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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية ٢
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نوع التبليغ: اول 

التسلسل او رقم القطعة: ١ / ١٥٥٩١ 
قاطعة: ٧ البور احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: ثالثة دور مفرزة بصورة غير رسمية
مقدار الدين (٢٣٫٦٩٤٫٠٠٠) دينارا ثالثة وعشرون مليون وستمائة واربعة وتسعون الف دينار

رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

ب ب اعاله وطـلب الدائن حتصـيله وبالـنظر لـعدم اقامـتك في احملل ا بنـاء على استـحقاق الـدين ا
بـالعقد وانه لـيس لك محل اقامـة معلوم غـيره فتعـتبر بذلك مـجهول محل االقـامة فعلـية قررنا تـبليغك
بلـزوم دفع الدين وتـوابعه خالل ١٥ يومـا اعتـبارا من الـيوم الـتالي لتـاريخ نشـر االعالن واال فسـيباع

زايدة وفقا للقانون. وصوف اعاله با عقارك ا
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العدد قانونية   ٣٣١
الرقم التقاعدي

التاريخ  ١٩  /  ٢  /  ٢٠١٩

جمهورية العراق 
الية  وزارة ا

هيئة التقاعد الوطنية 
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