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 N.G.O  منظمة غیر حكومیة

  

  

من حقول دواجن  7/2014/ 20یوم القیمة المالیة للممتلكات التي سلبتھا داعش جرد ب )5جدول رقم (
  )ومزارع بخدیدا( قره قوش

 قیمة المنھوبات األموال المنھوبة اسم صاحب حقل الدواجن  ت

 بحیرة اسماك مع جمیع المستلزمات للتشغیل من + معمل علف + قاعتین دواجن  موسى مجید شیتو  1
 ومناھل وأجھزة معالف

 دینار عراقي  350000000

   16000  ( طیر كامل ) دینار عراقي 100000000 دجاجة 

   دینار عراقي 25000000 كیا حمل ) 2ة حمل عدد (سیار 

   30  دینار عراق 12000000 طن شعیر 

   دینار عراقي 80000000 ) ھوال ند نیونوع (   حاصدة 

   دینار عراقي 10000000 التعود للحقل 2ت كبیرة خنزیرا + مولدة + معدات 

 ملیون دینار عراقي  577,000,000     المجموع   

 دینار عراقي 200000000 لتربیة العجول مسقفات + حقل دواجن  یوسف توما نوئیل  2
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   دینار عراقي 10000000 مختلفة  معدات زراعیة 

   150  راقيدینار ع 105000000 حنطة معدة للتسویق طن 

   65  دینار عراقي 30000000 للتسویق  شعیر معدطن 

   3000  دینار عراقي 30000000 دیك رومي 

 ملیون دینار عراقي   375,000,000المجموع    

 دینار عراقي 300000000 مسقفات +معمل علف + ن دواجناقاعت  جواد حبیب سكریا  3

   60  ي دینار عراق 42000000 حنطة معدة للتسویق طن 

   60  دینار عراقي 25000000 شعیر طن 

   5000 دینار عراقي 250000000 كامل الوزن جاھز للتسویق يدیك روم 

   دینار عراقي 50000000 البیض للتفقیس مفقس 

 ملیون دینار عراقي  667,000,000 المجموع   

 دینار عراقي  350000000 ملحق + معمل + ناقاعت  صباح زورا سكریا  4

   21000 دینار عراقي 147000000 دجاجة بیاض منتجة ألف 

   100   دینار عراقي 70000000 طن  أعالف حیوانیة 
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 ملیون دینار عراقي  567,000,000  المجموع   

 دینار عراقي  350000000 معمل علف + ناقاعت  عبوش سقط حازم  5

   12  دینار عراقي 40000000  دجاجة ألف 

   40 دینار عراقي 28000000 نیة طن أعالف  حیوا 

   50  دینار عراقي 35000000 حنطة معدة للتسویق طن 

   20  دینار عراقي 8000000 شعیر معد للتسویق طن 

 دینار عراقي ملیون 461,000,000   المجموع   

 دینار عراقي  250,000,000  مسقفات أبقار  +قاعة دواجن  عبوش سقط توفیق  6

   40  دینار عراقي 40000000 عجل تسمین 

   40  دینار عراقي 28000000 حنطة معدة للتسویق طن 

   30  دینار عراقي 12000000 شعیر للتسمین طن 

   30  دینار عراقي 9000000 ذرة صفراء طن 

 دینار عراقي ملیون 339,000,000 المجموع   

 دینار عراقي 25000000  قاعة صغیرة للتربیة  بھنام شمو فراس  7
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    5 دینار عراقي 15000000 )صوصي ( فرخ دجاج أالف 

   20  دینار عراقي 14000000 ویقحنطة معدة للتسطن 

   10  دینار عراقي 4000000 شعیر معد للتسویق طن 

   10  دینار عراقي 7000000 طن أعالف حیوانیة 

 دینار عراقي ملیون 65,000,000 المجموع    

 دینار عراقي 150000000 مسقفات+  عملم +قاعة دواجن  ھاني حبیب جلو  8

   5000   دینار عراقي  25000000 أالف دجاجة  

   دینار عراقي 30000000 حاصدة فور كسن 

    50 دینار عراقي 40000000 شعیر معدة للتسویق  20و حنطة طن 

 دینار عراقي ملیون 245,000,000  المجموع   

 دینار عراقي 400000000 2معمل علف   +مسقفات + قاعات دواجنثالث   سامي حبیب جلو  9

    10 دینار عراقي 50000000 دجاجة أالف 

   70  دینار عراقي 49000000 حنطة معدة للتسویق طن 

   60  دینار عراقي 24000000 شعیر معد للتسویقطن 
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   10  دینار عراقي 7000000 طن أعالف حیوانیة 

 عراقي دینار ملیون 570,000,000 المجموع   

  

 دینار عراقي ملیون 500,000,000 المجموع  معمل بلوك + ن دواجناقاعت  بھنام شیتو رائد  10

 دینار عراقي 200000000 معمل علف + قاعة   أینا  أیوب  11

   100  دینار عراقي 70000000 معدة للتسویق من الحنطة والشعیر  حبوب طن 

 اقيدینار عر ملیون  270,000,000 المجموع   

 دینار عراقي 600000000 معمل كاشي +ن دواجناقاعت  مخو میخا  جرجیس خلیل  12

   50  دینار عراقي 35000000 حنطة معدة للتسویق طن 

   20  دینار عراقي  8000000 شعیر معد للتسویق طن 

 دینار عراقي ملیون  643,000,000 المجموع   

  

 دینار عراقي ملیون 25,000,000  المجموع  ةن دواجن متكاملاقاعت  فھد توما بھنام  13

 دینار عراقي 250000000 مفقس دواجن  بدر  14
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   دینار عراقي 30000000 وأفراخ نافقة بیض تالف 

 دینار عراقي ملیون  280,000,000   المجموع   

  

 دینار عراقي ملیون  250,000,000  المجموع  ن دواجناقاعت  مارزینا شیتو نجیب  15

  

 دینار عراقي ملیون 150,000,00    المجموع قاعة دواجن  الیاس جمیل  16

  

 دینار عراقي ملیون 350,000,000    المجموع قاعات دواجنثالث   جوزة ایوب  17

  

 دینار عراقي ملیون 2500,00,000المجموع  ن دواجناقاعت  ضیاء سقط  18

  

 دینار عراقي ملیون 300,000,000  موعالمج معمل علف + ن دواجناقاعت  عبد هللا جمیل  19

  

 دینار عراقي ملیون 150,000,000  المجموع  قاعة دواجن  رفو إبراھیم  20
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 دینار عراقي ملیون 150,000,000المجموع  قاعة دواجن  سالم ھدایا  21

 دینار عراقي 450000000 دواجن مع معمل علفات  قاع  4 نمرود باباوي  22

   30  دینار عراقي 140000000  ةدجاجألف 

 دینار عراقي ملیون 590,000,000 المجموع   

  

 دینار عراقي ملیون 200,000,000  المجموع معمل علف + قاعة دواجن  سعد اسطیفو  23

 دینار عراقي 150000000 قاعة دواجن  فاروق بقطر  24

   8000  دینار عراقي 30000000 أالف دجاجة 

   10  دینار عراقي 7000000 طن أعالف حیوانیة 

 دینار عراقي ملیون 187,000,000 المجموع   

  

 دینار عراقي ملیون  150,000,000 المجموع قاعة دواجن  شربیل كجو  25

  

 دینار عراقي ملیون 150,000,000  المجموع قاعة دواجن  كرومي عیسو  26
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 دینار 300000000 معمل علف + ن دواجناقاعت  بیون اسطیفو بطرس  27

   دینار عراقي 50000000 أغنام 

  دینار عراقي 35000000 حبوب 

 دینار عراقي 150000000 قاعة دواجن  تمس نیسان  فرج  28

 دینار عراقي ملیون 250,000,000 المجموع  

 ملیار دینار عراقي 8,821,000,000 المجموع الكلي  


