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لالستخدام المعلوماتي فقط  -وليس للحفظ

مصادق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميتشيجن
دائرة المحكمة
مقاطعة

النسخة األصلية – بالمحكمة
النسخة األولى :للمدعي
النسخة الثانية :لل ُم ّدعَ ى عَ َليه

القضية رقم
إخطار ببيع المرهون

عنوان المحكمة:

رقم تليفون المحكمة:
اسم المدعى عليه (المدعى عليهم) وعنوانه (عناوينهم)

اسم المدعي (المدعين) وعنوانه (عناوينهم)

ضد

محامي المدعي ،رقم عضويته في النقابة ،عنوانه ،رقم هاتفه

محامي المدعى عليه ،رقم عضويته في النقابة ،عنوانه ،رقم هاتفه

إخطار ببيع المرهون
 .1إنه في تاريخ __________________________ قامت دائرة المحكمة _________ لمقاطعة __________________________________
التاريخ

بإصدار حكم لصالح المدعي (المدعين) __________________________________________________________________________

ضد المدعى عليه (المدعى عليهم) _____________________________________________________________________________
											
 .2إنه في تاريخ __________________________ سوف يتم عقد مزاد علني في ______________________________________________
المكان والمدينة

التاريخ والساعة

____________________________________ بهذه المقاطعة وسوف أعرض للبيع بأعلى سعر جميع الحقوق ،وحق الملكية والمنافع المكتسبة للمدعي عليه
(المدعى عليهم) في األمالك التالية:

التاريخ

CC 115

التوقيع

) (6/04إخطار ببيع المرهون

Arabic

موظف المقاطعة

MCL 600.3125, MCL 600.6052, MCL 600.6091, MCR 3.410

شهادة إفادة باإلعالن
اسم

المعلن:

ارفق نسخة من اإلعالن هنا

وكيل المعلن:
المقاطعة التي أعلن فيها:

اسم الجريدة:

هذه الجريدة هي جريدة رسمية .تم نشر إعالن صورة من وثيقة اإلخطار ببيع األصل المرهون المرفقة في هذه الجريدة مرة على
األقل أسبوعيا لستة أسابيع متتالية من تاريخ
وحتى 					

							

.

توقيع صاحب اإلفادة

وقع وأقسم اليمين أمامي وفي حضوري في:
تنتهي مهمتي في:

بمقاطعة

التاريخ

التوقيع:

التاريخ

بوالية ميتشيجن.

موظف المحكمة  /كاتب عدل

كاتب عدل ،والية ميتشيجن ،بمقاطعة

شهادة إفادة بالنشر
بصفتي نائب عمدة المقاطعة وبتاريخ

قمت بنشر صورة حقيقية من إخطار بيع المرهون بالصفحة األولى لهذا النموذج

التاريخ

بمقاطعة

في األماكن العامة الثالثة اآلتية في بلدة
والية:
.1
.2
.3

:

قمت أيضا بنشر صورة حقيقية من اإلخطار في األماكن العامة الثالثة اآلتية في مدينة
.1
.2
.3

توقيع صاحب اإلفادة

وقع وأقسم اليمين أمامي وفي حضوري في
تنتهي مهمتي في

التاريخ

كاتب عدل ،والية ميتشيجن ،بمقاطعة

بمقاطعة

التاريخ

التوقيع:

موظف المحكمة  /كاتب عدل

بوالية ميتشيجن.

