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 N.G.O  منظمة غیر حكومیة

  

  

  

  

من  2014تموز / / 19-18-17 یبین حجم التسلیب  للمھجرین المسیحیین من الموصل خالل األیام جدول  )3جدول رقم (
  قبل تنظیم داعش

  من المسروقات العنوان السم الثالثي  ت
المصوغات  

 الذھبیة

 المسروقات األخرى المسروقات المالیة

  1991مودیل82909سیارة نوع نیسان سني  دینار عراقي 500,000  حي المثنى/الموصل باسم صبیح جرجیس القھوجي   .1
 كامیرة سوني+5موبایل عدد+البتوب

 اجازة سوق،محل تورنا مع محتویاتھ2+ اثاث منزل كاملة دینار عراقي 7,000,000 غرام510 حي النور/الموصل عبد هللا جمیل عبد هللا   .2

 جوازات سفر   البلدیات/الموصل فاتح غانم فتوحي   .3

   دینار عراقي 4,000,000 ثقالم5،1 الصدیق/الموصل سعد عادل سعید   .4

   دوالر امریكي4200 $  ثقالم6،5 الدركزلیة/الموصل سعد هللا جمیل عبد هللا   .5
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  دینار عراقي 200,000

  دینار عراقي  8,000,000 مثقال40  الموصل بولص سفر بولص بنیامین   .6

 أمریكيدوالر $  32  

 طاقة الذكیة للتقاعدالب،  2/موبایالت عدد 

  دینار عراقي 250,000 غرام 22 حي المیثاق /الموصل ھالل ملكي شمعون   .7

  دینار عراقي 500,000 غرام15 موصل الجدیدة/الموصل غسان موسى مرتا   .8

   غرام 8 الرفاعي/الموصل نھا كامل مجید حنا االسود   .9

 1981المودیل 12986الرقم بومالی سیارة نوع   االندلس/الموصل درید رمزي عبد الرحیم   .10

 2سیارة عدد  دینار عراقي 134,000  البلدیات/الموصل بدریة حبیب عبد االحد   .11

 1992المودیل 79519صالون الرقم كورال تویوتا   الدركزلیة/الموصل بشار حكمت یعقوب   .12

 ألصلیةابطاقة السكن الخضراء  دینار عراقي 1,000,000  الدركزلیة/الموصل حكمت یعقوب یوسف   .13

 الب توب+ موبایل  دینار عراقي  2,000,000  التأمیم/الموصل اثیر سعید سلیم جروق   .14

 5موبایل عدد  دینار عراقي  3,760,000  العربي/الموصل فیصل جمیل صفو   .15

 مستلزمات االطفال+غذائیة مواد+العائلة ألبسة+موبایل عراقي دینار 450,000  النور/الموصل فواز حازم داؤد   .16

  1992المودیل 80066سیارة نوع رینوالرقم عراقي دینار 700,000   النور/الموصل نعام جمیل صفوا   .17
 مواد غذائیة+مالبس +موبایل  

 بطاقة تموینیة+  جنسیة عراقیة ، 2موبایل عدد  أمریكيدوالر   30000 $ غرام 250 الدواسة/الموصل كرم حمید مجید سرسم   .18
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 دینار عراقي 10,000,000

 1موبایل عدد   دینار عراقي 1,800,000  الرحمة/الموصل ؤد سلیماندا وسیم   .19

  1993المودیل   63418سیارة نوع اوبل استرا الرقم  أمریكيدوالر $  1000 غرام 8 الشفاء/الموصل فوزي فتوحي طوبیا   .20
 جھاز موبایل نوع كالكسي 2+ابتوب 

  يأمریكدوالر $  2000  المیدان/الموصل صالل ودیع عبد االحد   .21

 دینار عراقي 380,000

 

 حقیبة ید نسائیة، المدنیة األحوالھویة  عراقي دینار  250,000  الربیع/الموصل امیرة جرجیس سلومي   .22

 2موبایل عدد  عراقي دینار  900,000 مثقال 4 الصدیق/الموصل قیس نعوم یوسف   .23

 1یل عدد موبا دینار عراقي 1,000,000 مثقال 17 الصدیق/الموصل سامیة یوسف نعوم   .24

  سنویة السیارة، 2013سیارة نوع سي كي مودیل  ملیون5,000,000 غرام 20 النور/الموصل متي سلیمان بھنان سعد   .25
 األثاثالدار مع ، نوع نوكیا مع كالكسي 2موبایل عدد

 المحل مع المحتویات+  األثاثمع  الدار  دینار عراقي 20,120,000  الشفاء/الموصل نشوان ایلیا بھنام   .26

المحل +  األثاثالدار مع ن ، البتوب+ وكالكسي نوع نوكیا 2موبایل عدد دینار عراقي  30,000,000 غرام 400 المیدان/الموصل موفق متي سلیمان   .27
 مع المواد

 المحل مع المواد+ األثاثالدار مع  عراقي دینار  85,000,000   الشفاء/الموصل شامل ایلیا بھنام   .28

اربعة ملیون وست مئة 4680000موبایل متعددة الفئات بقیمة  كارتات عراقي دینار760,000  شارع خالد بن الولید/الموصل رمزي فاروق عیاد   .29
 ألفوثمانین 

  عراقي دینار 10,000,000 غرام 150 سد بادوش/الموصل نھاد یلدا حنا   .30
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  دینار عراقي 75,000,000  المنصور/الموصل ھارون  شلیمون أدور   .31

  عراقي دینار 3,000,000 مالیین 3ذھب بقیمة  االخاء/الموصل زیاد سمیر كامل   .32

 األثاثالبیت مع  عراقي دینار 100,000  االخاء/الموصل منور سالم متي   .33

 10ذھب بقیمة  موصل الجدیدة/الموصل سمیر كامل یعقوب   .34
 مالیین

 المدنیة األحوالھویة  عراقي دینار 3,000,000

 2الموبایل عدد  األحوالھویات +الف100000موبایل سامسونج بقیمة  عراقي دینار 5,000,000 حلقات الموصل رائد سمیر كامل   .35

  عراقي دینار 5,000,000 غرام 250 البكر/الموصل عبد السید طونى العزایم أبو   .36

 أمریكيدوالر  $  10000

 2موبایل عدد 

  1موبایل عدد  عراقي دینار 300,000  الساعة/ الموصل عواطف جمیل شمعون   .37
 المدنیة األحوالھویة 

  أمریكيدوالر 50000 $   فلسطین/الموصل سامي یونان متي   .38

 دینار عراقي 1,250,000 

الب توب عدد ، 2012المودیل 58948سیارة جیلي سي كي الرقم 
 األسرةمدنیة لرب  أحوالھویة ، مكائن حالقة أجھزة+2موبایل عدد +3

 الحریق وفقدانھ باضرار اصابة المنزل عراقي دینار 150,000 غرام 20 المھندسین/الموصل حكیم حكمت بحو   .39

 2موبایل عدد  أمریكيدوالر $   50 مثقال 15 المثنى/الموصل سعدیة ابراھیم سعید   .40

  1985المودیل  29547سیارة اودي الرقم    الصدیق/الموصل قیس سمیر جان عزیز   .41
 محل تورنة في الصناعة+ الدار مع االثاث 

  1987المودیل 28724سیارة نوع سوبر ابیض الرقم  أمریكيدوالر  5000 $  غرام 80 دومیز/الموصل عقوبعالء جبرائیل ی   .42
 البطاقة التموینیة+بطاقة سكن 
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 عراقي دینار  600,000

  أمریكيدوالر $  3700  غرام25 المثنى/الموصل بسمة سعید داؤد   .43

 4ایل عدد موب عراقي دینار 150,000  الوحدة/الموصل خالد نعیم جرجیس   .44

  دینار عراقي 1,750,000   مثقال 17 موصل الجدیدة/الموصل ولید الیاس یعقوب خضر   .45

 أمریكيدوالر $  115 

 

 ھاردات+البتوب  أمریكيدوالر  30 $   الشفاء/الموصل جالل بنیامین ھرمز   .46

  أمریكيدوالر  5000 $  غرام 160 سومر/الموصل نمیر فیصل الیاس   .47

 اقيدینار عر 2,600,000  

 البطاقة التموینیة+بطاقة سكن 

 األثاثالمنزل مع  عراقي دینار  500,000 مصوغات ذھبیة الخضر-النمرود/ الموصل جاكلین الیاس داؤد   .48

 3موبایالت عدد ،  األثاثدار مع  أمریكيدوالر $   3000 غرام 25 البكر/الموصل اسطیفان شمعون سفیان   .49

  دینار عراقي 9,000,000-1 غرام 150 الشفاء/الموصل  ریاض جبرائیل یعقوب   .50

 أمریكيدوالر $   4000

 بطاقة سكن+ بطاقة تموینیة + بطاقة ذكیة + جنسیة عراقیة + جوازات 

 محالت 5+ الدار  + جلیوخان ارض سكنیة في ملیون دینار10,000,000 غرام 250 الرفاعي/الموصل داؤد انطوان صباح   .51

 مالبس متنوعة شتویة وصیفیة، 3عدد  كالكسي موبایل نوع دینار عراقي 1,800,000 مثقال 30 الشفاء/الموصل ایاد طارق الیاس   .52

 مالبس متنوعة+ 1موبایل عدد  دینار عراقي 1,500,000 غرام 20 الساعة/الموصل عیسى وردة مرقس   .53
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الدار مع ، 3سیم كارت عدد + 2موبایل عدد +1995سیارة كولف مودیل  دینار عراقي 3,200,000 مثقال 118 الغفران/الموصل موفق عبد الكریم یوسف   .54
 االثاث

، ھویدا حازم بأسم شھادة جنسیة عراقیة+عمر صباح  بأسم جواز سفر دینار عراقي 100,000 غرام 80 المثنى/الموصل میخا ھندي صباح   .55
 4موبایل عدد 

 مالبس+حقائب +ت موبایال دینار عراقي 7,000,000 غرام 65 موصل الجدیدة/الموصل ھالل شمعون بشیر   .56

  20007المودیل  30993الرقم  قمارة سیارة نوع مازدا دبل دینار عراقي  225,000  العربي/الموصل بسام الیاس خضوري   .57
 4سفر عدد جواز جوازات + سجالت خاصة بلعمل +  1موبایل عدد 

 4یل عدد موبا دینار عراقي 2,250,000 غرام 30 العربي/الموصل وسام حبیب جبرائیل ابراھیم   .58

 1موبایل عدد  أمریكيدوالر $   900 غرام 5 المثنى/الموصل بھیجة نوري فتوحي   .59

 الب توب صغیر+  4موبایل عدد  عراقي دینار  500,000 غرام 40 الشفاء/الموصل ماجد كامل سعید نعوم بنود   .60

 2موبایل عدد ، األثاث دار كامل مع دینار عراقي  1,800,000 غرام 150 العربي/الموصل فؤاد یوسف خوشابة   .61

  أمریكيدوالر  245 $  غرام 600 االخاء/الموصل مھند حمید خلیل   .62

 دینار عراقي 4,000,000

 

  أمریكيدوالر $   2500 مثقال 9 موصل الجدیدة/الموصل صبحي رزق هللا سمعان   .63

 عراقي دینار 1750

 البطاقة التموینیة+ المدنیة  األحوالھویة 

 موبایل، بطاقة السكن الخضراء دینار عراقي 8,000,000 مثقال 20 حي المشراق-الزھور/وصلالم فائزة نجیب یعقوب   .64

 2موبایل عدد  دینار عراقي  200,000 قطعة 2 حي المشراق/الموصل حسام سالم داؤد   .65
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 2البتوب عدد + 4موبایل عدد  دینار عراقي 9,000,000 مثقال 20 الدواسة/الموصل ھاني ملكي شمعون   .66

 3موبایل عدد دینار عراقي 40,000,000 مثقال 40 الدواسة/الموصل مزجو یوسفصوفیا    .67

 الف دینار 320موبایل نوع اكس سفن سعره  عراقي دینار 60,000  السكر/الموصل ھالة یعقوب نجم عبو   .68

  عراقي دینار  750,000 غرام 150 الشفاء/الموصل فائز كامل سعید نعوم بنود   .69

  عراقي دینار  3,000,000 غرام 20 الصدیق/الموصل لوسھیثم یعقوب نجم بابا ا   .70

 3محل عدد + كامل  األثاثدار مع    االخاء/الموصل أمجد یوسف خوشابا   .71

  أمریكيدوالر  700 $   السكر/الموصل كریم عبو السمعان أدور   .72

 عراقي دینار 300,000

 

  عراقيدینار 18,600,000  الزھور/الموصل جرجیس متي االكزیر كلیمانتین   .73

  دینار عراقي 25,000,000 مثقال 40 السكر/الموصل عدنان عبد االحد موسى   .74

 ملیون دینار 2بضاعة مواد صحیة بقیمة + منزل كاملة  أثاث   المنصور/الموصل قومي عبد النور أدور   .75

 1100یمة بضاعة في محل العمل السرجخانة بق، ومحتویات المنزل أثاث   الساعة/الموصل ماجد سعید بھنام   .76
 )نسائیة أزیاء(أمریكيدوالر 

 الشقة مع الشقة أثاثتسلیب    الخضراء/الموصل شذى سعید بھنام   .77

 الكنیسة وأثاثالبیت ومحتویات  أثاث   الفیصلیة/الموصل غسان حبیب اسكندر   .78
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  دینار عراقي7,000,000  غرام 250كیلو و1 الطیران/ الموصل سعاد سلیم شاوي   .79

 يأمریكدوالر $  4400

 

  عراقي دینار  300,000 غرام 250كیلو و1 الطیران/الموصل نعمت فرج نعوم   .80

 أمریكيدوالر $  2200

 بیتیھ إغراض+ مالبس 

 2007مودیل 19116سیارة نوع كوروال الرقم  أمریكيدوالر $  10000  البلدیات/الموصل راكان بطرس بھنام   .81

  ر عراقيدینا 85,000,000  البلدیات/الموصل عصمت ناظم شعیا   .82

 2موبایل عدد  عراقي دینار 700,000 حلقة ذھب مار اشعیا/الموصل صبیح خضر منصور   .83

 البطاقة التموینیة دینار عراقي 2,000,000 حلقة ذھب+ صلیب  الساعة/الموصل میخا فتوحي رجاء   .84

 األثاثالدار مع +2موبایل عدد ، المدنیة الاألحوھویة  دینار عراقي 4,150,000 غرام 40 الدركزلیة/الموصل ملكون كریكور جوزیف جورج   .85

 2موبایل عدد  عراقي دینار  150,000   الوحدة/الموصل جرجیس نعیم جرجیس   .86

 جوازات السفر   المیدان/الموصل رائد جبرائیل نیسان الحداد   .87

  أمریكيدوالر $  3000  اإلعالمحي /الموصل شكیب جبرائیل یعقوب   .88

  دینار عراقي 2,400,000

 

  أمریكيدوالر $   700  الخضراء/الموصل هللا ابراھیم بھنام وعد   .89

  الف دینار500,000 غرام 200 الشفاء/الموصل مكرم ظریف جید   .90
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 1موبایل عدد + 1جھاز الب توب عدد، الدار بكافة محتویاتھ ملیون 15,000,000 مثقال 30 البرید/الموصل داؤد حنا نجاة خضر   .91

 2011مودیل 386الرقم  جارجر سیارة نوع دوج أمریكيدوالر $  2200   حجر وادي/الموصل فواز الیاس خضر   .92

 موبایل عراقي دینار  150,000  الموصل كوركیس یوسف ھیفاء   .93

 موبایل نوع كالكسي الف دینار200,000  الشفاء/الموصل زیاد طارق الیاس   .94

  دینار عراقي  1,000,000   المثنى/الموصل موفق جرجیس یوسف   .95

 2موبایل عدد   المثنى/الموصل میخا ھندي ھیفاء   .96

  عراقي دینار 400,000  موصل الجدیدة/الموصل اكرم سعید منصور   .97

  2008المودیل  42912نیسان صالون الرقم  سیارة  محبس نسائي العربي/الموصل فواز سالم جرجیس   .98
 سنویة السیارة، نسائیة_اطفال_--مالبس رجالیة+ موبایل 

 األثاثالدار مع ، وسوني كالكسي نوع 2موبایل عدد  دینار عراقي 5,200,000 غرام 50 الموصل ناداؤد ح الیاس خضر   .99

 الدار مع ممتلكاتھ، اركسون موبایل سوني ملیون دینار1,000,000  المثنى/الموصل زید عامر امین داؤد .100

  2010المودیل  1348سوناتا الرقم  سیارة ھیونداي ملیون دینار 3,000,000  البرید/الموصل كرم حازم فیلیب كوركیس .101
  3جھاز ایباد عدد +2موبایل عدد+1جھاز الب توب عدد 

 المنزل مع كافة محتویاتھ
  عراقي دینار  2,000,000 غرام 15 شقق الخضراء/الموصل عمر عبد الكریم یوسف .102

  عراقي دینار  2,000,000 مثقال 54 شقق الخضراء/الموصل عبد الكریم یوسف سعید .103

 الدار مع ممتلكاتھ، اركسون جھاز موبایل نوع سوني   األندلس/الموصل وان جالل حنا توماصف .104
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سند االرض + سند الشقة ، 1983المودیل  7271سیارة برازیلي الرقم  دینار عراقي  1,250,000 غرام 10 شقق الخضراء/الموصل عمار یوسف سلیم قریشات .105
برج انترنیت + االجھزة الكھربائیة + اثاث الشقة، سنویة السیارة+ 
 2حاسبات مكتبیة عدد +

  2008المودیل  22218صالون الرقم  سبرتل كرایزلر   خزرج/الموصل نوار سعد هللا الیاس .106
 كافة اثاث المنزل

 3موبایل عدد أجھزة عراقي دینار  750,000  النبي جرجیس/الموصل یاقین عبودي زیاد .107

 أثاثھالدار مع كافة ، جوازات السفر+ المدنیة  األحوالھویة   غرام 15 المھندسین/لالموص فضیل ابراھیم ابلحد .108

 2موبایل عدد  دینار عراقي 1,500,000 غرام 5 الدركزلیة/الموصل  سوزان جورج ملكون .109

قریة -ناحیة النمرود/الموصل خالد الیاس داؤد .110
 الخضر والبساطلیة

مسكن مع ، 1980مودیل ال 18904بك اب الرقم  داتسن سیارة نوع  
طن 7+طن شعیر7+طن حنطة 20مخزن حبوب یحتوي ، محتویاتھ

محرك كھربائي +مضخة ماء + 4محالت عدد، مركب+ كیمیاوي یوریا 
 حصان 40

 المنزل مع كافة محتویاتھ   المنصور/الموصل قومي عبد النور حنا .111

 اتھالدار مع كافة محتوی   السكر/الموصل سمیر عیسى كرومي مسكوني .112

 مالبس رجالیة+ موبایل  عراقي دینار 500,000  العربي/الموصل سالم جرجیس نعوم .113

 موبایل، الدار مع كافة محتویاتھ   المجموعة الثقافیة/الموصل بسام اسماعیل فتوحي ابلحد .114

 ملیون 8000000المنزل من قبل المسلحین بقیمة  أثاث   الصدیق/الموصل خالد ابراھیم یوسف .115

 جھاز فانوس نوع ال جي+2موبایل نوع نوكیا عدد    النور/الموصل ل متي سلیمان الختیارمیخائی .116

  عراقي دینار 950,000 غرام 9 المجموعة الثقافیة/الموصل دیار فضیل عیسى .117
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   دینار عراقي 6,000,000 مثقال 20 المثنى/الموصل فراس عبد هللا جمیل ھندي .118

  دینار عراقي 5,500,000  مثقال 30 نىالمث/الموصل ایمان جمیل رفو نعومي .119

  دینار عراقي   2,000,000 مثقال 15 المثنى/ الموصل سناء جمیل ھندي توما .120

  عراقي دینار 400,000  المھندسین/الموصل ھدى جمیل نعیم .121

 معمل نجارة في الدواسة+ المنزل مع االثاث    حي الصحة دومیز/الموصل نذیر متي حجو .122

 في صناعة كوكجلي تورنة محل+المنزل مع كافة محتویاتھ    الحدباء/الموصل اؤدمقداد سالم د .123

   مثقال 5 الدركزلیة/الموصل خالص افرام سیمون .124

 1سیارة عدد  دینار عراقي  6,000,000   المجموعة الثقافیة/الموصل ابلحد یوسف عاطف .125

 حل نجارة في المیدانم+  األثاثالمنزل مع    المیدان/الموصل سعد غانم سلیم داؤد .126

 موبایل عراقي دینار 400,000  غرام65 تلعفر/ الموصل سعد نذیر نعوم .127

  عراقي دینار 250,000  غرام 22 المیثاق/ الموصل ھالل ملكي شمعون .128

 2موبایل عدد  دینار عراقي 4,000,000 غرام 54 العربي/ الموصل طارق یعقوب یوسف جوھر .129

  دوالر أمریكي$  8000 مثقال 32 العربي/ الموصل بسام سالم خضوري .130

  دینار عراقي  4,500,000

 حاجیات منزلیة+ حقائب مالبس 

 كالكسي فور موبایل نوع أمریكيدوالر  6500 $  مثقال 14 -12 الساعة/ الموصل غزالة عیسى حنا توما .131
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  دینار عراقي   381,500 غرام 2 الصدیق/ الموصل نشاط سعید حنا الیاس الطویل .132

 2موبایل عدد  دینار عراقي 9,000,000   غرام 750 النور/ الموصل نافع سعید حنا قدسو .133

 موبایل  عراقي دینار 250,000  غرام 10 العربي/ الموصل انتصار یوسف نعوم .134

 موبایل عراقي دینار  5,000,000 غرام 35 العربي/ الموصل یونس خالد یعقوب .135

 2موبایل عدد  عراقي دینار  1,000,000 رامغ 30 العربي/ الموصل منیر سعید نعوم .136

 5عدد /موبایل نوع ایفون فایف  دینار عراقي  1,650,000 غرام 25 العربي/ الموصل راكان خالد یعقوب .137

+ سلسلة ذھب  األندلس/ الموصل سموئیل نعوم نھلة .138
 محبس ذھب

 خط كورك+ موبایل  عراقي دینار  90,000

 تكسي 2013المودیل  19666سیارة نوع ھونداي اكسن الرقم  عراقي دینار  5,000,000 مثقال 20 المشراق/ الموصل نشوان رأفت سعید ثابت .139

  دینار عراقي 20,400,000  مثقال 30 النور/ الموصل  بشار عزو حدي عزیز القطان .140

 المرمر والحالن إلنتاج معمل ملیون دینار  6,000,000 غرام 120 الوحدة/ الموصل ابراھیم كرومي نوئیل برھان .141

 بطاقة السكن المصورة أمریكيدوالر $   1500 مثقال 60 البكر/ الموصل عبد األحد سلسم سمیر .142

 البطاقة التموینیة   المثنى/ الموصل أمیرة بطرس أیوب .143

 البطاقة التموینیة   المثنى/ الموصل جنان أنطوان عودیش .144

 جوازات السفر   المیدان/ الموصل رائد جبرائیل نیسان الحداد .145
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  عراقي دینار  4,000,000 غرام 100+ مثقال  5 الصدیق/ الموصل سعد عادل سعید .146

 سوق إجازة، محل تورنا مع محتویاتھ 2+ منزل  أثاث  دینار عراقي 7,000,000 غرام 510 النور/ الموصل عبد هللا جمیل عبد هللا .147

  عراقي ردینا  85,000,000  البلدیات/ الموصل عصمت ناظم شعیا .148

 2007المودیل  19116سیارة نوع كوروال الرقم  أمریكيدوالر  10000 $   البلدیات/ الموصل راكان بطرس بھنام .149

موبایل عدد + البتوب ، 1991المودیل  82909سیارة نیسان صني الرقم  عراقي دینار    500,000  المثنى/ الموصل جورج باسم صبیح .150
 حل تبرید كاملورشة م+ اثاث الدار بالكامل ، 5

 بیت بالكامل أثاث دینار عراقي 15,000,000 غرام 250 الساعة/ الموصل یوسف بولص شابو .151

بیت الواحة في + احتیاطیة للسیارات  أدواتمحل + بیت بالكامل  أثاث أمریكيدوالر  250$   البلدیات/ الموصل عمار حسیب سلیم .152
 حي العربي مع كامل اثاثھ

 الدار بالكامل أثاث دینار عراقي 4,000,000 غرام 25 المجموعة الثقافیة/ وصلالم نجاة نجیب سلیم .153

 احتیاطیة للماطورات أدواتمحل + الدار بالكامل  أثاث دینار عراقي 2,000,000 غرام 10 المنصور/ الموصل راند خیري موسى عزیز .154

 البیت بالكامل أثاث، البطاقة الذكیة+ جواز سفر  دینار عراقي 1,000,000 مثقال 15 المصافي/ الموصل ناجي بھنام یعقوب .155

 الدار بالكامل أثاث+ موبایل ، بطاقة سكن دینار عراقي1,000,000 مثقال 6 النعمانیة/ الموصل موفق عبد هللا عزیز .156

 2موبایل عدد  +الدار بالكامل  أثاث، البطاقة التموینیة عراقي دینار  250,000 غرام 20 القادسیة/ الموصل عالء عامر عبودي .157

 محل موبایالت في حي المنصور+ الدار بالكامل  أثاث دینار عراقي  6,250,000 غرام 20 المنصور/الموصل یونس صادق یازي .158
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 الدار بالكامل أثاث، 1979المودیل 1227سیارة نوع كرونا الرقم  أمریكيدوالر $   40000 غرام 350 السكر/ الموصل جنان كامل نعوم .159

 أدوات+ دار كاملة  أثاث، ھویات تقاعد+بطاقات ذكیة + جوازات سفر  دینار عراقي 1,000,000 غرام 250 البكر/ الموصل كوب كریكوراناھید ا .160
 احتیاطیة لسیارات سكانیا

سنویة + سوق  إجازة، 1982المودیل 24740سیارة نوع كرونا الرقم  دینار عراقي 6,000,000 غرام 250 القادسیة/ الموصل عامر عبودي ابلحد .161
 بالكاملالدار  أثاث، البطاقة التموینیة+ السیارة 

موبایل + دار بالكامل  أثاث، المدنیة األحوالھویة + البطاقة التموینیة  دینار عراقي 3,000,000 غرام 100 الزھور/ الموصل ندیم ودیع فتوحي .162
 3عدد 

 عراقي دینار 5,000,000 غرام 200 الحدباء/ الموصل خالد ولید عبودي .163

 

 البیت بالكامل أثاث، المدنیة األحوالعدا ھویات  المستمسكات كافة

  دینار عراقي   2,000,000  نصف كیلو غرام الحدباء/ الموصل ولید عبودي قصیر .164

 

كیا  اوبتیما سیارة نوع+  1994سیارة نوع فولفو المودیل 
جمیع ،2013المودیل سیارة نوع بي واي دي +  2012المودیل

 اثاث البیت بالكامل، ت العائلةمستمسكا

 اثاث البیت بالكامل، 1992المودیل 118941الرقم  كالیزر سیارة نوع  دینار عراقي  3,500,000 مثقال 15 المنصور/ الموصل اثیر كمال اوراھا .165

 أثاث، بطاقة السكن+ق سو إجازة+ البطاقة التموینیة + جنسیة عراقیة   دینار عراقي 1,250,000  الساعة/ الموصل میخا حنا حبیب .166
 الدار بالكامل

 محل حدادة+ البیت  أثاث  دینار عراقي  15,00,000 مثقال 49 الحدباء/ الموصل لیث توما فتوحي .167

 معمل حدادة+ البیت  أثاث، األصلیة المستمسكات كافة دینار عراقي 6,000,000 مثقال 20 السكر/ الموصل فاتح توما فتوحي .168
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 محل صالون  الحالقة للنساء+ الدار بالكامل  أثاث  دینار عراقي  1,250,000  الساعة/ صلالمو صفاء نایف داؤد .169

 الدار بالكامل أثاث ملیون 1000000 غرام 8 الساعة/ الموصل ضیاء نایف داؤد .170

 معمل نجارة وملحقاتھ+ بیت بالكامل  أثاث عراقي دینار 500,000  المیدان/ الموصل صباح فرج جرجیس .171

 بیت كامل أثاث، األصلیة المستمسكات كافة  دینار عراقي 5,000,000  مثقال 30 الساعة/ الموصل حمید نوريابتسام  .172

 الدار بالكامل أثاث دینار عراقي 1,000,000  عكیدات/ الموصل عودیش عزیز وعد هللا .173

  أجرةسیارة  1994المودیل 3860سیارة نوع اوبل الرقم  دینار عراقي  900,000  المیدان/ الموصل داؤد ابراھیم بطرس .174

 الدار بالكامل أثاث، البطاقة التموینیة+ المدنیة  األحوالھویة 

 بیت كامل أثاث+ محل تورنا كامل ، المستمسكات كافة دینار عراقي 5,000,000 مثقال 50 الساعة/ الموصل بشار حنا فتوحي .175

 المنزل بالكامل اثأث  دینار عراقي  1,500,000  الوحدة/ الموصل صباح نافع یوسف .176

 الدار بالكامل أثاث أمریكيدوالر  1600$   السكر/ الموصل صبیحة جبرائیل ایلیا .177

 الدار بالكامل أثاث أمریكيدوالر  1600  السكر/ الموصل ماھر جلیل ملكو .178

 بیت كامل أثاث  غرام 25 المعلمین/الموصل انطون توما رزوقي جرجیس .179

 1990المودیل 12819سیارة نوع بي ام الرقم    االخاء/ الموصل معن خیري عبد .180

 اثاث بیت كامل، 2012سیارة نوع شیري المودیل    االخاء/ الموصل خیري عبد ابلحد .181

 2موبایل عدد+ بیت بكاملھ  أثاث ملیون 1,000,000  المنصور/ الموصل ادم ھرمز كوركیس .182
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 البیت بالكامل ثاثأ ملیون 15,000,000  الفیصلیة/الموصل مي متي الیاس كیسو .183

 بیت بالكامل أثاث دینار عراقي 20,000,000  دركزلیة/ الموصل جوزفین الیاس یعقوب كیسو .184

 الدار بالكامل أثاث دینار عراقي 3,000,000 غرام 15 النور/ الموصل ایشو سلیمان سوزان حنا .185

 ر كاملةالدا أثاث+ سند الدار   غرام 175 التأمیم/الموصل ھرمز نونا یاقو وحید .186

  1997المودیل  54746صالون الرقم النس سیارة نوع دابو   المصافي/ الموصل متي بولص ججو رعد .187

 أولىصالون حالقة نسائي درجة + بیت كامل  أثاث

محل حاسبات واستنساخ + ثاث بیت متكامل ، أدفتر خدمة عسكریة   المصافي/ الموصل صالح الیاس توما .188
 متكامل

 بیت بالكامل أثاث   الحدباء/ الموصل مسھیل بشیر ابراھی .189

 بیت كامل أثاث  مثقال 20 المنصور/ الموصل اشواق جمال سعید .190

 الدار بالكامل أثاث دینار عراقي  3,000,000  النور/ الموصل سمعان عزیز كرشون .191

 ثاث الدار بالكامل، أ3جوازات السفر عدد    الشفاء/ الموصل نبیل بولص متي .192

 البیت بالكامل أثاث   المیثاق/ الموصل یعقوبفائز  فاضل  .193

 البیت بالكامل أثاث   الموصل ارتیون موسیس موسیس .194

 محل دھونات+ احتیاطیة للسیارات  أدواتمحل + البیت بالكامل  أثاث   الموصل الجدیدة/ الموصل نبیل جمیل سلو .195
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 الدار بالكامل أثاث   مصفى بیجي/صالح الدین  عامر بھنام صلیوا .196

 البیت بالكامل أثاث   المصافي–بیجي /صالح الدین لؤي سلیمان ایلیا .197

 البیت بالكامل أثاث   فلسطین/الموصل موسیس بطرس ارتیون .198

 البیت بالكامل أثاث   السكك/ الموصل كبرییل دانو صباح .199

 البیت بالكامل أثاث   اإلعالم/الموصل صلیوه األحدنجاة عبد  .200

 البیت بالكامل أثاث   عالمألا/الموصل لؤي بولص متي .201

 بیت بالكامل أثاث   المثنى/ الموصل سعد سالم سعید .202

 البیت بالكامل أثاث   المثنى/ الموصل كرم غانم سعید .203

 البیت بالكامل أثاث   شرقاط/ الموصل بھنام عازر حنا .204

 البیت بالكامل أثاث   المصارف-البرید/ الموصل رزوقي قریاقوز میخا .205

 البیت بالكامل أثاث   الوحدة/ الموصل فع یوسفلیث نا .206

 البیت بالكامل أثاث   المنصور/الموصل عصام عبد الواحد یوسف .207

 البیت بالكامل أثاث   موصل الجدیدة/ الموصل ابلحد بھنام جنبد .208

 البیت بالكامل أثاث   العكیدات/الموصل عزیز كرشون عودیش .209

 البیت بالكامل أثاث   ةموصل الجدید/ الموصل جنان نافع یوسف .210
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  (قره قوش) - مالحظة: تم إحصاء المسروقات من قبل منظمة حمورابي بالتعاون مع كلیة الفلسفة والالھوت في بخدیدا

 

  

 البیت بالكامل أثاث   الساعة/ الموصل صفاء حبیب اسكندر .211

 محل كمالیات+ البیت بالكامل  أثاث   الدركزلیة/ الموصل سعد متي داود .212

 البیت بالكامل أثاث   الدركزلیة/ الموصل جنان مجید نوري .213

 البیت بالكامل أثاث   المیدان/ الموصل سعید نعوم ازینف .214


