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مـنوح لـلمـدين اعاله والبالغ ستـحق بذمـتكم بـالتـكافل والـتضامن عن (قـرض) ا نـظرا لـعدم قـيامكم بـتسـديد مـبلغ الـدين ا
لزم بدفعه الى مـصرفنا واستنادا (٦٠٦٢٥٠٠) دينار (ستة مالي واثـنى وستون الف وخمسمـائة دينار عدا الفوائـد وا
وجب ـمنوحة لي  ادة الثالـثة من قانون حتصـيل الديون احلكومـية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ فـاني وحسب الصالحية ا الى ا
ترتـبة عليه خالل عشرة شار اليـه اعاله مع الفوائد ا ادة الثانـية من القانون اعاله انـذركم بوجوب تسديد مـبلغ الدين ا ا
ادة ايـام اعـتبـارا من الـيوم الـتالي لـتـبلـغكم بـاالنـذار وبعـكسه فـسـوف تتـخذ االجـراءات الـقانـونيـة الالزمـة وفقـا الحكـام ا
نقولة وذلك نقـولة والغيـر ا ذكور وذلك بـوضع اشارة احلجز التـنفيذي عـلى اموالكم ا اخلامسة الـفقرة (١) من القـانون ا

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

W UF « …—«œô« Øs¹b «d « ·dB

w½u½UI « r I «

W½u¼d*«  «—UIF « lOÐË cOHM² « W³Fý

5 Š vÝu  ÍbN  Øs¹b*« v «

∑ œ Ø ≤π “ Ø μ¥≤ Â t½«uMŽ

ÍbN  —U³ł dO¼“ qOHJ «

± œ  Ø ∏∞“ Ø ¥≤± Â Øt½«uMŽ

—«c½« ØÂ

مـنوح لـلمـدين اعاله والبالغ ستـحق بذمـتكم بـالتـكافل والـتضامن عن (قـرض) ا نـظرا لـعدم قـيامكم بـتسـديد مـبلغ الـدين ا
لـزم بـدفعه الـى مصـرفنـا واستـنادا الى (٣٢٥٠٠٠٠) ديـنـار (ثالثة ماليـ ومئـتان وخـمـسون الف ديـنار عـدا الفـوائـد وا
ادة وجب ا منوحة لي  ادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ فاني وحسب الصالحية ا ا
ترتـبة علـيه خالل عشرة ايام شار الـيه اعاله مع الفوائـد ا الثانـية من القـانون اعاله انذركم بـوجوب تسديـد مبلغ الـدين ا
ادة اخلامسة اعتبارا من الـيوم التالي لتبلـغكم باالنذار وبعكسه فـسوف تتخذ االجراءات الـقانونية الالزمة وفقـا الحكام ا
نقولـة وذلك لتحصيل نـقولة والغـير ا ذكـور وذلك بوضع اشارة احلجز الـتنفيـذي على اموالكم ا الفقرة (١) من الـقانون ا

مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..
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نتظر وتأييد ام قطاع ( (1انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او ركز شرطة ا بلغ  ديرية من شـرح ا لقد حتقق لهذه ا
كن اجراء التبليغ عليه واستناداً للمادة ( (27من قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ مؤقت او مختار 
ـعـامالت التـنـفيـذية بـحـضورك وفي حـالـة عدم حـضورك ـبـاشرة ا م الـصدر خـالل خمـسة عـشـر يومـاً تـبدأ من الـيـوم التـالي لـلنـشر 

ديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون: ستباشر هذه ا
‰bF « cHM*«
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تـضمن الـزامك بـتسـديد مـبلغ (٥٥٠٠٠٠٠) خـمسـة مالي قرار مـحكـمـة بداءة م الـصدر بـالعـدد ٩٩٣ / ب/ ٢٠١٧ في ٢٠١٩/٢/٢٨ وا
بلغ اعاله واعتبارا من ٢٠٠٧/٧/٣١ وحل التأدية وخمسمائة الف دينارما  عدا رسم التحصيل وكذلك الزامك بتسديد الفائدة عن ا

ئة. صرف الرافدين/ اضافة لوظيفته علما بان مبلغ الفائدة يبلغ (٦ %) ستة من ا دير العام  الفعلية الى الدائن ا


