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      ملف اجراء رقم
 

 

 نشرة شرح للكفيل

 :يشكل كتاب الكفالة موافقة

 لن أعاله المذكور األمر وأن البالد، عن المدين غياب مدة لكامل البالد مغادرة منع أمر ضدك يصدر أن .1

 يصدر أن وبعد االجراء دائرة مسجل يحدده الذي الموعد في البالد إلى المدين عودة بعد إال إلغاؤه يتم

 شرطة في قانوني بشكل البالد من مغادرته منع وتسجيل البالد مغادرة منع أمر عودته بعد دهض

 .الحدود

وحتى  دائرة االجراء الذي يحدده مسجلموعد د في الحتى عودة المدين إلى البال الكفالة سارية المفعول .2

 د.لدى شرطة الحدو منع مغادرة البالد ضد المدين والذي سيتم تسجيلهإصدار أمر 

 الصادر األمر إللغاء وذلك المحدد الوقت في البالد إلى المدين عودة من التأكد مسؤولية عاتقك على تقع .3

 .البالد مغادرة من بمنعك ضدك

 القرار، في المحدد ذلك عن الحق تاريخ في عاد أو المسجل قرار في المحدد الوقت في المدين يعد لم إذا .4

 تنفيذه ويمكن الضمان، هذا /الكفالة بتنفيذ قرار إصدار تموسي ضدك، يتصرف أن الدين لصاحب يمكن

 .ضدك صدر كحكم

 جميع ذلك في بما اإلجراء، دائرة في الدين لصاحب الكامل الدين سداد مسؤولية عاتقك على تقع .5

 أصحاب/صاحب على المستقبل في ستتراكم التي أو/و المستحقة"( الديون: "يلي فيما) المصاريف

 بموجب وسواء الملف هذا في المنفذة( واألوامر القرارات ذلك في بما) قضائي حكم بموجب سواء الدين

 ذكر كما تواجدت إذا( واألوامر القرارات الملف، في للتنفيذ المقدمة السندات ذلك في بما) آخر حكم

 .األول اإلجراء دائرة مدير طلب فور وذلك المستقبل في أعاله

 .فيه المحددة للشروط ووفقًا المسجل بقرار مشروًطا الضمان إلغاء يكون .6

 لمعنى شرح تلقي بعد إرادتك بمحض عليها وقعت أنك على موافقة أعاله االستمارة على التوقيع يشكل .7

 .الكفالة
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