب المحكمة بالمثول أمامھا.
 ساءة المعاملة.إلن ارتكب أي عمل إجرامي كما لن أخالف أي حمایة مفروضة بموجب أوامر  .2
 خصوص أي تغییر في عنواني أو رقم ھاتفي.سأقوم فوراً بتزوید المحكمة المذكورة أعاله بإخطار كتابي ب .3
من أي أراٍض تابعة للوالیات المتحدة األمیركیة، ومن أي اختصاص قضائي و من مقاطعة كولومبیاخرى للوالیات المتحدة األمیركیة وإنني أسقط حقي فیما یخص تسلیمي إلى والیة ماین من أي والیة أ .4

 لتھمة (التھم) أعاله. أیاً كان، في سبیل مقاضاتي فیما یتعلق با
 سأتقید بما یلي التي أوافق على االمتثال لھا، إذا قمت بوضع عالمة أدناه. الشروط اإلضافیة

 متلك أي مشروبات كحولیة أو مخدرات ممنوعةأكما لن   أي مشروبات كحولیة أو تعاطى المخدرات الممنوعة تناولبلن أقوم  
 في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، األسلحة الناریة. لن امتلك أي أسلحة خطرة، بما 
، ولتفتیش سیارتي ومكان لشخصي على الخضوع للتفتیشفي سبیل تحدید ما إذا قمُت بمخالفة أي حظر لھذا السند المتعلق بالمشروبات الكحولیة، المخدرات الممنوعة أو األسلحة الخطرة، سأوافق  

 الختبارات كیمیائیة، إذا انطبق.سكني، وكذلك على الخضوع 
 عند االشتباه المعقول.    في أي وقت ودون أي اشتباه معقول أو سبب وجیھ   

 سأشارك في برنامج للمراقبة اإللكترونیة 
          االسم وتاریخ المیالد)لن یكون لي أي اتصال مباشر أو غیر مباشر مع ( 

 ذلك الضرورة إذا اقتضتباستثناء                
      عبر الھاتف؛    لالتصال بالطفل؛    لسداد نفقة رعایة الطفل؛    للمشورة؛      
 مكان تعلیم أي من ھؤالء األشخاص   مكان عمل     مكان إقامة     ولن أدخل أي       
 ة.إال لمرة واحدة، بمرافقة شرطي، ألغراض استرجاع أمتعة المدعى علیھ الشخصی   

ً إال إذا كان مرخص لن استخدم أي مركبة بمحرك تحت أي ظرف من الظروف      لي القیام بذلك. ا
 والمصادقة علیھ بواسطة المحكمة. یجب على المدعى علیھ التقید بشروط العقد. ُمراقَبال یمكن اإلفراج عن المدعى علیھ إال إذا تم تنفیذ عقد سند كفالة  
                 
 كشرط من شروط اإلفراج عني، سأتقید بالشرط (الشروط) المنصوص علیھ في نموذج شروط اإلفراج. 
 تم دفع السند المالي بواسطة طرف ثالث 

        المدعى علیھ:  لقد قرأت وفھمت جمیع التزاماتي وفقاً لسند الكفالة.
 مدعى علیھ والكفیل/الطرف الثالث بنسخة منھ فوراً بعد توقیعھ.شرحت للمدعى علیھ االلتزامات (وإذا كان ینطبق، التزامات الكفیل/الطرف الثالث) وفقاً لھذه الكفالة في ھذا التاریخ وسأقوم بتزوید ال لقد 
         .ءً صباحاً / مسا  في الساعة       التاریخ: 
                      

 االسم الكامل لمفوض الكفاالت القاضي/كاتب المحكمة/مفوض الكفاالت   ،ماین.     في
 

 مفوض الكفاالت 

 في نموذج منفصلاإلفصاح عن رقم الضمان االجتماعي مطلوب  

CR-001, Rev. 07/15 Arabic 


