
الُمدعى عليه،  
رًدا على الشكوى التي تنص على: محامي الُمدعى عليه،   

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة األولى.     .1
أرفض النصوص الواردة في الفقرة األولى ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة األولى.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثانية.     .2
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثانية ألن                                                   .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثانية.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثالثة.     .3
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثالثة ألن                                                  .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثالثة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الرابعة.     .4
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الرابعة ألن                                     .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الرابعة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الخامسة.     .5
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الخامسة ألن                                     .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الخامسة.    

ُيتبع في الصفحة 2.  

مهم:  إذا كانت لديك أي أدلة دفاع إيجابية فعليك ذكرها اآلن في الصفحة الثانية من هذا النموذج.  وإذا لم تكن لديك أي أدلة دفاعية، يرجى العلم أنه يجوز للمحكمة منعك 
من ذكرها فيما بعد.  الدفاع االيجابي هو ادعاء الدفاع بأن الُمدعي ال يستحق الحكم الصادر بشأنه نظًرا لوجود وقائع أخرى شكلت دفاًعا قانونًيا.  حيث تتيح أدلة الدفاع اإليجابية عرض المعلومات التي لم ترد في شكوى 

المدعي على المحكمة. 

شهادة اإلعالن

أقر أنني قمت في تاريخه بإرسال نسخة من هذا الرد إلى الُمدعي )الُمدعين( أو من وكله من المحامي )المحامين( من خالل
بريد إلكتروني من الدرجة األولى موجه إلى العنوان )العناوين( األخير المعروف له كما هو منصوص عليه في القواعد الصادرة عن محكمة  إعالن شخصي.    

ميشيغان 2.107 )ج()3(.

رقم الدعوى:

مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

رقم هاتف المحكمة:عنوان المحكمة:

MC 03   )4/14(   رد، مدني )صفحة 1 من __(

التوقيعالتاريخ

القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان 2.111

اسم )أسماء( الُمدعى عليه وعنوانه )عناوينهم( ورقم )أرقام( هاتفه. اسم )أسماء( المدعي وعنوانه )عناوينهم( ورقم )أرقام( هاتفه.

ضد

محامي الُمدعى عليه ورقم العضوية في نقابة المحامين والعنوان ورقم الهاتف محامي المدعي ورقم العضوية في نقابة المحامين والعنوان ورقم الهاتف

)يجب توافق أرقام الفقرات في الرد على الشكوى مع أرقام الفقرات الوارادة(  في الشكوى ذاتها.  )يرجى إرفاق أي أوراق أخرى 
عند االقتضاء.(

توقيع الُمدعى عليه/ المحاميالتاريخ

االسم )كتابة أو طباعة(

الرد، مدني
)صفحة 1 من __(

والية ميشيغان
المنطقة القضائية
الدائرة القضائية

األصل - المحكمة
النسخة األولى - المدعي

النسخة الثانية - الُمدعى عليه
النسخة الثالثة - إثبات اإلعالن
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تابع للصفحة 1

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة السادسة.     .6
أرفض النصوص الواردة في الفقرة السادسة ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة السادسة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة السابعة.     .7
أرفض النصوص الواردة في الفقرة السابعة ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة السابعة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثامنة.     .8
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثامنة ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثامنة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة التاسعة.     .9
أرفض النصوص الواردة في الفقرة التاسعة ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة التاسعة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة العاشرة.     .10
أرفض النصوص الواردة في الفقرة العاشرة ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة العاشرة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الحادية عشرة.     .11
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الحادية عشرة ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الحادية عشرة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثانية عشرة.     .12
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثانية عشرة ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثانية عشرة.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثالثة عشر.     .13
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثالثة عشر ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثالثة عشر.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الرابعة عشر.     .14
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الرابعة عشر ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الرابعة عشر.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الخامسة عشر.     .15
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الخامسة عشر ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الخامسة عشر.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة السادسة عشر.     .16
أرفض النصوص الواردة في الفقرة السادسة عشر ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة السادسة عشر.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة السابعة عشر.     .17
أرفض النصوص الواردة في الفقرة السابعة عشر ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة السابعة عشر.    
ُيتبع في الصفحة 3.  

رقم الدعوى:
مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان MC 032.111   )4/14(   رد، مدني )صفحة 2 من __(

اسم )أسماء( الُمدعى عليه ضداسم )أسماء( المدعي

الرد، مدني
)صفحة 2 من __(

والية ميشيغان
المنطقة القضائية
الدائرة القضائية

األصل - المحكمة
النسخة األولى - المدعي

النسخة الثانية - الُمدعى عليه
النسخة الثالثة - إثبات اإلعالن



تابع للصفحة 2

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثامنة عشر.     .18
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثامنة عشر ألن                                        .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثامنة عشر.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة التاسعة عشر.     .19
أرفض النصوص الواردة في الفقرة التاسعة عشر ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة التاسعة عشر.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة العشرين.     .20
أرفض النصوص الواردة في الفقرة العشرين ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة العشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الحادية والعشرين.     .21
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الحادية والعشرين ألن                            .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الحادية والعشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثانية والعشرين.     .22
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثانية والعشرين ألن                                        .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثانية والعشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثالثة والعشرين.     .23
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثالثة والعشرين ألن                                      .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثالثة والعشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الرابعة والعشرين.     .24
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الرابعة والعشرين ألن                                    .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الرابعة والعشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الخامسة والعشرين.     .25
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الخامسة والعشرين ألن                              .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الخامسة والعشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة السادسة والعشرين.     .26
أرفض النصوص الواردة في الفقرة السادسة والعشرين ألن                           .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة السادسة والعشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة السابعة والعشرين.     .27
أرفض النصوص الواردة في الفقرة السابعة والعشرين ألن                         .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة السابعة والعشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة الثامنة والعشرين.     .28
أرفض النصوص الواردة في الفقرة الثامنة والعشرين ألن                                                .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة الثامنة والعشرين.    

أوافق على النصوص الواردة في الفقرة التاسعة والعشرين.     .29
أرفض النصوص الواردة في الفقرة التاسعة والعشرين ألن                          .    

ال أعرف مدى صحة النصوص الواردة في الفقرة التاسعة والعشرين.    
ُيتبع في صفحة )صفحات( إضافية.  

رقم الدعوى:
مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان MC 032.111   )4/14(   رد، مدني )صفحة 3 من __(

اسم )أسماء( الُمدعى عليه ضداسم )أسماء( المدعي

الرد، مدني
)صفحة 3 من __(

والية ميشيغان
المنطقة القضائية
الدائرة القضائية

األصل - المحكمة
النسخة األولى - المدعي

النسخة الثانية - الُمدعى عليه
النسخة الثالثة - إثبات اإلعالن



أدلة الدفاع اإليجابية

يذكر أدلة الدفاع اإليجابية اآلتية:  الُمدعى عليه،             محامي الُمدعى عليه،    

قمت بسداد الَدين بالكامل )عن تراٍض(.  مرفق طيه إثباب السداد.  .1  

هذه الدعوى ملغية بموجب قانون التقادم المسقط ألن  .2  

نة بوالية ميشيغان 600.5807)8(. المدعي تقاعس عن الدعوى خالل السنوات الست                         من مزاولة النشاط األخير في الحساب المزعوم. القوانين المدوَّ    

يتضمن العقد المزعوم عقد بيع  بالتقسيط وبالتجزئة للسيارات أو بيع سلع أخرى، وتقاعس المدعي عن إقامة دعوى خالل السنوات األربع من         
نة بوالية ميشيغان 440.2725)1(.           من مزاولة النشاط األخير في الحساب المزعوم. القوانين المدوَّ

لم يقم المدعي الدعوى خالل السنوات الثالث من تحرير عقد البيع المزعوم للمنزل المتنقل في       .          
نة بوالية ميشيغان 125.2333.                 القوانين المدوَّ

قمت بسداد المبلغ الذي قبله المدعي كسداد لكامل المستحقات )عن تراٍض ومصالحة(.  مرفق طيه إثبات السداد.   .3  

. تم استيفاء الدين بعد الخضوع إلجراءات اإلفالس.  رقم الدعوى:        

هذا العقد ُملغى أو قابل لإللغاء ألن                .4  
. كنت قاصًرا عند تحرير العقد المزعوم.  حيث إن تاريخ ميالدي       

. لم تكن لدي األهلية العقلية عند تحرير العقد المزعوم.  رقم قضية إثبات الوصايا        
مرفق طيه خطابات تعيين القيم أو الحارس/الوصاية.    

ال يوجد عقد شرعي )ال يوجد تالقي لألفكار( ألن           .    

العقد جائر إلى حد كبير أو لصالح أحد الطرفين دون اآلخر )بصورة غير معقولة(.  .5  

ال أتحمل مسؤولية التعويض عن األضرار المزعومة نظًرا لإلهمال الممهد من المدعي.  .6  

العقد المزعوم غير نافذ المفعول نظًرا لعدم تحريره كتابة )قانون االحتياالت(.  .7  

نة بوالية ميشيغان 440.9607)3(. تم استرداد سيارتي، وبيعت مؤخًرا بطريقة تجارية غير مقبولة.  القوانين المدوَّ  .8  

ال يسري هذا العقد نظًرا لسوء سلوك المدعي )االحتيال و/أو اإلكراه(.  .9  

كانت السلع المشتراة معيبة )سقوط العوض(.  .10  

ال تعبر بنود العقد عن نية الطرفين )خطأ مشترك(.  .11  

لم ُترد لي كافة المدفوعات في الحساب المزعوم.  مرفق طيه إثبات السداد.  .12  

أخرى:  .13  

رقم الدعوى:
مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان MC 032.111   )4/14(   رد، مدني )صفحة __ من __(

اسم )أسماء( الُمدعى عليه ضداسم )أسماء( المدعي

الرد، مدني
)صفحة __ من __(

والية ميشيغان
المنطقة القضائية
الدائرة القضائية

توقيع الُمدعى عليه/ المحاميالتاريخ

االسم )كتابة أو طباعة(

األصل - المحكمة
النسخة األولى - المدعي

النسخة الثانية - الُمدعى عليه
النسخة الثالثة - إثبات اإلعالن

التاريخ

التاريخ

التاريخ

ضع عالمة أمام جميع العبارات الصحيحة )أرفق بيان الوقائع لكل مربع تضع عالمة عليه(


