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األصل  -المحكمة
النسخة األولى  -المدعي
النسخة الثانية  -المُدعى عليه

مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميشيغان

المنطقة القضائية
الدائرة القضائية

رقم الدعوى:

االلتماس واإلقرار
للدفع بالتقسيط أو لتعديل أمر
الدفع بالتقسيط

رقم هاتف المحكمة:

عنوان المحكمة:

اسم المُدعى عليه (المدين في الحكم) وعنوانه ورقم هاتفه.

اسم المدعي (الدائن في الحكم) والعنوان وعنوانه ورقم هاتفه.

ضد

محامي المدعي ورقم العضوية في نقابة المحامين والعنوان ورقم الهاتف

انظر التعليمات على ظهر النموذج

تاريخ الحكم:
المبلغ المحكوم به (شامل النفقات)$ :
الرصيد التقريبي المستحق في الحكم$ :
 .1تقيد حكم ضدي في هذه الدعوى على النحو المذكور أعاله .أقدم المعلومات اآلتية:
كل
 .2يبلغ متوسط دخلي حوالي $
		 أعمل واسم صاحب العمل وعنوانه هما
																		
أحصل على إعانة بطالة.
		 ال أعمل.
		
المبلغ المستحق$ :
		
الطراز:
		
اسم المُص ِّنع:
		
		 أمتلك سيارة :سنة:
					
.
			
إجمالي األمول في جميع حساباتي البنكية بالدوالر األمريكي
أسبوع.

أسبوعين.

		

اكتب أي أصول أخرى وقيمتها .يمكنك إرفاق ورقة منفصلة عند الحاجة إلى مساحة أخرى.

		
		

		
نظير اإليجار /الرهن شهريًا .أدفع بالدوالر األمريكي
			
أدفع بالدوالر األمريكي
		
لنفقة األوالد بأمر من المحكمة .أدفع بالدوالر األمريكي
		
أدفع بالدوالر األمريكي

		

اكتب أي التزامات أخرى ومقدار المال الذي تدفعه .يمكنك إرفاق ورقة منفصلة عند الحاجة إلى مساحة أخرى.

شهر.

.

نظير الخدمات (المياه والكهرباء والغاز) شهريًا.
بأمر من المحكمة.
نظير 		

أ .أطالب المحكمة الماثل أمامها باستصدار أمر يتيح تنفيذ الحكم من خالل الدفع بالتقسيط بمبلغ (بالدوالر األمريكي)
.3
ً
				
بداية من
شهر
أسبوعين
أسبوع
			 كل
			 الراتب  /العمل الخاص بسبب هذا الحكم طالما سددت المدفوعات .أو
		 ب .لدي أمر بالدفع بالتقسيط ولكن ظروفي تغيرت وأطالب المحكمة الماثل أمامها بتعديل األمر.
شهر
أسبوعين
أسبوع
كل
		
			 بمبلغ (بالدوالر األمريكي)
ً
حتى السداد بالكامل أو حتى استصدار أمر آخر من المحكمة.
									
بداية من
			
 .وأطالب بتعليقها.
			
 .4صدرت مذكرة حجز بسبب مدفوعات دورية في
 .5تحرر هذا اإلقرار بمعرفتي الشخصية ،وأقر وأنا في كامل األهلية ،عند الحلف كشاهد ،بصحة الوقائع الواردة في هذا االلتماس واإلقرار.

دون إصدار أمر حجز على

توقيع المُدعى عليه

					
تم التوقيع والقسم أمامي في

مقاطعة

تنتهي صالحية تفويضي في تاريخ					:

التوقيع:

التاريخ

التاريخ

 ،ميشيغان.
كاتب العدل/وكيل كاتب المحكمة

كاتب العدل ،والية ميشيغان ،مقاطعة
شهادة باإلرسال عبر البريد
أقر بأنني قمت في تاريخه بإرسال نسخة من هذا االلتماس إلى األطراف أو محاميهم من خالل توجيه رسالة عبر بريد من الدرجة األولى إلى آخر عناوين معلومة لهم كما هو
منصوص عليه في القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان ( 107-2ج) (.)3
توقيع المُدعى عليه/كاتب العدل بالمنطقة القضائية

التاريخ

إخطار إلى المدعي :إذا لم تقدم أي اعتراضات على االلتماس إلى المحكمة وإلى المُدعى عليه خالل  14يومًا من إرسال هذا االلتماس عبر البريد ،يُقبل هذا االلتماس دون عقد جلسة استماع أخرى .عند تقديم اعتراضات في
الوقت المناسب ،تقرر المحكمة رأيها في االلتماس بنا ًء على األوراق المقدمة أو تخطر األطراف بضرورة عقد جلسة استماع.
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االلتماس واإلقرار للدفع بالتقسيط أو لتعديل أمر الدفع بالتقسيط

القوانين المدوَّ نة بوالية ميشيغان  600.6201وما يليها ،القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان (2.119ب)(()1ج)،
القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان (3.101ن) ،القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان 3.104

