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التسلسل او رقم القطعة: ٤/٣٧٠٧٤/٤  وزيرية
اجلنس: دارين 
النوع: ملك صرف

رقم الباب: ٤٥/٥/٢٥
ساحة: ١٤٤ م٢ ا

ـشــتـمالت: دار حتـتـوي عـلى غـرفـة وهـول ومــطـبخ وصـحـيـات في الـطـابق ا
االرضي وغرفت في الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف مسلح

الشاغل: الراهن
بيع: على حصة جمعة عبود ارهيج مقدار ا

ـزايدة الـعلنـية الـعقار ستبـيع دائرة الـتسـجيل العـقاري في م الـصدر / ١ با
رتهن وصـوف أعاله العائـد للراهن جمـعة عبود ارهـيج لقاء طـلب الدائن ا ا
مـصــرف الـرافــدين الـبــالغ (٥٫١٠٠٫٠٠٠ مـلــيـون ديــنـارا) فــعــلى الـراغب في
االشـتـراك فـيــهـا مـراجـعـة هـذه الـدائـرة خـالل (٣٠) يـومـا اعـتـبـارا من الـيـوم
التـالي لتاريخ نشـر هذا اإلعالن مسـتصحـبا معه تـأمينات قـانونيـة نقدية او
ـقــدرة لــلـمــبــيع الــبـالــغـة كــفـالــة مــصـرفــيــة ال تـقل عن ١٠ %  من الــقـيــمــة ا
ـزايـدة ستـجـري في السـاعة (١٢) ظـهرا (٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـليـون ديـنار وان ا

من اليوم األخير.
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التسلسل او رقم القطعة:  ٤/٣٦٢٢٩/٤ وزيرية
اجلنس: دار 

النوع: ملك صرف
رقم الباب: ٤٤/٦/٨
ساحة: ١٤٤ م٢ ا

ـشــتـمالت: دار حتـتـوي عـلى غـرفـة وهـول ومــطـبخ وصـحـيـات في الـطـابق ا
االرضي وغرفت في الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف شيلمان

الشاغل: الراهن
بيع: تمام العقار مقدار ا

زايـدة العـلنـية الـعقار سـتبـيع دائرة الـتسـجيل الـعقـاري في م الـصدر/ ١ بـا
رتهن وصوف أعاله الـعائـد للراهن بـنوان محـسن فرج لـقاء طلب الـدائن ا ا
مـصــرف الـرافــدين الـبــالغ (١٫٠١٨٫٤٤٨) مـلــيـون ديــنـارا فــعــلى الـراغب في
االشـتـراك فـيــهـا مـراجـعـة هـذه الـدائـرة خـالل (٣٠) يـومـا اعـتـبـارا من الـيـوم
التـالي لتاريخ نشـر هذا اإلعالن مسـتصحـبا معه تـأمينات قـانونيـة نقدية او
ـقــدرة لــلــمــبـيع الــبــالــغـة كــفــالـة مــصــرفــيـة ال تــقل عن ١٠ % مـن الـقــيــمــة ا
ظهرا زايدة سـتجري في الـساعة (١٢)  (١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ملـيون دينـار وان ا

من اليوم األخير.
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التسلسل او رقم القطعة: ٤/٢١٩/٤ وزيرية
اجلنس: دارين 
النوع: ملك صرف
رقم الباب:  ١/٦/٧
ساحة: ١٤٤ م٢ ا

ـشــتـمالت: دار حتـتـوي عـلى غـرفـة وهـول ومــطـبخ وصـحـيـات في الـطـابق ا
االرضي وغرفة في الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف عكاده

الشاغل: الراهن
بيع: على حصة احمد جنم عبد مقدار ا

زايـدة العـلنـية الـعقار سـتبـيع دائرة الـتسـجيل الـعقـاري في م الـصدر/ ١ بـا
ـرتـهن ـوصـوف أعاله الـعـائـد لـلـراهن احـمـد جنم عـبـد لـقـاء طـلب الـدائن ا ا
مـصـرف الــرافـدين الـبـالـغ (١١٫٧٥٠٫٠٠٠) مـلـيـون ديـنــارا فـعـلى الـراغب في
االشـتـراك فـيــهـا مـراجـعـة هـذه الـدائـرة خـالل (٣٠) يـومـا اعـتـبـارا من الـيـوم
التـالي لتاريخ نشـر هذا اإلعالن مسـتصحـبا معه تـأمينات قـانونيـة نقدية او
ـقــدرة لــلــمــبـيع الــبــالــغـة كــفــالـة مــصــرفــيـة ال تــقل عن ١٠ % مـن الـقــيــمــة ا
ـزايـدة ستـجـري في السـاعة (١٢) ظـهرا (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـليـون ديـنار وان ا

من اليوم األخير.
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