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ـسـتحق بـذمـتكم بـالـتكـافل والـتضـامن عن (الـقرض) نـظرا لـعـدم قيـامـكم بتـسـديد مـبـلغ الدين ا
لـزم ـمنـوح للـمـدين اعاله والبـالغ (٢٥٠٠٠٠٠) دينـار (مـليـونان وخـمـسمـائة الـف دينـار) وا ا
ادة الـثالثـة من قانـون حتصـيل الديـون احلكـومية رقم ٥٦ بدفعـه الى مصرفـنا واسـتنـادا الى ا
ادة الـثـانـية من الـقـانون اعاله ـوجب ا ـمـنوحـة لي  لـسـنة  ١٩٧٧ فـاني وحـسب الـصالحيـة ا
ترتبة عـليه خالل عشرة ايام ـشار اليه اعاله مع الفـوائد ا انذركم بوجوب تسـديد مبلغ الدين ا
اعـتبارا من الـيوم التـالي لتبـلغكم بـاالنذار وبعكـسه فسوف تـتخذ االجـراءات القانـونية الالزمة
ذكور وذلك بوضع اشارة احلجز التنفيذي ادة اخلامسة الفقرة (١) من القانون ا وفقا الحكام ا

نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. نقولة والغير ا على اموالكم ا
مع التقدير..
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رقـمة اعاله بـتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٥ حـكـماً غـيابـياً أصـدرت هذه احملـكمـة في الـدعوى الـبدائـيـة ا
ـدعي عـلـيـهـمــا كل مـنـهـمـا (عـمـار عـبـد الــكـاظم حـرج وفـراس صـاحب حـمـيـد) يـقــضي بـإلـزام ا
صرف الـرافدين اضافـة لوظيفـته مبلـغاً مقداره (٥٫٧٥٣٫٧٥٠) دير الـعام  بتـأديتهمـا للمـدعى ا
خـمــسـة ماليـ وسـبـعـمـائـة وثـالثـة وخـمـسـون الف وسـبـعـمـائــة وخـمـسـون ديـنـار) والـتـكـافل
والتـضـامن والـفائـدة الـقانـونـية بـنـسبـة ٢ % اعـتبـارا من ٢٠١٦/٨/١ وبـالـنظـر جملـهولـيـة محل
اقـامـتك حسب شـرح الـقائم بـالـتبـليغ عـلـيه قررت هـذه احملـكمـة تـبلـيغـك بصـحيـفـت مـحـليـت
دة الـقانونـية وبعـكسه سيـكتسب الـقرار الدرجـة القطـعية يوميـت ولك حق االعـتراض خالل ا

وفق االصول. 


