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 U½öŽ«3
محافظة ميسان

مديرية بلدية العمارة
شعبة االمالك
ادة (٣٥) ثالثا ا

ÊöŽ« ØÂ

درجـة اسمائـهم في ادناه راج الى الـسادة ا
مـراجـعـتـكم الى مـديـريـة بـلـديـة الـعـمـارة قـسم
ـادة (٣٥) ثـالـثا من قـانـون بيع االمالك جلـنة ا
وايـجـار امـوال الـدولـة رقم (٢١)  لـسـنـة ٢٠١٣
ــعـدل وذلـك الكـمــال اجـراءات تــسـجــيل قـطع ا

ـصـادقـة عـلـيـهـا من قـبل االراضي بـعـد ان  ا
ـدة الـقانـونـية وخالف الـسـيـد الوزيـر وخالل ا
ذلك سـوف نــتـخـذ االجـراءات الـقـانـونـيـة بـحق

تأخر. ا

5ÝbMN  —ÆÂ

rK¹uÝ dD¹uŽ b Uš

…—ULF « W¹bKÐ d¹b

العدد: ٣٤٣٢٩
التاريخ: ٨ / ٩ / ٢٠١٩

مصرف الرافدين/ االدارة العامة
القسم القانوني

رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا

≥∑ œ / π “ / ≥≥∑ Â t½«uMŽ Ø bL×  qOK'« b³Ž b Uš Øs¹b*« v «

≤∑ œ/ ±∞ “/ ≥≥∑ Â t½«uMŽ Ø »u¹« ‚«“d « b³Ž …bzU  qOHJ « Øv «

—«c½« ØÂ

ـتـرتب بـذمـتك بـالـتـكافل نـظـرا لـعدم قـيـامـكم بـتـسـديـد مبـلغ الـدين ا
ــمـنـوح لـك والـبـالغ ـتــبـقي) ا والـتــضـامن مع الــكـفــيل اعاله وعن (ا
ـصاريف (٤٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـار (اربـعـة مالي ديـنـار) عـدا الفـوائـد وا
ادة الثـالثة من قانون لزمـ بدفعه الى مصـرفنا واستـنادا الى ا وا
ـمنوحة حتصـيل الديون احلكـومية رقم٥٦ لـسنة ١٩٧٧ للـصالحية ا
ادة الـثانيـة من القـانون اعاله ننـذركم بوجوب تـسديد وجب ا لي 
ـترتبـة علـيه خالل عشرة شار الـيه اعاله مع الفـوائد ا مـبلغ الديـن ا
ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ
ـادة اخلامسة الفقرة (١) االجراءات القانونـية الالزمة وفقا الحكام ا
ــذكـور وذلك بــوضع اشـارة احلــجـز الـتــنـفــيـذي عـلى من الــقـانـون ا
ـترتب بـلغ الـدين ا ـنقـولـة اسـتحـصـاال  ـنقـولـة والـغيـر ا اموالـكم ا

بذمتكم ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

مصرف الرافدين/ االدارة العامة
القسم القانوني

رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
∏ œØ±∏ “ Ø¥≤∑ Â t½«uMŽ Øv OŽ d U½ q{U  Øs¹b*« v «

—«c½« ØÂ

ـتـرتب بـذمـتك بـالـتـكافل نـظـرا لـعدم قـيـامـكم بـتـسـديـد مبـلغ الـدين ا
ـــمــــنـــوح لك ــــتـــبـــقـي) ا والـــتــــضـــامن مـع الـــكــــفـــيل اعـاله وعن (ا
والبالغ(٥٣١٢٥٠٠)  دينار (خمسة مالي وثالثمائة واثنى عشر الف
ـلـزمـ بـدفعه الى صـاريف وا وخـمـسـمـائـة دينـار) عـدا الـفـوائـد وا
ـادة الـثـالـثـة من قـانـون حتـصـيل الـديون مـصـرفنـا واسـتـنـادا الى ا
ـوجب ـمـنـوحـة لي  احلـكـومـيـة رقم ٥٦ لـسـنـة ١٩٧٧ لـلـصالحـيـة ا
ـادة الثانـية من الـقانون اعاله نـنذركم بـوجوب تسـديد مـبلغ الدين ا
ترتـبة عليه خالل عـشرة ايام اعتبارا شار اليه اعاله مـع الفوائد ا ا
من اليـوم التالي لتـبلغـكم باالنذار وبعـكسه فسوف تـتخذ االجراءات
ــادة اخلـامــسـة الـفــقـرة (١) من الـقــانـونــيـة الالزمــة وفـقـا الحــكـام ا
ـذكور وذلك بـوضع اشارة احلـجز التـنفـيذي عـلى اموالكم الـقانون ا
ترتب بذمتكم ولقد بلغ الدين ا نقولة استحصـاال  نقولـة والغير ا ا

اعذر من انذر..
مع التقدير..

مصرف الرافدين/ االدارة العامة
القسم القانوني

رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
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—«c½« ØÂ

ـتـرتب بـذمـتك بـالـتـكافل نـظـرا لـعدم قـيـامـكم بـتـسـديـد مبـلغ الـدين ا
ــمــنــوح لك والــبــالغ والــتــضــامـن مع الــكــفــيل اعاله وعن (قــرض) ا
(٧٥٠٠٠٠٠)  ديـنــار (ســبـعــة ماليــ وخـمــسـمــائــة الف ديـنــار) عـدا
ـلـزم بـدفـعه الى مـصـرفـنـا واسـتـنادا الى ـصـاريف وا الـفـوائـد وا
ـادة الثـالـثـة من قانـون حتـصـيل الديـون احلـكـوميـة رقم ٥٦ لـسـنة ا
ـادة الثـانـية من الـقـانون ـوجب ا ـمـنوحـة لي  ١٩٧٧  للـصالحـية ا
ـشــار الـيه اعاله مع اعاله نــنـذركم بــوجـوب تــسـديــد مـبــلغ الـديـن ا
تـرتـبـة عـلـيه خالل عـشـرة ايام اعـتـبـارا من الـيـوم الـتالي الـفـوائـد ا
لتبلغكم باالنذار وبعكـسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة
ـذكور وذلك ادة اخلـامـسـة الـفقـرة (١) من الـقـانـون ا وفـقـا الحـكـام ا
نقولة نقولة والغير ا بوضع اشارة احلجز التنفيذي على اموالكم ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر.. بلغ الدين ا استحصاال 
مع التقدير..

مصرف الرافدين/ االدارة العامة
رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا

t¹uMð

ــنـشــــــور ورد سـهــوا في اعالن االنـذار ا
في جريـدة الزمان العدد ٦٤٥١- ٦٤٥٢ في
ـــدرج لــلـــمــدين ــبـــلغ ا ١٢ / ٩ / ٢٠١٩ ا
كــتـــابه مـــلـــيـــون وثــمـــانـــيـــة عــشـــر الف
واربـعـمـائــة وسـتـة وسـبـعـون الف ديـنـار
واربعمائة وثمانية فلسا خطأ والصحيح
مـلـيـون وثـمــانـيـة عـشـر الـف واربـعـمـائـة
وستة وسبعون دينار واربعمائة وثمانية

فلسا لذا اقتضى التنويه.


