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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٩٥٣/١

قاطعة: ٢٠ اجلديدة احمللة او رقم واسم ا
صاريف االخرى مقدار الدين (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة عشرة مليون دينار عدا الفوائد وا

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

ب اعاله وطلب الـدائن حتصيله وبالنـظر لعدم اقامتك في بناء على استحـقاق الدين ا
ـب بـالـعقـد وانه ليس لك مـحل اقامـة معـلوم غـيره فـتعـتبـر بذلك مـجهـول محل احملل ا
االقامة فـعليه قـررنا تبلـغيك بلـزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يوماً اعـتباراً من اليوم
زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با التالي لتاريخ نشر االعالن واال فسيباع عقارك ا
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٠٥٤/٥

قاطعة: ٣٦ ابو شمع احمللة او رقم واسم ا
مقدار الدين (١٣/١٢٥) ثالثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينار عدا الفوائد

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

ـب اعاله وطلب الـدائن حتصـيله وبـالنظـر لعـدم اقامتك في بنـاء على استـحقـاق الدين ا
ـب بـالـعقـد وانه لـيس لك مـحل اقـامة مـعـلـوم غيـره فـتـعتـبـر بذلـك مجـهـول محل احملل ا
االقامـة فـعلـيه قـررنا تـبـلغـيك بـلزوم دفع الـدين وتـوابعه خالل  15يـوماً اعـتـباراً من الـيوم

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با التالي لتاريخ نشر االعالن واال فسيباع عقارك ا
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