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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري في الزهور/ بغداد
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

rþU  ”UO « ÊU½bŽ s¼«d « v «

نوع التبليغ: اول
التسلسل او رقم القطعة: ٦ / ١٦٠٩٦

قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم اسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار خمسة عشر مليون دينار الغيرها
رتهن: مصرف الرافدين/ االدارة العامة اسم الدائن ا

تاريخ االستحقاق: مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية: ٤٥ / ٢٠١٠ نيسان ١٤٤

ب بـ اعاله وطلب الدائن حتـصيـله وبالنـظر لـعدم اقامـتك في احملل ا بنـاء على استـحقاق الـدين ا
بالعقـد وانه ليس لك محل اقامـة معلوم غيـره فتعتـبر بذلك مجهـول االقامة فعلـيه قررنا تبـليغك بلزوم
رفع الـدين وتـوابـعه خالل ١٥ يـومـا اعـتـبـارا من الـيـوم الـتـالي لـتـاريخ نـشـر االعـالن فـسـيـبـاع عـقارك

زايدة وفقا للقانون.  وصوف اعاله با ا
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية االولى
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التسلسل او رقم القطعة: ٢٥ / ٥١٣

قاطعة: ٢١ (السالم) احمللة او رقم اسم ا
اجلنس: اربع دور مفرزة بصورة غير رسمية

النوع: ملك صرف 
ساحة: (٣٠٠) متر مربع ا

تاريخ االستحقاق: مستحق االداء
شـتمالت: العـقار عبـارة عن دور مفرزة بـصورة غيـر رسمـية مع دكان  الـدار العائـدة الى (محمـد كاظم شلش) يـتكون ا
من طـابـقـ الـطابـق االرضي يتـكـون من حـولي وغـرفـة نـوم وحمـام ومـرافق صـحـيـة ومطـبخ الـطـابق االول يـتـكون من

غرفت نوم وحمام وتواليت (البناء مسلح) الشاغل: مستأجر
مقدار البيع : (١٧٥١٦٠) سهم  ٨٠ م٢

وصوف اعاله العائد للراهن محمد كاظم زايدة العلنية العقار ا ستبيع دائرة التسجيل العقاري في الكـاظمية االول با
رتـهن مصرف الرافـدين البالغ (٩١٫٠٠٠٫٠٠٠) واحد وتسـعون مليون ديـنار فعلى الراغب في شلش لـقاء طلب الدائن ا
االشـتـراك فيـهـا مراجـعـة هذه الـدائـرة خالل ٣٠ يومـا اعـتبـارا من الـيوم الـتـالي لـتاريخ نـشـر االعالن مسـتـصحـبـا معه
ـقـدرة للـمـبـيع البـالغ (٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠) اثـنان تأمـيـنـات قانـونـية نـقـدية او كـفـالـة مصـرفـ ال تقل عن ١٠ % مـن القـيـمة ا

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخير .   وسبعون مليون دينار وان ا
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جمهورية العراق
ناقصة رقم (١) خطة تنمية االقاليم ٢٠١٨ ا

محافظة ذي قار 
العقود احلكومية
العدد: ١٥٣٩

التاريخ: ٢٨ / ٨ / ٢٠١٨ كاتب االستشارية الى/ كافة االستشاري والشركات وا
م/ اعادة اعالن


