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ـشـتـمالت: الـدار االول والثـانـيـة غـرفـة وهـول ومـطـبخ وحمـام ومـرافق صـحـيـة حتت وغـرفـتـ فـوقانـي مسـقف من ا
سلح االعتيادي الكونكريت ا

سلح. الدار الثالثة والرابعة يحتوي على هول ومطبخ وحمام ومرافق صحية مسقفة من الكونكريت ا
مقدار البيع: حصة الراهن

وصـوف أعاله الـعائد لـلراهـن هناء ـزايدة الـعلـنيـة العقـار ا سـتبـيع دائرة الـتسـجيل الـعقـاري في الزهـور/ بغـداد با
رتهن مصرف الرافدين الـبالغ (١١٢٥٠٫٠٠٠) احد عشر مليون ومئتان وخمسون الف جمعة سـعيد لقاء طلب الدائن ا
ديـنارا فعـلى الراغب في االشـتراك فيـها مراجـعة هـذه الدائرة خالل (٣٠) يـوما اعـتبارا من الـيوم الـتالي لتـاريخ نشر
ـقدرة لـلمـبيع هـذا اإلعالن مسـتصـحبـا معه تـأمـينـات قانـونيـة نقـدية او كـفـالة مـصرفـية ال تـقل عن ١٠% من الـقيـمة ا
البـالغـة (٣٢٫٦٦٦٫٦٦٦) اثنـتان وثالثـون مـليـون وستـمائـة وستـة وستـون الف وسـتمـائة وسـتة وسـتون ديـنارا وان

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير. ا
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تـرتب بـذمتك بـالـتكـافل والـتضـامن مع الـكـفيل اعاله وعن نظـرا لـعدم قـيـامك بتـسـديد مـبـلغ الـدين ا
ـمــنـوح لك والـبـالغ (٦٢٠٠٠٠٠) ديـنـار (سـتـة ماليـ ومـئـتـان الف ديـنـار ال غـيـرهـا) عـدا (الـقـرض) ا
ادة الـثالـثة من قـانون حتـصيل لـزمـ بدفـعه الى مصـرفنـا واستـنادا الـى ا صـاريف وا الـفوائـد وا
ادة الثـانية من الـقانون ـوجب ا ـمنوحـة لنا  الديون احلـكوميـة رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ وللـصالحية ا
ترتبة عليه خالل عشرة ايام شار اليه اعاله مع الفوائد ا اعاله ننذركم بوجوب تسـديد مبلغ الدين ا
اعـتبارا من الـيوم التالي لـتبلـغكم باالنـذار وبعكسه فـسوف تتـخذ االجراءات القـانونيـة الالزمة وفقا
ـذكـور وذلك بوضع اشـارة احلـجـز الـتنـفـيـذي على ـادة اخلـامـسة الـفـقـرة (١)من القـانـون ا الحكـام ا

نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. نقولة والغير ا اموالكم ا
مع التقدير..


