
FO
R 

IN
FO

RM
AT

IO
NA

L P
UR

PO
SE

S 
ONL

Y.
 N

OT 
AN

 O
FF

IC
IA

L C
OUR

T 
DO

CU
M

EN
T.

ة. 
سمي

ة ر
حكم

ة م
وثيق

ت 
ليس

ط. 
ت فق

وما
معل

لل

__________ دوالًرا أمريكًيا الغرامات المرورية والجنائية  
__________ دوالًرا أمريكًيا غرامات الصيد البحري واأللعاب  

HWZ غرامات األمن والسالمة في مناطق العمل على الطرق السريعة
__________ دوالًرا أمريكًيا     
__________ دوالًرا أمريكًيا غرامات التسمم بالكحول  

غرامات مخالفة لوائح المرور في طرق استخالص مواد الطاقة
__________ دوالًرا أمريكًيا     

غرامات مخالفة القوانين المنظمة لشؤون المعوقين
__________ دوًرا أمريكًيا       
__________ دوًرا أمريكًيا  نفقة الزوجة/ نفقة إعالة   

األموال المحصلة لبنود أخرى MCFO )حددها(
دوالًرا أمريكًيا  ___________  _____________________   
دوالًرا أمريكًيا  ___________  _____________________   

PLAINTIFF المدعي حكومة كنتاكي           
ضد

DEFENDANT المدعي عليه      ________________________________________________

إخطار موجه إلى المدعي عليه:   إذا قضت المحكمة بالدفعاليوم, يجب عليك الذهاب في الحال إلى قلم المحاكم الدورية مع هذا النموذج باإلضافة إلى الدفعة المطلوبة.  
يعرضك التخلف عن سداد ما أمرت به المحكمة لالعتقال.

التكاليف/الرسوم القضائية والغرامات:

التكاليف القضائية: ___________      q   )باإلضافة إلى غرامة ورسوم مرافق المحكمة ورسوم المكتبات إذا كان جائًزا(

التعويض / الرسوم/الغرامات:

OSC  :وثيقة رمز            AOC- 465.1
نسخة معدلة رقم 5-20

صفحة 1 من 1

حكومة كنتاكي
www.kycourts.gov     قائمة التكاليف/الرسوم والغراماتمحكمة العدل

مع أمر تبيان األسباب
عدم الدفع
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إجمالي المستحق:   ________ دوالًرا أمريكًيا

أشهد بأنه تم تسليم نسخة أصلية وصحيحة من األمر المذكور أعالهq باليد أو q عن طريق البريد إلى المدعي عليه و إلى , إن وجد.
 __________________________________________ كاتب المحكمة

التاريخ: ____________________________, ______2         بمعرفة: _______________________________  المحكمة المحلية 

المدعى عليه

أمر تبيان أسباب عدم دفع التكاليف والغرامات
لدفع مساًء   q أو   صباًحا    q   _________ الساعة  تمام  في   ,2______  ,_________________________ تاريخ  حتى  مهلة  عليه  المدعي  ُمنح 
المحكمة تأمره  المذكور،  التاريخ  حتى  المحكمة  وتكاليف  غرامات  دفع  عن  عليه  المدعي  تقاعس  إذا  أعاله.   المذكورة  المحكمة  وتكاليف  الغرامات 
الساعة  و  التاريخ  في  المحلية  الدورية   q المحكمة    q    _____________________ أمام  بالمثول   
اإلمتثال  عدم  نتيجة  لها  مزدرًيا  المحكمة   تعتبره  أال  أسباب  بهدفإبداء  أعاله  المحددين 

ألمر المحكمة

التاريخ: _______________________, ______2      ___________________________________________ القاٍض

_________________________________________________________________________________________ التعليقات 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

أُقر استحقاقي لهذا التعويض أو هذه التكاليف أو الغرامات.

_____________________________________

_____________ دوالًرا أمريكًيا التعويض     
_____________ دوالًرا أمريكًيا رسوم تحصيل التعويض  
_____________ دوالًرا أمريكًيا مصاريف الخدمات    
_____________ دوالًرا أمريكًيا رسوم طلب الكفالة   
_____________ دوالًرا أمريكًيا رسوم بنسبة %10 من الكفالة  

 رسوم الخدمات المتعلقة بالقيادة تحت تأثير 
_____________ دوالًرا أمريكًيا المخدرات أو الكحول )قبل 4/15/20( 
_____________ دوالًرا أمريكًيا الصندوق العام لرسوم القيادة تحت تأثير الكحول 
_____________ دوالًرا أمريكًيا صندوق قفل رسوم القيادة تحت تأثير الكحول 
_____________ دوالًرا أمريكًيا رسوم القيادة تحت تأثير الكحول  
_____________ دوالًرا أمريكًيا رسوم مرافق المحكمة   
_____________ دوالًرا أمريكًيا  "PA" األتعاب الجزئية للمحام العام
_____________ دوالًرا أمريكًيا رسوم المكتبة القانونية   

المحام المدعي عليه    ملف القضية المودع بالمحكمة    ترسل نسخ إلى: 

_________________ رقم:  االتهام  الئحة 

قضية رقم:      ____________________

المحكمة      ____________________

المقاطعة      ____________________

دائرة       ____________________
COST/FEES & FINES LIST

WITH ORDER TO SHOW CAUSE
FOR NON-PAYMENT


