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الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6307 الثالثاء 18 من  رجب  1440 هـ 26 من آذار (مارس) 2019 م

التسلسل او رقم القطعة:              ٤ وزيرية
 اجلنس: عمارة
النوع: ملك صرف

رقم الباب: ٦٩/١٥/٣٦
ساحة: ١٤٤ م٢ ا

وقع ركن تقع على شارع شتمالت: عمارة تتكون من سـتة محالت جتارية مشيدة من الطابوق والشيلمان ا ا
جتاري حديث مقابل سوق الكيارة

الشاغل: الراهن
بيع: على حصة صالح حسن محسن مقدار ا

ـوصوف أعاله الـعائـد للراهن ـزايدة الـعلنـية الـعقار ا سـتبيـع دائرة التـسجـيل العـقاري في م الصـدر / ١ با
ـرتهن مـصرف الـرافدين الـبالغ (١٤٫٨١٧٫٠٠٠) مـليـون دينـارا فعلى صالح حـسن محسـن لقاء طـلب الدائن ا
الـراغب في االشتـراك فيهـا مراجـعة هـذه الدائرة خالل (٣٠) يـوما اعـتبـارا من اليوم الـتالي لـتاريخ نـشر هذا
قدرة للمبيع اإلعالن مستصـحبا معه تأمينـات قانونية نقـدية او كفالة مصرفـية ال تقل عن ١٠ % من القيمـة ا

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير. البالغة (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون دينارا وان ا
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التسلسل او رقم القطعة:              ٤ وزيرية
اجلنس: دار

النوع: ملك صرف
رقم الباب:  ١٠/١٢/١١

ساحة: ١٤٤ م٢ ا
دار حتتـوي على هـول وغرفـت ومـطبخ وصـحيـات في الطـارق االرضي واربعـة غرف وصـحيات فـي الطابق

العلوي البناء من الطابوق والسقف مسلح
الشاغل: الراهن

بيع: على حصة فليح جواد كاظم وشركائه مقدار ا
وصـوف أعاله العـائد لـلراهن ـزايدة الـعلـنيـة العقـار ا سـتبـيع دائرة الـتسـجيل الـعقـاري في م الصـدر/ ١ با
ـرتهـن مصـرف الرافـدين البـالغ (١١٫٢٥٠٫٠٠٠) ديـنارا فـعلى فـليح جـواد كـاظم وشركـائه لقـاء طـلب الدائن ا
الـراغب في االشتـراك فيهـا مراجـعة هـذه الدائرة خالل (٣٠) يـوما اعـتبـارا من اليوم الـتالي لـتاريخ نـشر هذا
قدرة للمبيع اإلعالن مستصـحبا معه تأمينـات قانونية نقـدية او كفالة مصرفـية ال تقل عن ١٠ % من القيمـة ا

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير. البالغة (٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠) دينارا وان ا
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