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مـنوح ـسـتحق بـذمـتكم بـالـتكـافل والـتضـامن عن (الـتسـهـيالت) ا نـظرا لـعـدم قيـامـكم بتـسـديد مـبـلغ الدين ا
لـزم لـلمـدين اعاله والـبالغ (٤٨٧٥٠٠٠) ديـنار (اربـعـة مالي وثـمنـمائـة وخـمسـة وسبـعـون الف دينـار) وا
ـادة الثـالثـة من قانـون حتصـيل الديـون احلكـوميـة رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ بـدفـعه الى مصـرفنـا واستـنادا الى ا
ـادة الثانـية من القـانون اعاله انذركم بـوجوب تسـديد مبلغ وجب ا منـوحة لي  فاني وحـسب الصالحيـة ا
ترتبـة عليه خالل عشرة ايـام اعتبارا من اليـوم التالي لتبـلغكم باالنذار ـشار اليه اعاله مع الفـوائد ا الدين ا
ادة اخلـامـسة الـفـقرة (١) من الـقـانون وبـعكـسه فـسوف تـتـخذ االجـراءات الـقانـونـية الالزمـة وفـقا الحـكـام ا
نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين نقولة والغير ا ذكور وذلك بوضع اشارة احلجز التنفيذي على اموالكم ا ا

ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..
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ـمـنـوحة لـلـمـدين اعاله والـبالغ ـسـتحـق بذمـتـكم (الـتـسهـيالت) ا نـظرا لـعـدم قـيـامكم بـتـسـديـد مبـلغ الـدين ا
لزم بدفعه الى مصرفنا (١٫٨٢٥٫٩٠٠) ينار (مليون وثمنمـائة وخمسة وعشرون الف وتسعمائة ديـنار) وا
ـادة الــثـالـثــة من قـانــون حتـصـيل الــديـون احلـكــومـيـة رقم ٥٦ لــسـنــة ١٩٧٧ فـاني وحـسب واسـتــنـادا الى ا
شار ـادة الثانـية من القـانون اعاله انذركم بـوجوب تسـديد مبلـغ الدين ا وجب ا ـمنوحـة لكم  الـصالحية ا
ـتـرتبـة علـيه خالل عـشرة ايـام اعتـبارا من الـيـوم التـالي لتـبلـغـكم باالنـذار وبعـكسه الـيه اعاله مع الفـوائد ا
ذكور وذلك ـادة اخلامسة الـفقرة (١) من القـانون ا فـسوف تتخـذ االجراءات القانـونية الالزمة وفـقا الحكام ا
نقولـة وذلك لتحصـيل مبلغ الديـن وحتميلكم نـقولة والغـير ا بوضع اشـارة احلجز التـنفيذي عـلى اموالكم ا

صاريف ولقد اعذر من انذر.. كافة ا
مع التقدير..
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فـقـدت مـني الـهـويـة الـصـادرة من
ـهندسـ العراقـي بأسم نـقابة ا
ن (بـسام عماد حـسون) الرجاء 

صدرها. يعثر عليها تسليمها 
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فـقــدت مــني الــهـويــة الــصـادرة من
ـهـنـدس الـعـراقـيـ بأسم نـقـابة ا
ن (زهراء سـميـر موسى) الـرجاء 
يــــعـــثــــر عـــلـــيــــهـــا تــــســـلـــيــــمـــهـــا

صــــــــــدرها.
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فـقــدت مــني الــهـويــة الــصـادرة من
كلـيـة بـغـداد لـلـعـلـوم االقـتـصـادية/
قـــسم ادارة االعـــمـــال بـــأسم (عـــلي
ن يــعـثـر شـهــاب احـمــد) الـرجـاء 

صدرها. عليها تسليمها 
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دعي (جبارة كفان حـسن عنيزان) طلباً يروم فيه تبديل قدم ا
(الـلـقب) مـن (الـسـويـدي) الى (الـشـمـري) فـمن لـديه أعـتـراض
ـديــريــة خالل مـدة اقــصــاهـا عـلى الــدعــوى مـراجــعــة هــذه ا
(خمسة عشر يوم) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام
ادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ . ا
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