
تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

3440خيار232معديابراهيم احمد سالم النعيمات1
670بندوره52كبد/٢
11بندوره52كبد/٢
2بندوره52كبد/٢
450خيار21كبد/٢
5خيار21كبد/٢
13خيار22789
18بندورة22789
3باذنجان22789
19خيار22151
27بندورة22151
10124بندورة22151
2بندورة22542
6بندورة22542
3خيار22542
580خيار22542
15بندورة22111
6باذنجان22111
13خيار22111
20بندورة22224
3389بندورة22224

7200كوسا*******2ضرار
70بطاطا*******2ضرار

14200بندورة220ابي عبيدة
50بندورة220ابي عبيدة
750بندورة2141ابي عبيدة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده

ابراهيم البوشي

ابراهيم العطيات

ابراهيم حسين ابو ديه

ابراهيم عبداللطيف ابو ديه

ابراهيم عبدهللا محمد عقل

المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

ابراهيم علي عبداللطيف ابو ديه

ابراهيم عيسى حسن التعامره

ابراهيم فالح سعيد الشطي

ابراهيم محمد الشريف

ابراهيم مرعي محمد الخليل

7

8

2

3

4

5

6

9

10
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

5بندورة2141ابي عبيدة
2300فلفل2122ابي عبيدة
4خيار2122ابي عبيدة
2بندورة2122ابي عبيدة
8باذنجان2122ابي عبيدة
16خيار2122ابي عبيدة
24فلفل2122ابي عبيدة

2232540بندوره242داميا ٢
110خيار235داميا ٢
123خيار235داميا ٢
12بندوره235داميا ٢
18فلفل235داميا ٢
7500باذنجان235داميا ٢
1512550خيار236داميا ٢
621بندوره236داميا ٢

1100باذنجان408كبد/٢
11باذنجان408كبد/٢

50250ملوخية232ابي عبيدة
13ملوخية232ابي عبيدة

12بندورة22419
5فلفل حار 22419
5057بطاطا22419

440بندورة2232ابي عبيدةاحمد خالد احمد خلف 16
11خيار22272
13خيار22272
11بندورة22272

ابرهيم موسى ابوديه

احمد جميل علي البالونه

احمد حمد بخش

احمد خلف علي ابوديه

ابراهيم موسى محمد ابو ديه

15

17

11

12

13

14
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1224بندورة22272
2050بندوره142كبد/٢
10بندوره142كبد/٢
13فلفل142كبد/٢

54100باذنجان89داميا ٢احمد سالمة سلمان المغربي19
8فول269ابي عبيدة
4فلفل269ابي عبيدة

612باذنجان2128ضراراحمد صالح الشنيور21
150عنب22452احمد ضيفاحمد النعيم22

1516330خيار 168ابي عبيدة
16ملوخية168ابي عبيدة

440اشتال خضراوات2211ضراراحمد عبدالكريم ابوصبيح24
5بندورة22418
9خيار22418
497ملوخية22418

40150فلفل1175ابي عبيدة
10فلفل1175ابي عبيدة
1022350بندورة143ابي عبيدة
9خيار143ابي عبيدة

450300بندورةج/٤٥داميا ٢احمد علي عبد اللطيف ابو ديه 28
5فلفل22473
20خيار22473
2120فلفل22473

12خيار2285ضرار
8بندورة22301
15بندورة22301

احمد رزق سليمان شديد

احمد سلمان عبدهللا ضميدات

احمد عبدالرزاق عبدالهادي العساف

احمد عبدهللا المسلم الديات

احمد عبدهللا محمود الصليبي

احمد عبدالوالي مؤيد العسولي 

احمد عوض صالح الديات

احمد عوض محمود الصوالحه

18

20

23

25

26

27

29

30
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

12خيار22301
9خيار22301
9باذنجان22301
5295فلفل حلو22301

15بطاطا546داميا ٢احمد غيد علي الرماضنه31
823100خيار2147ضرار
10فلفل حلو2147ضرار
6بطاطا2147ضرار
10100خيار297معدي
540خيار2102معدي

40150بندورة2175ابي عبيدة
16فلفل2175ابي عبيدة

1080فلفل حلو2332ضرار
5بندوره2332ضرار

1100خيار1105ابي عبيدةاحمد محمد حسين صليبي 36
%22100فلفل258كبد/٢
7باذنجان258كبد/٢
1فلفل258كبد/٢
10بندورة22217
4فلفل حلو22217
1.5بندورة22217
3خيار22217
1.5فلفل حلو22217
8بطاطا 22217

120بندورة2178ابي عبيدة
2بندورة2178ابي عبيدة

احمد فارس أبو عماره

احمد فواز حسين النعيمات

احمد فؤاد ابو دوش

احمد محمد إبراهيم ابوديه

احمد محمد محمود حسن الحارس

احمد محمود احمد ابو اصبع

احمد محمود محمد ابو صليح

34

35

37

38

39

30

32

33
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2230بندورة2205ابي عبيدة
23بندورة2205ابي عبيدة

40بطاطا256معدياحمد مصلح المصالحه40
8100خيار247داميا ٢
9خيار247داميا ٢
216بندوره247داميا ٢
1060690بندوره 125داميا ٢
39فلفل 125داميا ٢

4خيار22301
10خيار22301
7بندورة22301
12بندورة22301
8بطاطا22301

854500بندورة1135ابي عبيدة
61300بندورة1138ابي عبيدة
320300بندورةجزء1١٣٦ابي عبيدة

1045120بندوره208داميا ٢
5فلفل حار208داميا ٢
24385بندوره207داميا ٢
614100خيار252داميا ٢
25باذنجان252داميا ٢
318150خيار429داميا ٢
10فلفل429داميا ٢

1خيارجزء 22٢٩٥
15خيارجزء 22٢٩٥
13147بنتدورةجزء 22٢٩٥

احمد مصلح حمدان المصالحه

احمد موسى ابوديه

احمد يوسف دوجان

احمد يوسف عبداللطيف ابو ديه

اسعود سعد سليمان الفاضل

39

41

42

43

44

45
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2200بندوره167كبد/٢
7بندوره167كبد/٢
2بندوره167كبد/٢
1خيار167كبد/٢
7خيار167كبد/٢
4خيار167كبد/٢
170بندوره283كبد/٢
1بندوره283كبد/٢
11كوسا282معدي
140خيار2101معدي
3كوسا2101معدي
2010خيار211معدي
6بندورة211معدي
7باذنجان211معدي
7فلفل حاره211معدي
4120خيار210معدي
120خيار21معدي
1فلفل حلو21معدي
9كوسا21معدي

815خيار بذور2121ابي عبيدة
4خيار بذور2121ابي عبيدة

10220خيار2212ضرار
12باذنجان2212ضرار
10بندورة2212ضرار
9100خيار2211ضرار
10فلفل حار 2211ضرار

اسماعيل علي محمد الباكستاني

اسماعيل نور محمد بروهي

اشرف عطا الديري

اكثم عبدالعزيز ابو خديجة

اكرم إسماعيل سليمان الفيومي 

48

49

50

46

47
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

610200بندوره 44داميا ٢
5خيار44داميا ٢
3فلفل 44داميا ٢

51400عنب / ورق144كبد/٢
66450عنب محمي428داميا ٢
143400عنب محمي65داميا ٢

100بندورة1160ابي عبيدة
250خيار 1161ابي عبيدة
1فلفل1161ابي عبيدة

10باذنجان انفاق22511امجد محمد غالب العالقمه54
38بطاطا 105داميا ٢
42بطاطا 106داميا ٢

550فلفل2225ابي عبيدةامين محمد قالح ابو عماش56
21100بندورة268ابي عبيدة
بندورة268ابي عبيدة

6كوسا238معدي
7حمضيات238معدي

30بطاطا194داميا ٢
60بطاطا159داميا ٢
53بطاطا160داميا ٢
67بطاطا361داميا ٢

5660خيار279معدياياد فايز النعماني60
445خيار279معدياياد فواز حسين النعيمات61

60بطاطا22203/204
2بندورة22219
3845بندورة22219

اكرم هالل هويشل البلوي

ايسر محمد مبارك اليازجين

امجد حامد احمد الشيخ

امجد سعد محمد الفقير

امين شحده محمد الدراويش

انس صالح احمد ابو صليح

انور محمد الكايد

اياد عدلي سعاده الدويك

51

52

53

55

57

58

59

62
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

10500فلفل156ابي عبيدة
25فلفل حار 156ابي عبيدة
15فلفل هنجاري156ابي عبيدة
39460فلفل149ابي عبيدة
9فلفل الوان149ابي عبيدة
37فلفل هنجاري149ابي عبيدة
2034500بندورة1100ابي عبيدة
1350400بندورة1143ابي عبيدة

30بطاطا220ابي عبيدةإبراهيم محمد الشريف 65
449310بندورة197ابي عبيدة
2535400بندورة196ابي عبيدة

255خيار22681أحمد البس67
34130فلفل430داميا ٢
5بندورة430داميا ٢
10بندورة43داميا ٢
510200خيار454داميا ٢
15بندورة454داميا ٢
34بندورة88داميا ٢
2615350خيار88داميا ٢

314100بندورةجزء1٢١٨ابي عبيدةأنور سعد سليمان خلف 70
912500بندورة104داميا ٢
231فلفل104داميا ٢
6باذنجان104داميا ٢

4150بندورة2188ابي عبيدة
4خيار2188ابي عبيدة
2فلفل حلو2188ابي عبيدة

ايمن عبدالكريم عبدة صبحه 

إبراهيم عوض علي السرحان

إسماعيل يوسف محود دخال

أحمد علي عبداللطيف ابو ديه

أحمد مصلح حمدان المصالحة

باسل احمد عيسى الرمانه

باسم سامر نمر سعيفان

64

66

68

69

71

72

63
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2باذنجان2188ابي عبيدة
6بندورة2188ابي عبيدة
4باذنجان2188ابي عبيدة
10بندورة2188ابي عبيدة
28224فلفل254ابي عبيدة
8130خيار286ابي عبيدة
2ملوخية286ابي عبيدة
1باذنجان286ابي عبيدة
1فلفل حار286ابي عبيدة
6فلفل حار286ابي عبيدة
6ملوخية286ابي عبيدة
4باذنجان286ابي عبيدة
20250بندورة243ابي عبيدة
27بندورة243ابي عبيدة
13فلفل حار243ابي عبيدة
2فلفل حار243ابي عبيدة

11400خيار4كبد/٢
42خيار4كبد/٢
2200بندوره188كبد/٢
7بندوره188كبد/٢
2خيار188كبد/٢
17خيار188كبد/٢
1خيار188كبد/٢
20بطاطا188كبد/٢

15150كوسا1150ابي عبيدةبسام حسن علي السمارنة 76
7220خيار226معدي

بدر جميل علي البالونه

بدر علي جوهر

برهان شبيب المصري

بسام سالم الطالب

72

73

74

75
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

550خيار261معدي
880فلفل حلو252معدي
1015150خيار275معدي

1031بندورة185ابي عبيدة
20450ملوخية185ابي عبيدة

45خس1246ابي عبيدةبشار محمد يوسف79
210100بندورة2204ضراربشير عوض محمد ابودوش 80
1010خيار22248بكر الصوالحه وعبدهللا فهد81

523450بندوره219داميا ٢
521خيار219داميا ٢
13باذنجان219داميا ٢
16فلفل حلو219داميا ٢
13بندوره شيري219داميا ٢

3500بندوره623داميا و الشقاق /
7خيار623داميا و الشقاق /
2باذنجان623داميا و الشقاق /
1فلفل حلو623داميا و الشقاق /
25بندوره623داميا و الشقاق /
19خيار623داميا و الشقاق /
3بندوره كرزيه623داميا و الشقاق /
2باذنجان623داميا و الشقاق /
6فلفل حلو623داميا و الشقاق /

1250بندوره 189كبد/٢
2بندوره 189كبد/٢
2بندوره189كبد/٢
5بندوره189كبد/٢

بسام عبدالعزيز إبراهيم جبارات

بالل رفعت العبدالالت

77

78

82
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1بندوره189كبد/٢
3بندوره189كبد/٢
2بندوره189كبد/٢
1بندوره 189كبد/٢
3خيار189كبد/٢
4خيار189كبد/٢
2خيار189كبد/٢
3باذنجان189كبد/٢
2فلفل حار189كبد/٢
1فلفل حار189كبد/٢
3خيار22253
5بندورة22253
2باذنجان22253
5خيار22253
10100بندورة22253
9بندورة22207
22خيار22207
3خيار22207
14بطاطا22207
2250بندوره286داميا ٢
912بندوره286داميا ٢
212خيار286داميا ٢

29بطاطا262معديبهاء بسام سالم الطالب86
520خيار2251بيرانو احمد خان87

4500ازهار قطف2219ضرار
6ازهار قطف2219ضرار

بالل علي عبداللطيف ابوديه

بالل محمود احمد ابو اصبع

بالل موسى محمد ابو ديه

تحسين محمود حسين الكرو

83

84

85

88
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

23ازهار قطف2219ضرار
3ازهار قطف2219ضرار

2بندورة2242تميم سعد المحسن89
230بندورة2242تميم سعد المحسن90

635مرامية271ابي عبيدة
4مرامية271ابي عبيدة

14300باذنجان31كبد/٢
46باذنجان31كبد/٢
18250بندوره27كبد/٢
33بندوره27كبد/٢
2400بندوره28كبد/٢
8بندوره28كبد/٢
36بندوره28كبد/٢
33خيار28كبد/٢
11خيار22506
4120فلفل22506

2400بندورة273ابي عبيدة
40بندورة273ابي عبيدة

4020600بندورة186ابي عبيدةجمال جميل محمد عبدالهادي 95
820150بندوره 59داميا ٢
217خيار 59داميا ٢
4040600خيار155داميا ٢
20بطاطا155داميا ٢
612200خيار229داميا ٢
333خيار229داميا ٢

1231400بندوره290داميا 99٢

توفيق خليل سلمان ابو صيام

توفيق عبدالكريم حماده السطري

جعفر داتو خان ماجزي

جالل سليمان صالح ابو صالح

جمال حسن السالم الطعيمات 

جمال محمد احمد الزعبي

جمعه احمد حسين ابو ديه

88

91

92

93

94

96

97

98
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

440خيار237ضرارجمعه عبدالرحمن أبو صليح100
118260خيار233داميا ٢
911بندوره233داميا ٢
213باذنجان233داميا ٢
1022700خيار283+ 282داميا ٢
1035بندوره283+ 282داميا ٢
311باذنجان283+ 282داميا ٢
39240خيار263داميا ٢
216بندوره263داميا ٢
3فلفل حلو263داميا ٢

16170خيار2186ابي عبيدة
17بندورة2186ابي عبيدة
12570بندورة18ابي عبيدة
50بندورة18ابي عبيدة
1230300بندورة128ابي عبيدة

880بندورة1217ابي عبيدةحاتم علي عبدهللا المفلح 105
خيار29ابي عبيدة
خيار210ابي عبيدة
خيار24ابي عبيدة
خيار28ابي عبيدة

2046130بندوره2126ضرارحازم سعد الخدام107
85بندوره ج\ ١٥٤داميا ٢
43140خيارج\ ١٥٤داميا ٢
43فلفلج\ ١٥٤داميا ٢
141290يندورة2داميا ٢
15فلفل ملون2داميا ٢

جمعه موسى محمد ابو ديه

جميل محمد حسين ابو ديه

جهاد عيد علي ابو نقيره

جهاد محسن شحده الشوبكي

حازم سالم بخيت البالونه

حامد سعد الحبيس

حجازي يونس حجازي

102

103

104

106

108

109

101
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

134170بندورة1داميا ٢
4فلفل مكسيكي22675
1416فلفل مكسيكي22675

14130فلفل حلو22512حرب عبيبدهللا عايش شحادات110
6فلفل حار 311جزء22
8140فلفل حار 311جزء22
20فول مكشوف22314
20فلفل حار 22310
70560فلفل حار 22310
60ملوخية22313
5700ملوخية22313

5880بندوره216معدي
2230350خيار241معدي

550ملوخيه2136ضرارحسان عبد محمود احمد113
1338خيار2141ضرار
1553120خيار2137ضرار

450بندورة293ابي عبيدة
12بندورة293ابي عبيدة
260خيار292ابي عبيدة
2بندورة292ابي عبيدة
10بندورة292ابي عبيدة
220فلفل حلو2180ابي عبيدة
11فلفل  حلو2180ابي عبيدة

413فلفل حارجزء2١٣٦ضرارحسن إبراهيم حسين السطري115
812120فلفل ملون 6داميا ٢
1320200فلفل ملون 7داميا ٢

حسن حسين ابو سيدو 

حربي سعود الصوالحه

حربي عبدالحافظ النعيمات

حسن احمد حمدان زهران

109

111

112

114

116
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

615130فلفل ملون 5داميا ٢
3770فلفل حلو27ابي عبيدة
11110بندورة2193ابي عبيدة
410150بندورة2192ابي عبيدة
4بندورة 2192ابي عبيدة
220فلفل268ابي عبيدة
3250فلفل حلو267ابي عبيدة

493090بندوره2242ضرارحسن حمد يوسف أبو زنيمه118
230فاصولياء294ضرارحسن خلف حمد الصوالحه119

7100بندورة1293ابي عبيدة
3360بندورةجزء1٢٢٧ابي عبيدة
3فلفلجزء1٢٢٧ابي عبيدة
1220200بندورة123ابي عبيدة
621خيار123ابي عبيدة
3180فلفل حار251ابي عبيدة
18بندورة251ابي عبيدة
11خيار251ابي عبيدة

6خيار223
1بندورة223
1خيار223

460210فلفل1125ابي عبيدة
20بندورة كرزية1125ابي عبيدة

69250خيار 110داميا ٢
1315بندوره110داميا ٢
1950بندوره279داميا ٢
52570بندوره290داميا ٢

حسن حسين حسن أبو سيدو

حسن سعد سليمان خلف 

حسن عبدالرزاق عبدالهادي العساف

حسن علي حبر/شركة االشراق

حسن علي عبداللطيف ابوديه

حسن علي مصلح روقة

حسن محمود حسين ابو ديه

121

122

123

124

117

120

Page 15 of 87



تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2050خيار278داميا ٢
19بندوره278داميا ٢
74250بندوره275داميا ٢
11850خيار277داميا ٢
15بندوره277داميا ٢
15باذنجان277داميا ٢

12510خيار145ابي عبيدة
58باذنجان145ابي عبيدة
205بندورة145ابي عبيدة

28بندوره2163ضرارحسين احمد حسين الخناطله127
322بندورة2110ابي عبيدة
8بندورة2110ابي عبيدة
2323250بندورة161ابي عبيدة
43430بندورة162ابي عبيدة
5210بندورةجزء2١١٣ابي عبيدة
11خيارجزء2١١٣ابي عبيدة
10بندورةجزء2١١٣ابي عبيدة
9250بندورة2107ابي عبيدة
13خيار2107ابي عبيدة
7فاصوليا2107ابي عبيدة
18باذنجان2107ابي عبيدة
9فلفل2107ابي عبيدة

37اشتال خضراوات2129ضرارحسين كنوش الشرعه131
1233120بندورهجزء2٤٠٥ضرارحسين محمد الخدام132

3فلفل حار 22437/438
26فلفل حار 22437/439

حسين محمد حسن  الهيدرس

حسن موسى صالح سالم

حسين احمد حمدان زهران

حسين حسن محمد أبو سالم

حسين علي حسين البالونه

125

126

128

129

130

133
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

21ملوخية22437/440
8236ملوخية22437/441

57خيار22528حسين محمد حسن المناصير134
6بندورة22202
8بندورة22202
8125بندورة22202
520300بندوره 43داميا ٢
89خيار 43داميا ٢

1330بندوره277معدي
2575خيار56كبد/٢

416200خيار296داميا ٢
28بندوره296داميا ٢
10فلفل حلو296داميا ٢

16150فلفل حلو63كبد/٢
20خيار63كبد/٢
21بندوره63كبد/٢
1250باذنجان57كبد/٢
45باذنجان57كبد/٢
2300بندوره68كبد/٢
19بندوره68كبد/٢
10فلفل حلو68كبد/٢

30بطاطا262ابي عبيدةحكم احمد يوسف الدوجان 138
7400بندورة133ابي عبيدة
320خيار133ابي عبيدة
4فلفل133ابي عبيدة
15باذنجان133ابي عبيدة

حسين محمد موسى السطري

حسين موسى محمد ابو ديه 

حسين نهار الدقامسه

حلمي احمد أبو دحيلة

137

139

133

135

136
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

5880خيار225معدي
4فلفل 225معدي

3بندورة22255
40151بندورة22255
2فلفل ملون22280
36140فلفل ملون22280
20بندورة 22279
26خيار 22279
94150بندورة191داميا ٢
51خيار191داميا ٢

215فسائل نخيل / اشتال*******22حمدي ضيف هللا احمد النعيم143
40400دوالي2140ابي عبيدة
دوالي2140ابي عبيدة

15350خيار107كبد/٢
20بندوره 107كبد/٢
1بندوره107كبد/٢

717240بندوره 120داميا ٢
204خيار 120داميا ٢
120داميا ٢

1311300خيار 124داميا ٢
420بندوره 124داميا ٢
20بطاطا 124داميا ٢

14130دوالي263ابي عبيدة
14دوالي263ابي عبيدة
15300ورق عنب2149ابي عبيدة
300ورق عنب2149ابي عبيدة

حمد حسين الطالب

حمزه عبدالرحمن ابو حمد

حمدان  خلف ابو ديه

حمدان محمد عبد العزيز الخرابشة

حمزة عبدالرحمن علي ابو حمد

حمزه انور محمد حمدان

حمزه عبد الهادي سعود الرماضنه 

حمزه عبد الهادي سعود الرمانه 

140

141

142

144

145

146

147

148
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

15300ورق عنب2150ابي عبيدة
300ورق عنب2150ابي عبيدة

18150خيار175كبد/٢
27بندوره175كبد/٢
3باذنجان175كبد/٢
1باذنجان175كبد/٢
1بندوره175كبد/٢

37120خيار393داميا ٢
4خيار393داميا ٢
20بطاطا393داميا ٢
3بطاطا391داميا ٢
1822340خيار 101+102داميا ٢
1852بندوره 101+102داميا ٢
3149290فلفل ملون153داميا ٢

45بطاطا136+135+134+133كبد/٢
60بطاطا136+135+134+133كبد/٢
33بطاطا136+135+134+133كبد/٢
38بطاطا136+135+134+133كبد/٢
5بطاطا136+135+134+133كبد/٢
20بطاطا136+135+134+133كبد/٢
36بطاطا139+131+130+129كبد/٢
37بطاطا139+131+130+129كبد/٢
36بطاطا139+131+130+129كبد/٢
40بطاطا139+131+130+129كبد/٢

4331164بندورة94+93+85داميا ٢
414700خيار94+93+85داميا ٢

حمزه هاني المصالحه

حمزه هاني زيد المصالحه

حنان عبد الغفور ارباب 

151

149

150
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1842خيار94+93+85داميا ٢
210باذنجان94+93+85داميا ٢
100بطاطا 86+87داميا ٢

1450بندوره128كبد/٢
9بندوره128كبد/٢
1بندوره128كبد/٢
7بندوره128كبد/٢
11خيار22212
16خيار22212
967بندورة 22212
2بندورة2241
70خيار2241

3333باذنجان22254خالد ابو اصبع155
6بطاطا22206خالد بركات الربيع 156

13700بندوره51+50كبد/٢
5فلفل51+50كبد/٢
44خيار51+50كبد/٢
29بندوره 51+50كبد/٢
44بندوره51+50كبد/٢

1265بندورةجزء2٥٨ابي عبيدة
1بندورةجزء2٥٨ابي عبيدة
5200بندورة155ابي عبيدة
4فلفل155ابي عبيدة
2باذنجان155ابي عبيدة

15بندورة22501
3650خيار22501

حنان عبدالغفور اوس ارباب

خالد  ابراهيم محمد حسنات

خالد ابراهيم المشاهره

خالد توفيق عبدالكريم حماده 

خالد حسن صالح ابو دعيس

خالد حسين شلباية

خالد حسين محمد ابوديه

152

153

154

157

158

159

160
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

26213بندورة22290
020بندورة22290

22080بندوره210داميا ٢خالد خليفه الزعبي162
8250خيارجزء 1١٣٦ابي عبيدة
7بندورةجزء 1١٣٦ابي عبيدة
5190باذنجانجزء 1١٣٦ابي عبيدة
4بطاطاجزء 1١٣٦ابي عبيدة
1750ملوخية2127ابي عبيدة
10ملوخية2127ابي عبيدة

3خيار22532
18خيار22532
1460بندورة22532

20100بندوره221ضرارخالد عواد سليمان الحصارمه166
530بندوره2334ضرار
252050بندوره2334ضرار

133500بندورة1115ابي عبيدة
20خيار1115ابي عبيدة

5فاصولياء22238خالد محمد نزال الصالحات169
40170خيار226ابي عبيدة

11فلفل حار 22126
15فلفل حلو22126
1394بندورة22126
4بندورة22208
650باذنجان22208

40155200بندورة2364ابي عبيدة
ملوخية2364ابي عبيدة

خالد زعل عبدالمحسن ابودية

خالد عبدالكريم عبدهللا الضميدات

خالد عبدهللا محمد عبدهللا

خالد فارس الشوبكي

خالد فارس عبدهللا الشوبكي 

خالد محمود احمد ابو اصبع

خالد حمدان ابو ديه 

خالد يوسف محمد البالونة

167

168

170

171

161

163

164

165
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

852170ملوخيه2194ضرار
610باذنجان22483خلف الشامي172

1130450فلفل566+22داميا ٢
410باذنجان566+22داميا ٢

1300خيار26+25كبد/٢
1بندوره26+25كبد/٢
4خيار26+25كبد/٢
6بندوره26+25كبد/٢
15خيار26+25كبد/٢
15بندوره 26+25كبد/٢
230خيار20كبد/٢
3خيار20كبد/٢

12بندورة بلحيهجزء2٤٢٩ضرارخليل أبو عوض176
215خيار بيبي1185ابي عبيدة
خيار1185ابي عبيدة

2100باذنجان11كبد/٢
17باذنجان11كبد/٢
38خيار11كبد/٢
5210بندوره327+10كبد/٢
50بندوره328+10كبد/٢
4بندوره329+10كبد/٢
0720250فلفل14+13كبد/٢
0550150باذنجان7كبد/٢
1000100خيار12كبد/٢
28خيار12كبد/٢
17باذنجان12كبد/٢

خلف أحمد محمد ابو مكيسير

خلود بركات الختالين 

خليل احمد محمود خضر 

خليل خالد خليل مقدادي

خليل سليم عبيدهللا البوشي

173

174

175

177

178
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

6200بندوره 44كبد/٢
49بندوره44كبد/٢

837320ملوخية264ابي عبيدة
ملوخية264ابي عبيدة

6خيار2218/76/63
2بندورة2218/76/63
160خيار 2218/76/63
باذنجان2218/76/63
فلفل2218/76/63
بندورة2218/76/63

65235بندوره234معدي
110خيار234معدي
68باذنجان234معدي

667300بندورة457داميا ٢
8فلفل457داميا ٢
1015660بندوره472داميا ٢
535بندوره472داميا ٢
1516خيار 472داميا ٢
17بطاطا 472داميا ٢
80بندوره473داميا ٢
429500خيار473داميا ٢

32بطاطا12ابي عبيدة
40فول12ابي عبيدة
9660باذنجان2157ضرار
525250بندوره2158ضرار
5باذنجان2158ضرار

خليل محمد سالم ابو حسان

خليل موسى ابو ديه

خميسو بروهي محمد

داود حمدان سعيد العرايضه

داود محمد عيد سعد 

راتب محمد احمد الكفارنة

راضي سعود علي الضيافله

182

183

184

185

179

180

181
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

3فلفل حلو2158ضرار
10200بندورهجزء 596داميا ٢
6بندورهجزء 596داميا ٢
1014خيارجزء 596داميا ٢

2145فلفل حلو2148ضرار
414فلفل حار2148ضرار

623400بندورة146ابي عبيدة
16خيار146ابي عبيدة

310بندورة 22293
1345فلفل حلو ملون22293
3330فلفل حلو اخضر22293
01517فلفل حلو اخضر22293
1060فلفل حار 22293
2فلفل حار جزء 22٣١١
1فلفل حار جزء 22٣١١
4باذنجانجزء 22٣١١
9بندورةجزء 22٣١١
1فلفل حلوجزء 22٣١١
4136فلفل حلوجزء 22٣١١
5باذنجان22440
5فلفل حلو22440
4خيار22440
15150خيار22440
5بندورة22444
5خيار22444
5بندورة22444

راضي عطا احمد ابو ديه

رافت محمود السواعي

راكان فهد خلف حناحنة 

رامي احمد محمد الصوالحه

رائد محمد حمدان القطناني

186

187

188

189

190
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

5100خيار22444
5بندورة22439
550بندورة22439

شجرة مجهول 20220020داميا ٢رائد محمد محمود عبد الجابر191

1250بندوره47كبد/٢
18بندوره47كبد/٢
5بندوره47كبد/٢
18بندوره47كبد/٢
4بندوره47كبد/٢

440ملوخيه2153ضراررفيق محمد حسين المرايحه193
9410فلفل حلو2277ابي عبيدة
41فلفل حلو2277ابي عبيدة
51510بندورة2251ابي عبيدة
4350بندورة2137ابي عبيدة
17فلفل حلو2137ابي عبيدة
33بندورة2137ابي عبيدة
10370بندورة********2ابي عبيدة
37بندورة********2ابي عبيدة

8200خيار22كبد/٢
24خيار22كبد/٢
20بندوره22كبد/٢
12فلفل حلو22كبد/٢

229100بندوره267داميا ٢
5فلفل حار267داميا ٢
14باذنجان267داميا ٢

7200بندوره33كبد/٢

رائده عبدالهادي ابوخروب

ركان محمد رضوان الشريف

رويده صادق / مزارع عيسى خان

رويده صادق محمد بالوش

رويده محمد صادق 

196

192

194

195
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

26بندوره33كبد/٢
20خيار33كبد/٢
10باذنجان33كبد/٢

33100ملوخيهجزء2٩٣ضرار
3خيارجزء2٩٣ضرار

1040خيار1149ابي عبيدةزايد عيسى صالح اللوزي199
3500بندورة233ابي عبيدة
61بندورة233ابي عبيدة
9200خيار252ابي عبيدة
51خيار252ابي عبيدة

5045100فلفل حلو2362ضرارزياد احمد سليمان مسعود201
5250بندوره46كبد/٢
18بندوره46كبد/٢
10بندوره46كبد/٢
8بندوره46كبد/٢
1بندورة22101
9بندورة22101
1فلفل حلو 22101
7فلفل حلو22101
9135فول مكشوف22101

354545بندوره2205ضرار
183560بندوره2206ضرار

50500فلفل حلو260ابي عبيدةزياد سالم محمد الراجبي205
4فاصولياء2211زياد سعد قاسم206

8200خيار1144ابي عبيدة
5باذنجان1144ابي عبيدة

رياض محمد خلف الصوالحه

زياد ابو نقيرة

زياد احمد موسى النعيمات 

زياد المشاهره

زياد سالم الراجبي

زياد سعد محمد الفقير

197

198

200

202

203

204

207
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

11بندورة1144ابي عبيدة
35فلفل1144ابي عبيدة
5500فلفل حلو236ابي عبيدة
10فلفل حار236ابي عبيدة
7باذنجان236ابي عبيدة
6خيار236ابي عبيدة
24بندورة236ابي عبيدة
2فلفل حلو236ابي عبيدة
1نخيل منتج236ابي عبيدة
1520400بندورة182ابي عبيدة
15ملوخية182ابي عبيدة
3510400بندورة199ابي عبيدة

10خس فرنجي283ابي عبيدةسالم احمد عبدهللا البالونة210
15بطاطا219كبد/٢سالم بدر احمد جوهر#######

5خس2185ضرارسالم عبدالكريم العمارات212
331400خيار 1186ابي عبيدة
320بندورة1186ابي عبيدة
5فلفل حار 1186ابي عبيدة

5بطاطا22209
5فاصولياء22209

4150بندوره كرزيه37كبد/٢
1فلفل ملون37كبد/٢
1باذنجان37كبد/٢
3خيار37كبد/٢
5بندوره37كبد/٢
3خيار37كبد/٢

زيد يوسف محمود دخاللله

سالم نهار سالم الصبيح 

سامح بسيوني 

سامي احمد الخطيب

زياد عيد علي ابو نقيرة

215

207

208

209

213

214

Page 27 of 87



تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1فلفل ملون37كبد/٢
15مختلفه37كبد/٢
6خيار2220
34خيار2220

1030فلفل حلو32كبد/٢سامي محمد سالمه مسعود217
310130ملوخيه285داميا ٢سعد حسين علي الفرحان218

4220خيار187كبد/٢
2بندوره187كبد/٢
1بندوره187كبد/٢
1بندوره187كبد/٢
10فاصولياء22398
2150فاصولياء22398

525250خيار2143معدي
7بندوره2143معدي

40بطاطا200كبد/٢سعد صباح مريحيل المراحله222
1519160بندوره2180ضرار
2019فلفل حلو2180ضرار

5خيار22289
2خيار22289
3بندورة22289
2بندورة22289
1فلفل حار 22289
1129فلفل حلو22289
1بندورة2251
426بندورة2251

21130فلفل حلو2248ضرار

سامي سعيد الشوبكي

سعد حسين علي النعيمات

سعد سعيد حسين

سعد سمير احمد الغضبان

سعود احمد مسعود

سعيد حسن سعود الصوالحه وحسن سعود

سعيد محجمد ابو ديه

سعيد محمود عوده الشوبكي

216

219

220

221

223

224

225

226
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

53بندوره2248ضرار
8باذنجان2248ضرار

7590بندورة جزء 1٢١٨ابي عبيدة
1فلفلجزء 1٢١٨ابي عبيدة
3760بندورة1210ابي عبيدة

110بندورة226سالمه حماد السواركه228
520200بندوره2202ضرارسلطان احمد أبو زنيمه229

27200بندورة235ابي عبيدة
23بندورة235ابي عبيدة
510بندورة1238ابي عبيدة
10150بطاطا1238ابي عبيدة
15390بندورة171ابي عبيدة
21خيار171ابي عبيدة
3فلفل171ابي عبيدة
4070خيار225ابي عبيدة
10خيار225ابي عبيدة

35بطاطا342داميا ٢سليم عيسى عبدهللا البدر234
21300خيار260داميا ٢
20بندوره260داميا ٢
5باذنجان260داميا ٢
418400خيار261داميا ٢
517بندوره261داميا ٢
4باذنجان261داميا ٢
5فلفل حلو261داميا ٢

233390ملوخيهجزء2١٨٦ضرار
81550بندورهجزء2١٩٥ضرار

سالمة سعيد سليمان خلف 

سلطان سعد سليمان الخدام

سلطان مفلح احمد خلف

سلمان احمد فالح المناصير 

سليم سالم بخيت الصليبي

سليمان حمدان سالم الغوانمه

سليمان عبدالكريم الدوجان

232

233

235

236

226

227

230

231
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2330120بندوره2184ضرار
81260ملوخيه2187ضرار

52100ملوخية242ابي عبيدة
3575بندورة237ابي عبيدة
15بندورة237ابي عبيدة
20150ملوخية238ابي عبيدة
20ملوخية238ابي عبيدة
35100ملوخية240ابي عبيدة
15ملوخية240ابي عبيدة

5فول مكشوف22369سليمان عيسى العالقمه238
4خيار22527
1فلفل22527
21بندورة22527
660باذنجان22527
5خيار22530
2باذنجان22530
2بندورة22530
6فلفل حار+ حلو22530
12بندورة22530
5خيار22530
436بندورة22530

20450باذنجان2157ابي عبيدة
25بندورة2157ابي عبيدة

11نخيل مجهول114110+130+131+132+586+584+113داميا ٢

912نخيل مجهول 1149120+130+131+132+586+584+113داميا ٢

نخيل مجهول 1442042+13+12+11+10+9داميا ٢

سليمان عبدالكريم سليمان الدوجان

سمر رسمي عبدالحميد الخرابشة

سمير خليل جمعه ابو صيام

سمير خليل فرحان قعوار

236

237

239

240

241
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2بندورة2267
2545بندورة2267

115بندوره234معدي
37كوسا240معدي
1200باذنجان222كبد/٢
9باذنجان222كبد/٢
5بندوره222كبد/٢
3بندوره222كبد/٢
10بطاطا222كبد/٢
20350بندوره221كبد/٢
1بندوره221كبد/٢
25بندوره221كبد/٢
3350خيار195كبد/٢
5خيار195كبد/٢
8خيار195كبد/٢
4بندوره195كبد/٢
2بندوره195كبد/٢
1بندوره195كبد/٢
1450بندوره208كبد/٢
2بندوره208كبد/٢
1بندوره208كبد/٢
5فلفل208كبد/٢
5باذنجان208كبد/٢
3خيار208كبد/٢
1خيار208كبد/٢
550فاصوليا352كبد/٢

شادي النعيمات

شاكر احمد خان رودناني

سمير عويس
242

243

244
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

5فول352كبد/٢
8250بندوره232كبد/٢
10بندوره232كبد/٢
5اشجار نحيل 232كبد/٢
6اشجار جوافه 232كبد/٢
5250بندوره170كبد/٢
19بندوره170كبد/٢
2خيار170كبد/٢
6خيار170كبد/٢
5بندورة22192
6بندورة22192

320210خيار 1180ابي عبيدة
3بندورة1180ابي عبيدة

290خيار408كبد/٢
3بندوره408كبد/٢
3بندوره408كبد/٢
3باذنجان408كبد/٢
خيار408كبد/٢
7100بندورة****داميا /٢
4فلفل****داميا ٢
1فاصوليا****داميا ٢
3باذنجان****داميا ٢

1158200خيار1108ابي عبيدة
18150شمام1109ابي عبيدة

2أشجار نخيل2353ضرارشركه االستثمارات الزراعيه250
1345محطه تجاربجزء 2١٠٣معديشركه الثقه للبذور251

شاكر محمود الخطيب

شاهر محمد سالمة الفقير 

شاهر موسى محمد ابوديه 

شركة ارض للبذور الزراعية/ابراهيم جبري اللبدي

شركة ننهمز

246

247

248

249

245
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

515250خيار337داميا ٢
15بندوره337داميا ٢
4فلفل حلو337داميا ٢
2390بندوره219داميا ٢
10بندوره219داميا ٢
9خيار219داميا ٢

1794بندورة277ابي عبيدة
بندورة277ابي عبيدة

614200خيار230معدي
4باذنجان 230معدي
2فلفل حار230معدي

10ملوخية22441
4فلفل حار 22441
270فول مكشوف22441

985فلفل1162ابي عبيدة
14بندورة1162ابي عبيدة
2فاصولياء1162ابي عبيدة
5فلفل1162ابي عبيدة
4بندورة1162ابي عبيدة

9200عنب محمي597داميا ٢
9عنب محمي597داميا ٢

4فاصولياء22191صبحي النعيم 259
25بندورة22182
2347بندورة22182

152150فلفل حلو2404ضرار
111650فلفل حلو2405ضرار

صالح سليمان عبدالرحمن الياسين

صباح محمود جميل حبال

صدام عيسى ابوديه

صقر سعد سليمان الخدام

شعيب موسى محمد ابو ديه

صالح احمد ابراهيم المغربي

صالح احمد عبدالرحمن ابو صليح

صالح حسن النواجي

صالح حسن هديرس 

252

253

261

254

255

256

257

258

260
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2460بندورة22482صالح محمد سلمان ابو صالح262
19365خيار257ابي عبيدة
34بندورة257ابي عبيدة
15بندورة257ابي عبيدة
22250خيار28ابي عبيدة
18خيار28ابي عبيدة

131220بندورهجزء 240داميا ٢
71فلفلجزء 240داميا ٢
3223550بندوره241داميا ٢
4650خيار454داميا ٢
10خيار454داميا ٢
6بندوره454داميا ٢
9بندوره454داميا ٢

1030بندورهجزء2١٣٢ضرار
1340بندوره2134ضرار
131150بندوره2133ضرار
460140ملوخيهجزء2١٨٦ضرار
265120فلفل حلوجزء2١٩٥ضرار

30بطاطا1158ابي عبيدة
12300ملوخيةجزء1١٥٧ابي عبيدة

11بندورة 22183طالل خليل 269
52520بندورة165ابي عبيدةطالل فهد خلف حناحنة 270

12170بندورة2185ابي عبيدة
17بندورة2185ابي عبيدة

212150خيارج/٤٤داميا ٢
24بندوره ج/٤٤داميا ٢

ضرار  عبدالهادي القواسمي

طارق يزيد حافظ الكردي

طالب حسين جمعه ابو ديه

طالب محمد عالن ابو ديه

طايل الدوجان

طايل محمد محمود الدوجان

طلعت عيد علي ابو نقيرة

طه محمد احمد حمدان 

263

264

265

266

267

268

271

272

Page 34 of 87



تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

129150خيار315داميا ٢
129بندوره315داميا ٢
10باذنجان315داميا ٢
16فلفل315داميا ٢
44125بندوره326داميا ٢
18باذنجان326داميا ٢
7فلفل326داميا ٢

3660بندورة2191ابي عبيدة
25فلفل حلو2191ابي عبيدة
36بندورة2191ابي عبيدة

5300خيار211كبد/٢
3خيار211كبد/٢
1خيار211كبد/٢
2خيار211كبد/٢
7خيار211كبد/٢
4خيار211كبد/٢
4خيار211كبد/٢
1250خيار210كبد/٢
12خيار210كبد/٢
2فول210كبد/٢

715خيار325داميا ٢
8بندوره325داميا ٢
25بطاطا325داميا ٢

741350بندورة189ابي عبيدةعارف احمد يوسف البالونة277
8190بندورة2111ابي عبيدة
8خيار2111ابي عبيدة

طه موسى عبدالمحسن ابو ديه

عادل سالم الذيب الشطي

عادل سعد محمد النعيمات

عادل محمود عبدالمهدي الغنانيم

عاطف حسين سلمان ابو النجا

276

278

273

274

275
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

19بندورة2111ابي عبيدة
140باذنجان229كبد/٢
32باذنجان229كبد/٢
2بندوره229كبد/٢
2بطاطا229كبد/٢
5باذنجان229كبد/٢

411500خيار243داميا ٢
28بندوره243داميا ٢
37بندوره243داميا ٢
3فلفل حار243داميا ٢
510450خيار284داميا ٢
55بندوره284داميا ٢
10بندوره284داميا ٢
10باذنجان284داميا ٢

11فاصولياء22395عامر حسين عبدهللا الصالحات281
880خيار391كبد/٢
8بندوره391كبد/٢
5كوسا391كبد/٢

150فاصولياء2162ضرار
240فلفل حلو2162ضرار

1560بندورة2249ابي عبيدة
60بندورة2249ابي عبيدة

20300خيار308داميا ٢
41بندوره308داميا ٢
5فلفل308داميا ٢

11بندورة2293

عاطف علي محمد البريدي 

عاكف فايز موسى ابو ديه

عامر عدنان الحياري

عامر مروان الحسين

عامر يوسف عبدالهادي

عاهد عبدالفتاح احمد المرسال

عايد هشام يوسف العبدلالت 

279

280

282

283

284

285

286
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2535بندورة 2293
35فلفل 2293
10100عنب22787
69690عنب22787

434450بندورة1107ابي عبيدة
17خيار1107ابي عبيدة

338فلفل ملون2179ضرارعبد الرحمن الطويل289
2150بندوره 284كبد/٢
2بندوره 284كبد/٢
2بندوره 284كبد/٢
15بندوره 284كبد/٢
1خيار284كبد/٢
2خيار284كبد/٢
1خيار284كبد/٢
5خيار284كبد/٢
4خيار284كبد/٢
3خيار284كبد/٢

2058140بندوره2197ضرارعبد محمود الشوبكي291
4فاصولياء22370
11فول مكشوف22370

11650فلفل81داميا ٢عبدالحكيم احمد عبدالرحمن الرماضنه293
3فلفل152ابي عبيدة
3220باذنجان152ابي عبيدة
94بندورة152ابي عبيدة

11760بندوره188داميا ٢
117خيار188داميا ٢

عباس عبدالرحمن علي ابو حمد 

عباس محمد سعيد حافظ عواد

عبد امام بخش كاتور

عبدالحافظ سالمه العالقمه

عبدالحي محمود الزغول 

عبدالرحمن احمد حسين ابو ديه

292

294

295

286

287

288

290
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

125260فلفل ملون2228ضرار
116060بندوره2235ضرار
4160فلفل حلو2140ضرار
4850فلفل حلو2198ضرار
5190بندوره2199ضرار
636125بندوره2233ضرار
22بندوره كرزيه2233ضرار
93640بندوره2234ضرار
460140بندوره2229ضرار
35850بندوره2196ضرار

745450فلفل1288ابي عبيدة
350بندورةجزء1٢٢٧ابي عبيدة
3فلفلجزء1٢٢٧ابي عبيدة
10190فلفل حلو1121ابي عبيدة
23200بندورة1120ابي عبيدة

410خيار22315/316/317
1043فلفل حلو ملون22315/316/317

550فلفل حلو2293ابي عبيدة
2440بندورة2289ضرار
30بندورة2289ضرار

330بندورة2292ابي عبيدة
440بندورة2295ابي عبيدة
660بندورة2296ابي عبيدة

10125خيار228معدي
13باذنجان228معدي
11110خيار243معدي

عبدالرحمن الطويل

عبدالرحمن عبدالحميد الطويل 

عبدالرحمن عوض الشعالن

296

297

298
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

930300بندوره239معدي
25540فلفل حار2201ضرارعبدالرحمن محمود رزق البالونه299

3500باذنجان224ابي عبيدة
8خيار224ابي عبيدة
39بندورة224ابي عبيدة
2134خيار212ابي عبيدة
3بندورة212ابي عبيدة
1ملوخية212ابي عبيدة
17بندورة212ابي عبيدة
3خيار212ابي عبيدة
1باذنجان212ابي عبيدة
1فلفل حلو212ابي عبيدة
1فاصوليا212ابي عبيدة
1بقدونس212ابي عبيدة
2بندورة شري212ابي عبيدة

5350خيار168كبد/٢
3خيار168كبد/٢
1خيار168كبد/٢
14خيار168كبد/٢
2خيار168كبد/٢
2خيار168كبد/٢
2خيار168كبد/٢
1بندوره168كبد/٢
9بندوره168كبد/٢
1فلفل حلو168كبد/٢
5فلفل حلو168كبد/٢

عبدالرحيم حميد صليح ابو صليح

عبدالرحيم نزار جردانه

عبدالرزاق علي حسن

300

301

302
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

18540خيارجزء2١٢ابي عبيدة
27بندورةجزء2١٢ابي عبيدة
22ملوخيةجزء2١٢ابي عبيدة
6باذنجانجزء2١٢ابي عبيدة
10فلفل حلوجزء2١٢ابي عبيدة
4خيارجزء2١٢ابي عبيدة
3بندورةجزء2١٢ابي عبيدة
8فلفل حلوجزء2١٢ابي عبيدة
440بندورة2214ابي عبيدة
3بطاطا2215ابي عبيدة

2330بندورة 2213
14شريحهبندورة2247
1731شريحهخيار2247

5كوسا245ابي عبيدة
3فول245ابي عبيدة

2بندورة22163
25بندورة22163
9خيار22163
9كوسا 22163

260بندوره314كبد/٢
1بندوره314كبد/٢
3بندوره314كبد/٢
1بندوره314كبد/٢
2خيار22379
1515فاصولياء22379

1540خيار 111ابي عبيدة

عبدالرزاق محمود رزق البالونه

عبدالقادر احمد عبدالقادر ابوصيام 

عبدالكريم الغراغير

عبدالكريم ضيف هللا البالونه

عبداللطيف ابراهيم  ابو ديه

عبدهللا احمد بروهي

عبدهللا احمد علي ابوديه

عبدهللا إسماعيل جبران

306

307

308

309

310

303

304

305
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

3بندورة111ابي عبيدة
230ازهار قطف2218ضرار
1ازهار قطف2218ضرار
1ازهار قطف2218ضرار

1524بندورة1140ابي عبيدة
5300فلفل1140ابي عبيدة

1510خيار22487عبدهللا حمد ابوخضير313
450خيار2114ابي عبيدة
3باذنجان2114ابي عبيدة
4فلفل حار2114ابي عبيدة
3ملوخية2114ابي عبيدة

5100خيار199كبد/٢
1خيار199كبد/٢
1خيار199كبد/٢
10خيار199كبد/٢
10بندوره199كبد/٢
1بندوره199كبد/٢

34بطاطا 75داميا ٢
64بطاطا 541داميا ٢

4120بندورة2143ابي عبيدة
2فلفل2143ابي عبيدة
2باذنجان2143ابي عبيدة
1خيار2143ابي عبيدة
2خيار2143ابي عبيدة

40شمام انفاق3
30بطاطا129ابي عبيدة

عبدهللا محمد ابو حسين العجوري 

عبدالمجيد علي زهران

عبدالمنعم عوض شامي

عبدهللا جمال عبدهللا  سودة

عبدهللا حسين عبدهللا عبيات 

عبدهللا علي احمد البالونه

عبدهللا الل بخش

310

311

312

314

315

316

317

318
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

160بندوره275كبد/٢
1بندوره 275كبد/٢
1200بندوره276كبد/٢
3بندوره276كبد/٢
1بندوره276كبد/٢
1بندوره276كبد/٢
1بندوره276كبد/٢
1خيار276كبد/٢
1خيار276كبد/٢
1خيار276كبد/٢

1431350بندورة116ابي عبيدةعدنان احمد عبدهللا أبو قران321
5خيار117ابي عبيدة
36بندورة117ابي عبيدة
1باذنجان117ابي عبيدة

12120خيارج\٩٦داميا ٢عدي علي موسى عبد المحسن ابو ديه 323
921200خيار بيبي1122ابي عبيدة
420خيار 1122ابي عبيدة

1936600بندورة 161داميا ٢
1114خيار161داميا ٢
1233250بندورة162داميا ٢
520خيار162داميا ٢
812باذنجان162داميا ٢
1840بندورة514داميا ٢
710550خيار514داميا ٢
411140بندورة392داميا ٢
23خيار392داميا ٢

عبدالواحد محمد خان

عثمان محمد خان محمد بخش

عدنان عبدالعزيز زوربا

عدي عمر حامد السليم 

عز الدين مزيد حمدان المصلح

319

320

322

324

325
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

513100خيار179داميا ٢عزالدين ابراهيم قطيشات326
84180فلفل ملون ج/٤٩داميا ٢
5فلفلج/٤٩داميا ٢
5باذنجان ج/٤٩داميا ٢
14250خيارج/ ٤٩داميا ٢
12بندوره ج/٤٩داميا ٢
13بندوره ج/٤٩داميا ٢

615150بندورة2151ابي عبيدةعطا هللا عبدهللا احمد الوحواح328
280بندورة22499عطا هللا محمد مرزوق الزبيدي329

980فاصوليا2145ابي عبيدة
216خيار2145ابي عبيدة
338365بندورة234ابي عبيدة
بندورة234ابي عبيدة
5400بندورة253ابي عبيدة
25341ابي عبيدة

230300دوالي2176ابي عبيدةعطيه خليل عبدهللا ابوصليح 333
240فلفل حلوجزء 2٧معدي
6فلفل حلوجزء 2٧معدي
44فلفل حلوجزء 2٧معدي

960بندورة2116ابي عبيدة
6بندورة2116ابي عبيدة
28بندورة2117ابي عبيدة
10بندورة2117ابي عبيدة
15بطاطا2117ابي عبيدة
2244عنب155ابي عبيدة
147/48120ابي عبيدة

عقاب احمد عبدالرحمن الكايد

عقاب احمد يوسف الدوجان

عالء خليل غنام

عصام متروك علي الفرحان 

عطية خليل عبدهللا ابو صليح

عطية محمد خليل حسن

عطيه خليل حسين

327

330

331

332

334

335

336
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

100فراولة1103/104ابي عبيدة
137فراولة154-1153ابي عبيدة
25220بندورة2249ابي عبيدة
22بندورة2249ابي عبيدة

1بندورة22462
180خيار22462
15خيار 22247
4535خيار 22247
18بندورة22496
1275خيار22496

220بندورة25ابو نويصر الشرقي
440خيار98ابو نويصر الشرقي

4خيار231معدي
2330بندوره231معدي
135فلفل حار231معدي

13320خيار 1133ابي عبيدة
2بندورة1133ابي عبيدة
7فلفل حلو1133ابي عبيدة
2250فلفل ملون1116ابي عبيدة
4150عنب 1134ابي عبيدة
50100بندورة1129ابي عبيدة
4270خيار 1117ابي عبيدة
21فلفل1117ابي عبيدة
5200خيار جزء 1١١٩ابي عبيدة

160بندوره257كبد/٢
1بندوره257كبد/٢

عالء محمد ابو صليح

عالء موسى حسين  ابوديه

علي ابراهيم الفزاع 

علي ابراهيم ضيف هللا احمد

علي احمد المسلم الحوارات

علي احمد سالم النعيمات

علي احمد محمود الصليبي

علي اكبر علي كوسو(باكستاني)

337

338

339

340

341

342

336

343

344
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

3بندوره257كبد/٢
51050خيار336داميا ٢
10بندوره336داميا ٢

11184خيار22318
09خيار22318

1480ملوخية228ابي عبيدةعلي سليمان ابراهيم الماضي347
1780فلفل حار1كبد/٢
1فلفل حار1كبد/٢
3300خيار172كبد/٢
2خيار172كبد/٢
2خيار172كبد/٢
2خيار172كبد/٢
5خيار172كبد/٢
19فلفل حار172كبد/٢
15500خيار150كبد/٢
5بندوره150كبد/٢
2فلفل حار150كبد/٢
3فلفل حار150كبد/٢
9بندوره150كبد/٢
9بندوره150كبد/٢
8خيار150كبد/٢
465باذنجان166كبد/٢
1خيار166كبد/٢
5خيار166كبد/٢
2كوسا166كبد/٢
3فول166كبد/٢

علي سالم طحيمر 

علي سليمان علي المراحله 

علي صالح محمد مصلح

علي خلف عالن ابو ديه
345

346

348

349
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

9180بندورة2167ابي عبيدة
18بندورة2167ابي عبيدة
3240فلفل حار2164ابي عبيدة
5بندورة2164ابي عبيدة
24بندورة2164ابي عبيدة

7430بندوره148كبد/٢
4خيار148كبد/٢
13خيار148كبد/٢
34بندوره148كبد/٢
17خيار148كبد/٢
5350بندوره3كبد/٢
34بندوره3كبد/٢
6فلفل حلو3كبد/٢

1550بندورة 1164ابي عبيدةعلي محمود علي العسود 353
340بندورة21ابي عبيدة
1خيار21ابي عبيدة

530100خيار2150ضرار
4بندوره2150ضرار

146250بندورةج/ ٩٦داميا ٢
4بندورةج/ ٩٦داميا ٢
14خيارج/ ٩٦داميا ٢
4فلفلج/ ٩٦داميا ٢
736450خيار238داميا ٢
713خيار238داميا ٢
27250خيار237داميا ٢
27بندوره237داميا ٢

علي محمد خليل ابو دوش

علي محمد مصلح 

علي محمد موسى ابوديه

علي مصطفى القرم

علي موسى البالونه

علي موسى عبدالمحسن ابو ديه

علي موسى محمد ابو ديه

350

351

352

354

355

356

357
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1410240خيارجزء 240داميا ٢
2010600خيارجزء 239داميا ٢
15بندورهجزء 239داميا ٢
15باذنجانجزء 239داميا ٢

6240فلفل حلو254ابي عبيدة
10فلفل حار254ابي عبيدة
2باذنجان254ابي عبيدة
6فاصوليا254ابي عبيدة
20220ملوخية261ابي عبيدة
37ملوخية261ابي عبيدة

2بندوره274معدي
11110خيار274معدي

19400خيار227ابي عبيدة
38بندورة227ابي عبيدة
3بندورة227ابي عبيدة
13260بندورة2128ابي عبيدة
26بندورة2128ابي عبيدة
6400بندورة2130ابي عبيدة
60بندورة2130ابي عبيدة
5360بندورة2144ابي عبيدة
61بندورة2144ابي عبيدة
13320بندورة2129ابي عبيدة
32بندورة2129ابي عبيدة
18290بندورة2169ابي عبيدة
29بندورة2169ابي عبيدة
7150خيار2171ابي عبيدة

عماد ابراهيم عبدهللا ابو صليح

عماد عبدالرؤوف الصليبي

عماد عيد علي ابو نقيره

علي و ابراهيم موسى محمد ابو ديه

عليان جميل علي البالونة

358

359

360

361

362
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

15خيار2171ابي عبيدة
22170بندورة2115ابي عبيدة
32بندورة2115ابي عبيدة
16320بندورة289ابي عبيدة
38بندورة289ابي عبيدة

1025120خيار396داميا ٢
30بطاطا396داميا ٢
8كوسا396داميا ٢

9020ملوخيهجزء2٩٣ضرارعمار محمد خلف الصوالحه364
955120خيار2193ضرار
15125فلفل حلو2192ضرار
112بندوره2192ضرار
15خس2192ضرار

870فلفل حارجزء2٨٤ابي عبيدة
3فلفل حارجزء2٨٤ابي عبيدة
80190فلفلأ   +  ب1ابي عبيدة
20بندروةأ   +  ب1ابي عبيدة
5خيار2148معدي
1قرع2148معدي
1فلفل حار2148معدي
1باذنجان2148معدي
214843معدي
4100فاصوليا304كبد/٢
6فاصوليا304كبد/٢
11عنب / ورق304كبد/٢

41050خيار2219ابي عبيدة

عمار كمال احمد المومني

عمار نايف الدبابسه

عمر عبد محمود احمد

عمر محمد محمود العسراوي 

عمر مصطفى المقدادي

عمر يحيى عبدالمعطي طه

عمرو يوسف احمد كلبونه

363

365

366

367

368

369

370
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2فاصوليا2219ابي عبيدة
41بندورة2219ابي عبيدة

10خيار22296
2خيار22296
31خيار22296
5باذنجان22296
7190فلفل حار 22296

180باذنجان288كبد/٢
2باذنجان288كبد/٢
3فلفل288كبد/٢
1فلفل288كبد/٢
3خضار بنغاليه288كبد/٢
7150بندوره30كبد/٢
5خيار30كبد/٢
10بندوره30كبد/٢
20خيار30كبد/٢
4فلفل حلو30كبد/٢
2فلفل حار30كبد/٢

990بندورةجزء٢٤٦ 2ابي عبيدة
11110بندورة2247ابي عبيدة
115220بندورة2245ابي عبيدة
25باذنجان2245ابي عبيدة
5فلفل حار 2245ابي عبيدة
1فلفل2245ابي عبيدة
2150ملوخيةجزء2١١٣ابي عبيدة
15ملوخيةجزء2١١٣ابي عبيدة

عواد محمود راشد ابوخروب

عوني محمد عبدهللا أبو صليح

عيد علي حسن الشطي

عواد سالم الطالب 

عواد محمود ابوخروب

370

371

372

373

374

375
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

37خيار22152عيسى ابو ديه376
117120خيار 1196ابي عبيدة
110فلفل1196ابي عبيدة
44250بندورة1159ابي عبيدة
116خيار1159ابي عبيدة
722300ملوخية1182ابي عبيدة
10خيار1182ابي عبيدة
9باذنجان1182ابي عبيدة

832150خيار198داميا ٢غالب كساب محمد الدعجة379
5100فلفل حار17كبد/٢
2باذنجان17كبد/٢
10باذنجان17كبد/٢
10فلفل حار17كبد/٢
29200فلفل حلو16كبد/٢
4باذنجان16كبد/٢
10كوسا18كبد/٢
3نباتات زينة حولية111كبد/٢
1ورد جوري111كبد/٢
2حوليات111كبد/٢
3نباتات زينة حولية111كبد/٢

4335فلفل حار271معديغسان بسام سالم الطالب382
5كوسا1237ابي عبيدةغسان نواف احمد البالونة 383

5450خيار49+337كبد/٢
10بندوره49+337كبد/٢

1اشتال مثمرة270ابي عبيدة
1اشتال مثمرة270ابي عبيدة

عيسى احمد فالح البالونة

غالب سعد محمد الفقير 

غالب مصطفى علي دياك

غاندي غالب خليل خليل

غالم مصطفى الباكستاني

غيث محمد عضيبات

377

378

380

381

384

385
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

45100بندوره243ضرارفادي محمد ابو صليح386
71030بندوره2159ضرار
312باذنجان2159ضرار

3120خيار22230
110خيار 22230

3180ملوخيةجزء1١٣٧ابي عبيدةفالح إبراهيم محمد السالمة 389
3فلفل ملون265معدي
110باذنجان265معدي
10فول بلدي265معدي

15240فلفل حلو2168ابي عبيدة
15فلفل حلو2168ابي عبيدة
15خيار2168ابي عبيدة
1010بندورةجزء 2١٦٥ابي عبيدة
732بندورة2154ابي عبيدة
215150باذنجان2162ابي عبيدة

5بندوره 71داميا ٢
15بندوره 71داميا ٢
17خيار 71داميا ٢
43باذنجان71داميا ٢
3فلفل 71داميا ٢
12460بندوره609داميا ٢
6باذنجان609داميا ٢
7فلفل609داميا ٢

3120فلفل حار 228جزء1ابي عبيدة
2فلفل حلو228جزء1ابي عبيدة
53بندورة228جزء1ابي عبيدة

فايز محمد خليل ابو دوش

فايق فايز احمد البالونه 

فايق فايز البالونه

فايق محمد مفلح البالونة

فارس محمود أبو عماره

فارس معروف دروبي 

فايز احمد علي الرماضنه

394

387

388

390

391

392

393
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

3130فلفل حار جزء 1٢٢٨ابي عبيدة
3بندورةجزء 1٢٢٨ابي عبيدة
52فلفل حلوجزء 1٢٢٨ابي عبيدة
4075بندوره240معدي
4560بندوره242معدي

50فول2204ابي عبيدةفهد سلمان عواد الشطي396
63630ملوخيه2236ضرارفواز خليفه فالح البالونه397

5خيار22176
6خيار22176

2فاصولياء22176فوزي عوده الشوبكي399
25250خيار190داميا ٢فوزيه خلف راضي الختالين400

21180بندورة1173ابي عبيدة
2فلفل1173ابي عبيدة
2145فلفل حار2117ابي عبيدة
14فلفل حار2117ابي عبيدة
10250بندورة2133ابي عبيدة
25بندورة2133ابي عبيدة
45450بندورة2156ابي عبيدة

61660خيار2170ضرار
37فلفل حلو2170ضرار
7865خيارجزء2١٧١ضرار
3زيتونجزء2١٧١ضرار

100بندورةجزء1١٣٧ابي عبيدةفيصل عبدالحميد محمد السالمة 405
3015200بندوره 58داميا ٢
10فلفل ملون 58داميا ٢

30حمضيات297ضرارفيصل محمد موسى اليعقوب407

فائق امين الصوالحه

فوزي عوده الشوبكي

فؤاد سالمة

فؤاد عبدهللا علي البالونه

فيصل خليل جمعه ابو صيام

فيصل شفيق حسن

فيصل علي السالم طعيمات 

394

395

398

401

402

403

404

406
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

57100بندورة22ابي عبيدة
1490بندورة2278ابي عبيدة
25فلفل حلو2278ابي عبيدة
24بندورة2278ابي عبيدة
1490فلفل حلو2279ابي عبيدة
25بندورة2279ابي عبيدة
24فلفل2279ابي عبيدة

8120خيار1181ابي عبيدةقصي وليد الفقير409
2080خياجزء1١١٩ابي عبيدة
3خيارجزء1١١٩ابي عبيدة

1446465بندورة شيري1106ابي عبيدةقيس فيصل عبدالرحمان جردات411
16300فلفل24ابي عبيدة
38خيار24ابي عبيدة
234350خيار1101ابي عبيدة
10باذنجان1101ابي عبيدة
8كوسا انفاق1101ابي عبيدة
26فلفل حلو1101ابي عبيدة
5300خيار1102ابي عبيدة
30باذنجان1102ابي عبيدة
48فلفل1102ابي عبيدة
46280خيار(ب)23ابي عبيدة
2خيار(ب)23ابي عبيدة

1335فلفل1204ابي عبيدةكامل حسن محسن الشوبكي414
4بندوره224معدي
990خيار224معدي
10بطاطا224معدي

قيس فيصل جرادات

قيس فيصل عبدالرحمن 

قيس فيصل عبدالرحمن الجرادات

كامل يوسف ابو ديه

قبالن محمد الشريف

415

408

410

412

413
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

3بندورة22257
45140بندورة22257
19خيار22256
32115باذنجان22256

415بندورة2177ابي عبيدة
1باذنجان2177ابي عبيدة
2خيار 2177ابي عبيدة
1كوسا2177ابي عبيدة
4فلفل حار2177ابي عبيدة

1150بندوره416+415كبد/٢
20بندوره416+415كبد/٢
10كوسا416+415كبد/٢

30108650بندورة164+163داميا ٢
2055500فلفل166داميا ٢
745400فلفل ملون178داميا ٢
1040450فلفل177داميا ٢
852400بندورة165داميا ٢
30120820فلفل ملون489+493داميا ٢
25150650فلفل485+495+497+37داميا ٢

430فلفل ملون65كبد/٢
14فلفل ملون65كبد/٢
325خيار66كبد/٢
9خيار66كبد/٢
435بندوره كرزيه67كبد/٢
13بندوره كرزيه67كبد/٢

15باميا247ضرار

كايد حمدان خلف ابو ديه

كرم يوسف خليف بني ياسين

كمال سليمان عيد الملطعه

كمال يوسف ابو كشك

كمال يوسف سليمان ابو كشك 

كيم ابوجابر

416

417

418

419

420

421
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

20300بندورة2166ابي عبيدة
10فلفل حار2166ابي عبيدة

1فلفل حار ( انفاق )  150داميا ٢
7باذنجان (المقدوس)150داميا ٢
2212550خيار139+150داميا ٢
517بندورة139+150داميا ٢
13باذنجان139+150داميا ٢
23خيار139+150داميا ٢

24خيار218معدي
1240كوسا218معدي
5خيار229معدي
770فلفل ملون229معدي
1460145بندوره243ضرار
174380فلفل حلو246ضرار
82950خيارجزء2١٢٩ضرار
948120باذنجان2145ضرار
1185160بندورة2144ضرار

16175زهور ورد2172ابي عبيدة
4زهور ورد2172ابي عبيدة

3خيار 2248
7035بندورة2248

2620410بندورة188ابي عبيدة
1042450بندورة183ابي عبيدة

7300خيار 3داميا ٢
19بندورة 3داميا ٢
9300بندوره 3داميا ٢

ليلى فريد محمد المصالحه

مازن ابراهيم احمد البعجاوي

مازن علمي طاهر عميره

مازن فالح الخدام

مازن فتحي عبدالرزاق الغالينني

مالك سليمان ابو النجا 

لؤي فيصل خليل ابو صيام

ليلى فريد المصالحه

ماهر احمد يوسف البالونة

ماهر محمد حمدهللا النسور 

427

428

429

430

431

422

423

424

425

426
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

264620بندوره 4داميا ٢
626فلفل 4داميا ٢

5خيار214معدي
15150بندوره214معدي

435200ملوخية232ابي عبيدةمجحم جميل علي البالونه433
7بطاطا2174ضرار
13بندوره2174ضرار
250فلفل ملون26معدي
2خيار26معدي
1باذنجان26معدي
3بندوره26معدي

220بندورة2210محرم  بخش436
2بندورة229
20فلفل229
3255بندورة 229

2300خيار5كبد/٢
4بندوره5كبد/٢
22خيار5كبد/٢
7بندوره5كبد/٢
29بندوره5كبد/٢
11باذنجان5كبد/٢

624400خيار218داميا ٢
15بندوره218داميا ٢
30بندوره218داميا ٢
14350بندوره217داميا ٢
28بندوره217داميا ٢

محمد احمد ابراهيم المغربي

ماهر محمد مناور الحمد

مجحم مخلد الفقير

مجدي ابراهيم احمد بعجاوي

محمد ابراهيم ابوصيام

432

434

435

437

438
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

18خيار217داميا ٢
28200ملوخية213ابي عبيدة
16خيار213ابي عبيدة
4خيار213ابي عبيدة
1بندورة213ابي عبيدة
3بندورة213ابي عبيدة

3670بندورةجزء1٢٢٨ابي عبيدةمحمد العبد محمد البالونة440
160بندوره282كبد/٢
1بندوره282كبد/٢
1بندوره282كبد/٢

16300بندورة223ابي عبيدة
10باذنجان223ابي عبيدة
9فلفل حلو223ابي عبيدة
5فلفل حار223ابي عبيدة
10ملوخية223ابي عبيدة
2فلفل حار223ابي عبيدة
2بندورة223ابي عبيدة

46140بندوره 60داميا ٢
410فلفل ملون 60داميا ٢

320فلفل حلو2280ابي عبيدةمحمد حسن حسين ابوسيدو444
7فول مكشوف22263محمد حسن نزال الصالحات445
1342110فلفل هنجاريجزء2٢٣٦ضرارمحمد حسين السطري446

860فلفل حلوجزء2٢٤٠ضرار
8باذنجانجزء2٢٤٠ضرار
144360فلفل حلوجزء2٢٣١ضرار
3170120فلفل هنجاري2239ضرار

محمد احمد عبدالرزاق ابو زنيمه

محمد بخش بروهي

محمد جميل علي البالونه

محمد حسن ابو جرار 

محمد حسين السواعي

442

443

447

439

441
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

15250بندوره 107داميا ٢
45بندوره 107داميا ٢
1941800بندوره273 + 274داميا ٢
15بندوره273 + 274داميا ٢
1931فلفل حلو273 + 274داميا ٢

112بندورة2228ابي عبيدة
1فلفل حلو2228ابي عبيدة

24250بندوره582داميا ٢
6باذنجان582داميا ٢
14300بندوره348داميا ٢
8بندوره348داميا ٢
414فلفل348داميا ٢
520500بندوره 57+56داميا ٢
625فلفل ملون 57+56داميا ٢

18270خيار 1113ابي عبيدة
30فلفل1113ابي عبيدة
93حمص222ضرار
23حمص241ضرار
2200خيار100كبد/٢
2فلفل حار100كبد/٢
1بندوره100كبد/٢
6فلفل حار100كبد/٢
5بندوره100كبد/٢
2بندوره100كبد/٢
11خيار100كبد/٢
4184بندوره76كبد/٢

محمد خالد عبدالفتاح حامد

محمد حسين جمعه ابو ديه

محمد حسين محمد برهوم

محمد حسين محيسن ابو جلغيف

محمد حلمي خليل عقيالن 

محمد حمدان محمد خليف

محمد حمدي شريف ابو مور

448

449

450

451

452

453

454
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

2باذنجان76كبد/٢
1بندوره76كبد/٢
18بندوره76كبد/٢
8باذنجان76كبد/٢
10خيار76كبد/٢

670خيار335داميا ٢
215بندوره335داميا ٢
20880خيار291داميا ٢

8خيار22271
10خيار 22271
3بندورة22271
19بندورة22271
10باذنجان22271
1فلفل حار 22271
3فلفل حار 22271
5فلفل حلو 22271
4فلفل حلو22271
15123بندورة22753

11110بندورة2206ابي عبيدةمحمد خلف مسلم الشطي456
550بندوره219معدي
6335بندوره221معدي

10350بندورة2158ابي عبيدة
35خيار2158ابي عبيدة

2790خيار123داميا ٢
36كوسا123داميا ٢

3030180بندوره2230ضرارمحمد رمضان محمد السطري460

محمد خلف عالن ابو ديه

محمد خليل ابو صليح

محمد خليل جمعه ابو صيام

محمد خليل محمد المصالحه

458

459

455

457
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1باذنجانجزء22٢٩٥
1باذنجانجزء 22٢٩٥
1فلفل قرن الغزال/ حلوجزء 22٢٩٥
2فلفل حار جزء 22٢٩٥
2فلفل حلو جزء 22٢٩٥
 شاش + 42626فول مكشوفجزء 22٢٩٥

13100150بندوره2247ضرارمحمد سعيد الشوبكي462
22150بنددورة2203ابي عبيدة
26فلفل2203ابي عبيدة
50250فلفل ملون2184ابي عبيدة
20200فلفل ملون2257ابي عبيدة
30بندورة2257ابي عبيدة
50100فلفل ملون2258ابي عبيدة
50250فلفل ملون2196ابي عبيدة
48300فلفل ملون2195ابي عبيدة
50300فلفل ملون2197ابي عبيدة
50150فلفل ملون2198ابي عبيدة
42350فلفل ملون221ابي عبيدة
10فلفل ملون221ابي عبيدة
38500بندورة2255ابي عبيدة
24فلفل ملون2255ابي عبيدة
48300فلفل ملون2256ابي عبيدة

52760فلفل حلو292ضرارمحمد سلطان حسن الحجازي464
580بندورة2183ابي عبيدة
8بندورة2183ابي عبيدة
42420بندورة2182ابي عبيدة

محمد سعد سليمان الفاضل

محمد سعيد محمود القاروط

محمد سلمان عبدالقادر ابو صليح

461

463

465
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

30عنب164ابي عبيدةمحمد سليم سليمان شويات466
15150ملوخية1226ابي عبيدة
17فلفل1226ابي عبيدة

11خيار100داميا ٢
1535260بندورة100داميا ٢
25خيار115داميا ٢
917240بندورة115داميا ٢
50بطاطا 128داميا ٢
68بطاطا 126+99داميا ٢
57بطاطا 108داميا ٢
28بطاطا 109داميا ٢
1921390بندوره 127داميا ٢
1718بندوره 127داميا ٢
20بطاطا 127داميا ٢
50بطاطا 480داميا ٢
76بطاطا 117+116داميا ٢
28بطاطا 133داميا ٢

4530بندورة278ابي عبيدة
38250بندورة267ابي عبيدة
25بندورة267ابي عبيدة
30بطاطا276ابي عبيدة

1385بندورةجزء2٨٥ابي عبيدةمحمد صالح مسلم ابو دعيس470
22400بندورة181ابي عبيدةمحمد صبحي الشوبكي471

21450خيار 125ابي عبيدة
14فلفل حلو125ابي عبيدة
15بندورة125ابي عبيدة

محمد شاتي سالم وشركاه

محمد شحده محمد الدراويش

محمد صالح احمد ابو صليح

محمد صبحي محسن الشوبكي 

467

468

469

472
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

549500فلفل 122ابي عبيدة
21450خيار125ابي عبيدة
10100فلفل 242معدي
2مشتل فارغ242معدي
1100خيار161كبد/٢
1خيار161كبد/٢
1خيار161كبد/٢
9خيار161كبد/٢
3خيار161كبد/٢
1خيار161كبد/٢
2100خيار160كبد/٢
4خيار160كبد/٢
2خيار160كبد/٢
9خيار160كبد/٢
2خيار160كبد/٢

1465بندورة178ابي عبيدةمحمد صبيح عودة سالم475
1اشتال خضراواتجزء2١٧٧ضرارمحمد عايد أبو كف476

412190بندوره 64داميا ٢
312فلفل64داميا ٢
4بطاطا 64داميا ٢

37320ملوخية247ابي عبيدة
12ملوخية247ابي عبيدة
1510400بندورة 1214ابي عبيدة
510فلفل حلو 1214ابي عبيدة
10فلفل حار 1214ابي عبيدة

76100بندوره 62داميا ٢

محمد صبحي محمد

محمد صبحي محمد العبد العلي

محمد عبد الحافظ محمد الخليفات 

محمد عبد الرحمن الدوجان

محمد عبد الكريم الخليل الصمادي

محمد عبدالحافظ محمد الخليفات 

478

479

480

473

474

477
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

20بطاطا 62داميا ٢
20200ملوخيه248ابي عبيدة
9ملوخيه248ابي عبيدة
170400بندورة1174ابي عبيدة
194380فلفل حلو2250ابي عبيدة
5بندورة2250ابي عبيدة
19فلفل حلو2250ابي عبيدة
4بندورة2250ابي عبيدة
24500خيار27ابي عبيدة
32بندورة27ابي عبيدة
4خيار27ابي عبيدة
19300باذنجان26ابي عبيدة
7بندورة26ابي عبيدة
15بندورة26ابي عبيدة
2باذنجان26ابي عبيدة
14120فلفل حار218ابي عبيدة
6فلفل حار218ابي عبيدة

555200خيار271+ 270داميا ٢
515بندوره271+ 270داميا ٢

4خيار 22456
4بندورة22456
6بندورة22456
441خيار22456
660بندورة22456
211فلفل حلو22456

24100بندورة1230ابي عبيدة

محمد عبدالرحمن الدوجان

محمد عبدالرحيم جميل البالونة

محمد عبدالكريم حسين سالم

محمد عبدهللا التعمري

محمد عبدهللا سليمان 

480

481

482

483

484

485
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

5فلفل1230ابي عبيدة
1230250بندورة48داميا ٢
310باذنجان48داميا ٢
1535250خيار50داميا ٢
5فلفل50داميا ٢
2220220بندوره 46داميا ٢

15باذنجان2260ضرار
7170خيار 2259ابي عبيدة
10بندورة2259ابي عبيدة

2بندورة2233
4خيار2233
5بندورة2233
1بندورة22450
5خيار22450
12بندورة22450
10175خيار22450

8250بندورة127ابي عبيدة
6فلفل 127ابي عبيدة
15خيار127ابي عبيدة
15500بندورة296ابي عبيدة
50بندورة296ابي عبيدة
52500بندورة2124ابي عبيدة
1بندورة2124ابي عبيدة
30350بندورة2125ابي عبيدة
10فلفل خلو2125ابي عبيدة
10خيار2125ابي عبيدة

محمد علي إبراهيم درويش

محمد علي عبداللطيف ابوديه

محمد علي عبدهللا التعامره

محمد علي عليان الشوبكي 

محمد عيادة دغبوشه

محمد عزمي خليل عقيالن

490

491

485

486

487

488

489
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

4100فلفل حلو275ابي عبيدة
21فلفل حلو275ابي عبيدة

20100بيتبندوره253داميا ٢
20بيتبندوره253داميا ٢
324500بندوره244+ 272داميا ٢
225بندوره244+ 272داميا ٢
57خيار244+ 272داميا ٢
36فلفل حلو244+ 272داميا ٢
421350خيار280+ 281داميا ٢
411بندوره280+ 281داميا ٢
611باذنجان280+ 281داميا ٢
22فلفل حلو280+ 281داميا ٢
78بطاطا 574داميا ٢

020200بندورة 2138ابي عبيدةمحمد فايز الطويل 493
11263بندورة1132ابي عبيدة
113230ابي عبيدة
141120فلفل1101ابي عبيدة
43170فلفل1142ابي عبيدة
836300فلفل1141ابي عبيدة
35250بندورة2139ابي عبيدة
4بندورة2139ابي عبيدة
20200بندورة2139ابي عبيدة
35بطاطا2123ابي عبيدة

12منثور22226
منثور22226
استر صيني22226

محمد عيد سليمان سعد

محمد فايز جدوع الطويل

محمد قاسم ابراهيم الغراغير وشركائه

492

494
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

استر صيني22226
ليليوم22226
مارتوكيرا22226
قرنفل22226
فم السمكه22226
نشاب22226

5480بندوره350كبد/٢
16بندوره350كبد/٢
6بندوره350كبد/٢
3خيار350كبد/٢
1خيار350كبد/٢
3خيار350كبد/٢
12خيار350كبد/٢
2خيار350كبد/٢
3خيار350كبد/٢

2باميا252ابي عبيدةمحمد محمود الصفران497
530فلفل حلو 171ابي عبيدةمحمد محمود سليمان الدرعاوي498
628150خيار197داميا ٢محمد محمود فالح ابو العيون499

4فاصولياء22305
3خيار22305
1بندورة22305
15كوسا22305

11320بندورة2187ابي عبيدة
30بندورة2187ابي عبيدة
2فلفل2187ابي عبيدة
120خيار 1103ابي عبيدة

محمد كمال الباكستاني

محمد محمود كريم اسماعيل

محمد محمود محمد ابو صليح

محمد محمود محمد ابوربيقة

495

496

500

501

502
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

27400فاصوليا1103ابي عبيدة
8فاصولياء22432
8144فاصولياء22432
4بندورة22470
480بندورة22470

7550بندوره 77كبد/٢
6خيار77كبد/٢
35بندوره77كبد/٢
19باذنجان77كبد/٢
1400خيار99كبد/٢
13خيار99كبد/٢
20بندوره99كبد/٢
12باذنجان99كبد/٢
8فلفل حلو 99كبد/٢
26650خيار78كبد/٢
7خيار78كبد/٢
6خيار78كبد/٢
8بندوره78كبد/٢
5خيار78كبد/٢

192490بندورهجزء2٤٠٥ضرار
23140خيار2127ضرار
51بندوره2127ضرار

50500فلفل 1139ابي عبيدة
25500فلفل1199ابي عبيدة

119200بندوره 417داميا ٢
10خيار 417داميا ٢

محمد مصطفى محمود الديات

محمد معروف حسن النعيم

محمد موسى ابوديه 

محمد موسى الخدام

محمد موسى حسين ابو ديه 

506

507

502

503

504

505
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

26بطاطا 417داميا ٢
226500بندوره234داميا ٢
1615خيار234داميا ٢

1210بندورة2173ابي عبيدة
32خيار2173ابي عبيدة
7فلفل حلو2173ابي عبيدة

16خس2129ضرارمحمد يوسف الخلف509
317200ملوخيه2368ضرارمحمد يوسف ماضي510

35400بندورة187ابي عبيدة
7ملوخية187ابي عبيدة

9خيار22526
1090كوسا 22526

8سقوط نخيل2152ابي عبيدةمحمدسليم سلمي الدوم513
19100خيار216داميا ٢
524بندوره216داميا ٢
8بندوره216داميا ٢
6باذنجان216داميا ٢

411150بندورة1216ابي عبيدة
5فلفل حار1216ابي عبيدة
5خيار1216ابي عبيدة
10240خيار222ابي عبيدة
24خيار222ابي عبيدة
5بندورة222ابي عبيدة

4فول2204ابي عبيدةمحمود سالم عواد الشطي 517
255خيار228ابي عبيدة
1فلفل حار228ابي عبيدة

محمد نائل عمر عمر

محمد يوسف محمود دخا

محمد يونس

محمود احمد ابراهيم المغربي

محمود احمد حمدان مفلح 

محمود حسين علي البالونه

محمود سليمان ابراهيم الماضي

507

508

511

512

514

515

516

518
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

3باذنجان228ابي عبيدة
22300خيار219ابي عبيدة
20بندورة219ابي عبيدة
6بندورة219ابي عبيدة
7خيار219ابي عبيدة

21870بندوره341داميا ٢
129خيار341داميا ٢

6خيار22539
6بندورة22539
3بندورة22539
15خيار22539
51390فلفل69داميا ٢
231بندورة69داميا ٢
5باذنجان69داميا ٢
61خيار 69داميا ٢
4كوسا69داميا ٢
222350خيار203داميا ٢
10فلفل حار203داميا ٢
74بندوره203داميا ٢
40400خيار251داميا ٢
238150خيار250داميا ٢

527100ملوخية1156ابي عبيدة
50فلفل حلو1156ابي عبيدة

1025250بندورة169ابي عبيدةمحمود يوسف دخا525
3630ملوخيه2207ضرار
42260بندورهجزء2٢٠٦ضرار

محمود سليمان جمعه الشحادات

محمود عطا احمد ابو ديه

محمود عوض صالح الديات

محمود فهاد سليمان الغتانيم

محمود محمد حسن النعيمات

محمود محمد سليمان مسعود

محمود يوسف دوجان

522

523

524

526

519

520

521
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

10اشتال خضراواتجزء2٢٠٦ضرار
8380خيار1111ابي عبيدة
2010بندورة1111ابي عبيدة

1بندورة22222
10بندورة22222
424باذنجان22222
16500فلفل ملون25+29+28+27+26داميا /٢
140بندورة25+29+28+27+26داميا ٢
140فلفل ملون25+29+28+27+26داميا ٢

9خيار22283
4130بندورة22283
4فلفل حلو22479
2فلفل حار 22479
2فاصولياء22479
4بندورة22479
2160بندورة22479

912فلفل حارجزء2٢٤٠ضرار
91020فلفل حلوجزء2٢٤٠ضرار

738250بندوره 17داميا ٢
616220بندوره 16داميا ٢
316فلفل16داميا ٢

227275بندوره212معديمروان عيسى الغنانيم534
721210بندوره220معديمروان عيسى فياض قويدر535

15100بندوره2361ضرار
5خيار2361ضرار
215150عنب273معدي

مراد حسين نايف السواعي

مروان عبدالحليم نمر الحمود

مروان محمد اللوزي

مريم حسن سليم ابو صيام

محمود يوسف محمود دخا

مخلد خلف احمد المشاهره

مخلد سالم العرود

مخلد عبدالفتاح الصوالحه واحمد محمد

مخلد محمد سليمان الديات 

527

528

529

530

531

532

533

536
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

112نخيل273معدي
40اسماك273معدي
18فلفل حار273معدي
9كوسا273معدي
10حمضيات273معدي
90نخيل86+85+84+83+82كبد/٢
135بندوره 86كبد/٢
1باذنجان86كبد/٢
1نخيل86كبد/٢
1اليوجد محصول86كبد/٢

5120خيار\ملتسبان596داميا ٢
2خيار596داميا ٢
2خيار596داميا ٢
14بندوره \ملتسبان596داميا ٢
2بندوره شيري 596داميا ٢
62فاصوليا 596داميا ٢
4فلفل596داميا ٢
1زعتر 596داميا ٢
3فراوله\ملتسبان596داميا ٢
112بندوره ،فاصوليا ،خيار 596داميا ٢

14170فلفل حلو217ابي عبيدة
17ملوخية217ابي عبيدة
7ملوخية217ابي عبيدة

2اشتال خضراوات2188ضرارمشاتل عبدهللا غيث541
45اشتال خضراواتجزء2١٨١ضرارمشتل احمد البالونه542
1818اشتال خضراواتجزء2١٨١ضرارمشتل اشرف كمال543

مزارع الحلوان

مزرعة الجامعه االردنيه 

مسعود احمد سليمان مسعود

537

538

539

540
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

17اشتال خضراواتجزء2٢٣١ضرارمشتل االغوار الحديث544
8اشتال خضراواتجزء2٤٢٩ضرارمشتل االنوار545
17اشتال خضراوات2238ضرارمشتل البراعم546
5اشتال خضراوات2172ضرارمشتل البراق547

100داميا ٢

100داميا ٢

100داميا ٢

4480اشتال حمضيات وورود2139ضرارمشتل الرابطه الزراعيه549
850اشتال خضراواتجزء2١٧٧ضرارمشتل الرساله550
210100اشتال خضراوات2211ضرارمشتل السنابل551
13اشتال خضراواتحزء2٤٣٨ضرارمشتل العنان552
2اشتال خضراواتجزء2١٢١ضرارمشتل المهندس553
31616اشتال خضراوات جزء2١٧١ضرارمشتل أبو شامه554
15اشتال خضراوات2223ضرارمشتل أعماق الجذور الحديث555
15اشتال خضراواتجزء2٤٣٨ضرارمشتل خلدون الغزو556
2اشتال خضراوات2188ضرارمشتل عبدهللا غيث557
18اشتال خضراوت2332ضرارمشتل ياسين سليمان ياسين558

8120بندورة2224ضرار
8بندورة2224ضرار
14بندورة2224ضرار
8خيار2224ضرار

312150خيار248داميا ٢
215بندوره248داميا ٢

52880خيار1184ابي عبيدةمصطفى خليل عبدالرحيم مقدادي 561
3550خيار24معدي

8باذنجان22294

مشتل البيان /محمد خير ابو عدس 

مشرف محمد عبدالهادي ابوصليح 

مشرف محمد موسى خلف

مصطفى درويش خليفه

548

559

560
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1بندورة 22294
17بندورة22294
16فلفل ملون22294
1171فلفل حار 22294

1520بندورةجزء 1٢٢٨ابي عبيدةمصطفى عارف مصطفى المرايحة563
2خيار22302
8خيار22302
4بندورة 22302
4فاصولياء22302
4فلفل حلو22302
8184بطاطا22302
1030350بندوره 21داميا ٢
10خيار 21داميا ٢
22بندوره 135داميا ٢
18180فلفل ملون135داميا ٢
35بطاطا 138داميا ٢
4460فلفل152+151داميا ٢
29خيار152+151داميا ٢
64خيار 152+151داميا ٢
35باذنجان152+151داميا ٢
43بندورة152+151داميا ٢
10فول 152+151داميا ٢
7بطاطا 152+151داميا ٢
1018180خيار141داميا ٢
66570بندورة146داميا ٢
15باذنجان146داميا ٢

مصلح حمدان المصالحه

مصطفى عوده مصطفى الديات

562

564
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1722خيار146داميا ٢
820520خيار147داميا ٢
68بندورة147داميا ٢
4فلفل147داميا ٢
147داميا ٢

627500خيار287داميا ٢
428بندوره287داميا ٢
1380خيار344داميا ٢
15بندوره344داميا ٢

4180خيار173كبد/٢
1خيار173كبد/٢
3خيار173كبد/٢
1خيار173كبد/٢
40بندوره173كبد/٢

1540400بندوره 140داميا ٢
2816160بندوره 118داميا ٢
2713200بندوره 134داميا ٢
5بطاطا 134داميا ٢
539150فلفل20داميا ٢
3500خيار 542داميا ٢
15بندوره 542داميا ٢
1525فلفل542داميا ٢
107باذنجان 542داميا ٢

3150خيار64كبد/٢
39خيار64كبد/٢

11300خيار 1128ابي عبيدة

مطر خلف عالن ابو ديه 

معتصم عبدالحميد الطويل

565

566

567
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

30بندورة1128ابي عبيدة
26300بندورة1127ابي عبيدة
26فلفل1127ابي عبيدة
933300فلفل1288ابي عبيدة
25بطاطا227معدي
30بطاطا249معدي

10130بندورة1225ابي عبيدةمفلح احمد حمدان خلف570
225بندوره277كبد/٢
2بندوره277كبد/٢
16كريز+لوزانيا22415
4كريز22415
262ستاتلوس22415

3775بندوره237معديمنعم معروف الطالب573
5600بندوره70+69كبد/٢
41بندوره70+69كبد/٢
48بندوره70+69كبد/٢
42بندورة2296
2باذنجان2296
1113باذنجان2296

6خيار264معدي
2خيار264معدي
1220كوسا264معدي

3خيار2245
13خيار2245

4100بندورة1199ابي عبيدة
119925ابي عبيدة

معتصم عبدالحميد عبدالرحمن الطويل

معروف مفلح الطالب

ممتاز محمد خان محمد بخش

منذر قطيط

منير توفيق عبدالكريم حماد

مهند سلمان اسماعيل  الشوبكي

مهيب علي البشكل

مود رجب علي

موسى احمد فالح  البالونة

568

569

571

572

574

575

567

576

577

578
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

4خيار22297
4بندورة22297
12خيار22297
7بندورة22297
14خيار22297
7215كوسا22297

15250خيار(1)23ابي عبيدة
18بندورة(1)23ابي عبيدة
5فلفل حلو(1)23ابي عبيدة
3خيار(1)23ابي عبيدة

420100خيار613داميا ٢
10بطاطا613داميا ٢
10فول613داميا ٢
229200خيار615داميا ٢
232بندوره615داميا ٢
200ملتسبان/1بندوره318داميا ٢
831باذنجان318داميا ٢

3010400بندورة192ابي عبيدةموسى يوسف محمود دخال582
1بندورة2164ضرار
8باذنجان2164ضرار

24350بندورة15ابي عبيدة
22بندورة15ابي عبيدة
25بطاطا15ابي عبيدة
15شتل شمام 112ابي عبيدة

13400عنب / ورق197كبد/٢
8عنب / ورق197كبد/٢

موسى طالب اسماعيل ابو  زر

موسى علي عبدهللا التعمري

موسى علي موسى ابو ديه

موفق حسن محمود البالونه

مؤيد خالد علي نجادات 

ميسرعبدالكريم بخيت الدباس

583

584

585

579

580

581
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

8باذنجان197كبد/٢
4ملوخيه197كبد/٢
17عنب / ورق197كبد/٢

1440خيار2191ضرار
340120خيار2209ضرار

2050240بندورة229ابي عبيدة
بندورة229ابي عبيدة
2113340خيار1188ابي عبيدة
15خيار1188ابي عبيدة
525150خيار 1183ابي عبيدة
18100بندورة2120ابي عبيدة
3باذنجان2120ابي عبيدة
3بندورة2120ابي عبيدة
643فلفلجزء2٨٤ابي عبيدة
2فلفلجزء2٨٤ابي عبيدة
5100خيار 1163ابي عبيدة
1بندورة1163ابي عبيدة

11120فلفل22768نايف عبدالسالم عبدهللا شحادات592
10خس2173ضرار
20حمضيات2173ضرار
141440خيارجزء2١٧١ضرار

45بطاطا170داميا ٢
42450خيار148 + 149داميا ٢
327650باذنجان148 + 149داميا ٢
143فلفل ملون148 + 149داميا ٢
246بندورة148 + 149داميا ٢

نايف محمد دبابسه

نائل زيدان المصالحه

ناصر حسن الباشا

ناصر حسن عبدهللا الباشا

ناصر حسن عبدهللا باشا

ناصر سليمان يسلمان ابو صليح

ناصر علي محمود البالونه

ناظم سالم محمد عسود

585

586

587

588

589

590

591

593

594
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

15فاصوليا148 + 149داميا ٢
5بندورة شيري148 + 149داميا ٢

6خيار22235
165خيار22235
13خيار22234
224خيار22234
10بندورة22233
260باذنجان22233
26بندورة22238
3فلفل ملون22238
19182فلفل ملون22238
15خيار22246
22187فلفل ملون22246
3خيار22213
3خيار22213
170فلفل حلو22213
320خيار22214
5خيار22298
17خيار22298
855فلفل22298
5خيار22276
18خيار22276
770فلفل22276
6خيار22277
2245خيار 22277
شجرة زيتون 22704040داميا ٢

نبيل عادل التاجي

نبيل عبدهللا عبدالرازق عرعر

595
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

شجرات ليمون 22701010داميا ٢

شجرة نخيل مجهول ميالن 23018018داميا ٢

شجرة نخيل سقوط 23059059داميا ٢

 شجرات نخيل مجهو 262505داميا ٢

شجرات سقوط وميالن 264808داميا ٢

سقوط ٣ شجرات26530داميا ٢

شجرات سقوط وميالن 266808داميا ٢

شجرة سقوط + ١٠ ميالن 26860060داميا ٢

سجرة مجهول 229101داميا ٢

2050فلفل171داميا ٢
1830فلفل172داميا ٢
2640فلفل173داميا ٢
3030فلفل174داميا ٢
446100خيار175داميا ٢
5050بندورة189داميا ٢

30100بندورة1زور داميا 3
535200فلفل ملون 39داميا ٢
65450فلفل ملون 40داميا ٢
418220بندوره 488داميا ٢
324خيار488داميا ٢
19باذنجان 488داميا ٢
19فلفل488داميا ٢
15150بندوره 71داميا ٢
36خيار 71داميا ٢
222120خيار 68داميا ٢

550فلفل ملون259معدي

نسيم عبد الغفور ارباب

596

597
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

440فلفل حلو260معدي
1216380خيار142داميا ٢
822بندورة142داميا ٢
559140باذنجان144داميا ٢
1238180بندورة143داميا ٢
5بطاطا 143داميا ٢

4130بندوره73كبد/٢
12بندوره73كبد/٢
2بندوره73كبد/٢

21030خيار327داميا ٢
18خيار327داميا ٢
290250بندوره214+ 213داميا ٢
82200فلفل215داميا ٢

451500بندورة134ابي عبيدة
6150خيار 19ابي عبيدة
15بندورة19ابي عبيدة

2ورق عنب295ابي عبيدةنضال كنعان فريد599
38بطاطا80داميا ٢نظمي حسين ابو شريعه الرماضنه600

820350بندوره 55داميا ٢
15فلفل ملون 55داميا ٢

16100بندوره2116معدي
10فلفل حار2116معدي
16155بندورة2220ضرار
1010100بندوره235معدي
320400باذنجان2117معدي
10فلفل حلو2117معدي

نضال سعيد عبدالمجيد جبريل

نعمان يونس حجازي يونس 

نعيم سعد النعيمات

نعيم سعد نعيمات

598

601

602

603
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

10بندوره2117معدي
525فلفل حلو2162ابي عبيدة
3فلفل حلو2162ابي عبيدة
440فلفل حلو2248ابي عبيدة
460فلفل2302ابي عبيدة
460باذنجان2302ابي عبيدة
15150فلفل2275ابي عبيدة
8140فلفل حلو2294ابي عبيدة
6فلفل حار2294ابي عبيدة

2200خيار38كبد/٢
6بندوره38كبد/٢
25بندوره38كبد/٢
10خيار38كبد/٢
5باذنجان38كبد/٢
3فلفل حلو38كبد/٢

310150بندورة1231ابي عبيدة
8خيار 1231ابي عبيدة
10فلفل حلو1231ابي عبيدة

40بطاطا هولنديه246كبد/٢
45بطاطا هولنديه253كبد/٢

520150خيار32داميا ٢
1114110خيار33داميا ٢
729290خيار34داميا ٢
425200خيار35داميا ٢
15450بندوره 31داميا ٢
20خيار31داميا ٢

نعيم علي خليل ابو دوش

نمر موسى محمد ابوديه 

نهار مصطفى سليمان البالونة 

نواش العايش

نواش عايد فالح الياصجين

604

605

606

607

608
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

20فلفل 31داميا ٢
10باذنجان 31داميا ٢

7122بندورة22492نواف احمد  سالمه الياصجين609
7335فلفل حلوجزء 2٧معديهاجم احمد الكايد610

5اشتال خضراواتجزء 2١٠٣معدي
6جزء 2١٠٣معدي
3150بندوره 48كبد/٢
18خيار48كبد/٢

515200بندورة103داميا ٢
520باذنجان103داميا ٢
21بندورة95داميا ٢
327300خيار95داميا ٢

4خيار227
2472خيار227
5بندورة22112
2خيار22122
2فلفل حلو22122
1باذنجان22122

12فول 129داميا ٢هاني فالح مفلح الدواهيك 616
44400فاصوليا250ابي عبيدةهاني موسى محمد الصالحي617

25ملفوف1245ابي عبيدة
15فاصولياء انفاق1245ابي عبيدة

436خيار22195
2خيار22215
1037خيار22215
239خيار22216

هارون عمر الرحيل

هاشم احمد ابوديه 

هاشم احمد حسين ابو ديه

هاشم حسن صالح

هاشم محمود الخطيب 

هايل سلمان سليم أبو صيام 

هشام نبيل التاجي

612

613

614

615

618

619

611
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

25285خيار1130ابي عبيدةهيثم علي عبد البالونة620
36100خيار 1118ابي عبيدة
144بندورة1131ابي عبيدة
15100فلفل1131ابي عبيدة

12350بندوره 95كبد/٢
8فلفل حلو95كبد/٢
4باذنجان95كبد/٢
12بندوره95كبد/٢
3200خيار87كبد/٢
11خيار87كبد/٢
4فلفل حار87كبد/٢
5باذنجان87كبد/٢
1بندورة22123/124/125/132
3بندورة22123/124/125/132
2بندورة22123/124/125/132
7140بطاطا22123/124/125/132
4خيار22196/197/198/199/220
87خيار22196/197/198/199/220
1بندورة22196/197/198/199/220
127120بندورة22196/197/198/199/220

218340خيار1224ابي عبيدة
13ملوخية1224ابي عبيدة
10يقطين1224ابي عبيدة
2خيار2136ابي عبيدة
2بندورة2136ابي عبيدة
635130بندورة1178ابي عبيدة

وائل الطويل

وائل حسن عبدهللا المرايحة 

وائل فايز جدوع الطويل

هيثم علي عبدهللا البالونة

هيجر كريم بخش

621

622

623

624

625
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1641260بندورة1177ابي عبيدة
248200فلفل حلو 1152ابي عبيدةوائل محمد فايز الطويل626

42350بندورة176ابي عبيدة
42400بندورة175ابي عبيدة
15150بندورة2105ابي عبيدة
5بندورة2105ابي عبيدة
16160بندورة297ابي عبيدة
24240بندورة2103ابي عبيدة
2بندورة2103ابي عبيدة
20200بندورة2104ابي عبيدة
2بندورة2104ابي عبيدة

213200فلفل حار2241ضرار
24فلفل حلو2241ضرار
34باذنجان2241ضرار
310بندورة2241ضرار
16خيار2241ضرار

34400بندورة194ابي عبيدة
6باذنجان194ابي عبيدة
15فلفل حلو194ابي عبيدة
99280ملوخية1190ابي عبيدة
10باذنجان1190ابي عبيدة
34بندورة1190ابي عبيدة
839400بندورة 1155ابي عبيدة
2030360بندورة16ابي عبيدة
1110بندورة2106ابي عبيدة
بندورة2106ابي عبيدة

وليد عبدالهادي عبد الصليبي

وليد عمر محمد الفقير 

ياسر ادم ابو سنينه

وليد إبراهيم سلمان سالم

وليد خليل محمد ابو صليح

وليد سميح دحنون

628

629

630

631

632

627
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

1150بندوره192كبد/٢
5بندوره192كبد/٢
2بندوره192كبد/٢
2بندوره192كبد/٢
1بندوره192كبد/٢
2بندوره192كبد/٢
1خيار22218
34خيار22218
7بطاطا22218
9بندورة22481
15100بندورة 22481

10140بندوره2242ضرار
10فلفل حلو2242ضرار

4بندورة22531
18خيار22531
1860بندورة22531
41160خيار552داميا ٢
9بندورة552داميا ٢
5بطاطا552داميا ٢

720ملوخيه2135ضراريوسف احمد نزال639
1514350بندورة160ابي عبيدة
710فلفل160ابي عبيدة

440فلفل حلو2283ابي عبيدةيوسف حسن حسين ابوسيدو641
15660بندوره25معدي
10بطاطا25معدي

3بندورة22139

ياسين محمد سالم البالونه

يحيى سليم سلمان ابوديان

يسرى سليمان حمدان الرماضنه

يوسف إبراهيم محمود العبيات

يوسف خلف ابو ديه

ياسر سعد محمد النعيمات

ياسر محمود احمد ابو اصبع

ياسر محمود محمد ابوصليح

633

634

635

636

637

638

640
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

3بندورة22139
1085خيار22138
100بطاطا22138
660بندورة22193
20بطاطا22193
30بطاطا22249
30بطاطا 22141
14140فلفل22142
220فلفل حلو22142
7يطاطا22142
10100باذنجان22140
770فلفل حلو22141
10بطاطا22142
12115خيار 22134
5بطاطا22135
318بندورة22132
10بطاطا22133
2خيار22133
1بندورة22133

5خيارجزء2١٠٨ضرار
6باذنجانجزء2١٠٨ضرار

522480بندورة163ابي عبيدة
6فلفل163ابي عبيدة
9خيار163ابي عبيدة
6بندورة163ابي عبيدة
15300بندورة بلحية1179ابي عبيدة

يوسف سليمان حسين البريدي

يوسف لطفي جمعة حجات 

يوسف محمد خليل قطيط 

642

643

644
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تكسر / 
بيت

تمزق 
وتطاير  /بيت

زراعه 
مكشوفه/دونم

نخيل
اشجار 
مثمرة 
متنوعة

الرقم

اسم المزارع

اسم ور قم 
الحوض

مالحظاترقم الوحده المحصول

اشجار مثمرهطبيعة الضرر على المحصول
عدد 

الشرحات 
التالفه

10عنب محمي1179ابي عبيدة
10بندورة1179ابي عبيدة
1قرع محمي1179ابي عبيدة
4فلفل حلو1179ابي عبيدة
4قرع محمي1179ابي عبيدة
2فلفل حار 1179ابي عبيدة
20150بندورة248ابي عبيدة
45200بندورة246ابي عبيدة
25120بندورة281ابي عبيدة
1225350بندورة195ابي عبيدة
8باذنجان195ابي عبيدة
4055120بندوره2237ضرار

770بندوره238ضراريونس سليمان ابو صيام648
5فلفل*******************649
20عنب*******************650
10بندورة22152*********651

8593253583485124256170438

يوسف محمد سعد العليمات

يوسف محمود دخا

645

646

647
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