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األصل  -المحكمة
النسخة األولى  -المدعي

مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميشيغان

النسخة الثانية  -ال ُمدعى عليه
النسخة الثالثة  -المحجوز لديه

رقم الدعوى:

أمر بخصوص
السداد بالتقسيط
ُمعدَّل

المنطقة القضائية
الدائرة القضائية

رقم هاتف المحكمة:

عنوان المحكمة:
اسم ال ُمدعى عليه (المدين في الحكم) وعنوانه ورقم هاتفه.

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

ضد

اسم المحجوز لديه وعنوانه ورقم هاتفه

محامي المدعي ورقم العضوية في نقابة المحامين والعنوان ورقم الهاتف

المبلغ المحكوم به (شامل النفقات)$ :

						
تاريخ الحكم:

.

				
 .1قدم ال ُمدعى عليه التماس السداد بالتقسيط لدى المحكمة في
التاريخ

					
 .2حررت المحكمة مذكرة حجز بسبب المدفوعات الدورية في
التاريخ

.

حكمت المحكمة بما يلي:
 .3رفض التماس السداد بالتقسيط لألسباب المذكورة توثيقًا أو لألسباب التالية:
 .4يسدد ال ُمدعى عليه المبلغ المحكوم به على أقساط على النحو التالي:
				
		 $
		

أسبوع

كل

شهر

أسبوعين

ال يحوز إصدار مذكرة حجز بسبب هذا الحكم على المرتبات أو العمل الخاص حتى صدور أمر آخر من المحكمة.

					
 .5مذكرة الدفعات الدورية الصادرة في
التاريخ

		
		

			
بدايةً من

.

معلقة وعلى المحجوز لديه

وقف احتجاز المبالغ وفقًا لهذه المذكرة ما لم يصدر أمر بخالف ذلك من المحكمة .وتُسدَّد أو تُرسل للمدعي أو محاميه أي أموال أودعت لدى المحكمة
أو قام المحجوز لديه باحتجازها قبل تاريخ هذا األمر.

 .6أوامر أخرى :إذا لم يسدد ال ُمدعى عليه المدفوعات المذكورة أعاله فيجوز للمدعي تقديم إقرار والتماس
إلبطال هذا األمر .تُرسل نسخ من االلتماس عبر بريد من الدرجة األولى يُوجَّه إلى العنوان األخير المعروف لل ُمدعى عليه .ويتحرر أمر
بإلغاء السداد بالتقسيط مدته  14يو ًما من تاريخ اإلرسال عبر البريد اللتماس إلغاء السداد
بالتقسيط ما لم يطلب ال ُمدعى عليه خالل هذه المدة عقد جلسة استماع.

التاريخ
تعليمات لل ُمدعى عليه :ال ترسل هذا األمر
إلى المحجوز لديه في حالة
رفض التماس السداد بالتقسيط.

القاضي

رقم العضوية في نقابة المحامين

شهادة باإلرسال عبر البريد

أقر بأنني قمت في تاريخه بإرسال نسخة من هذا األمر 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
التاريخ

التوقيع
المدونة بوالية ميشيغان  600.6201وما يليها ،القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان (3.101ن) ،القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان 3.104
القوانين
َّ
MC 15a (4/16) ORDER REGARDING INSTALLMENT PAYMENTS

