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فرع العقبـــــــــــــهبيانات   

  مشروع ري فيدان / حوض عيون قريقرة

 نوع الضرر
المساحة 

المتضررة 
 دونم/

نسبه 
 الضرر%

تكلفة 
 عمر المحصول الدونم/دينار

المساحة 
المزروعة / 

 الدونم

اسم 
رقم  اسم الحوض المحصول

 الرقم  اسم المزارع رقم الوحدة الحوض

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ سالم موسى سالم  ١٠٠٠٤٧ ١ عيون قريقرة بطيخ ٢٠ 
 العماريين وشركاؤة

١ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٢٥٠ ٨٠ ٤٫٥ اغضيان مبارك عباده  ١٠٠٠٤٩ ١ عيون قريقرة بندورة ٧ 
يكةالعماريين وشر  

٢ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٣ عبدهللا ابراهيم مبارك  ١٠٠٠٥١ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٣ 
 العماريين وشركاؤة

٣ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ على اشتيوي علي  ١٠٠٠٥٤ ١ عيون قريقرة بطيخ ٢٠ 
 العماريين وشركاؤة

٤ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٢٥٠ ٧٠ ١٣ قريقرةعيون  شمام ١٨   ١٠٠٠١٠ ١
٣ 

سليمان احمد سليمان 
 العماريين وشركاؤه

٥ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٢٥٠ ١٠٠ ١٥ عوض سالمه عودة  ١٠٠٠٥٩ ١ عيون قريقرة بندورة ١٥ 
 السعيدين وشريكة

٦ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٣٠٠ ١٠٠ ٦ احمد خلف موسى  ١٠٠٠٦٤ ١ عيون قريقرة بطيخ ٦ 
 العماريين وشريكة

٧ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٣٠٠ ١٠٠ ١٥ عبدهللا سالمه متعب  ١٠٠٠٦٥ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٥ 
 العماريين وشريكة

٨ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٣٠٠ ٨٠ ٦ هللا محمد احمد ضيف  ١٠٠٠٧٤ ١ عيون قريقرة بطيخ ٧ 
 السعيديين وشريكه

٩ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٢٥٠ ٩٠ ١٦ يمر مفرج خمحمد م ١٠٠٠٧٧ ١ عيون قريقرة بندورة ١٨ 
 السعيديين وشريكة

١٠ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ محمد عطا محمد  ١٠٠٠٨١ ١ عيون قريقرة بطيخ ٢٠ 
 العماريين وشريكة

١١ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ محمد سليم ابو سالم  ١٠٠٠٨٢ ١ عيون قريقرة بطيخ ٢٠ 
 ابو شوشة وشريكة

١٢ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٣٠٠ ١٠٠ ١٧ عبدهللا سالم سليمان  ١٠٠٠٩٠ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٧ 
 السعيديين وشريكة

١٣ 

اجزاء ميكانيكية+اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٣٠٠ ١٠٠ ١٧ يمر مفرج احمد مخ ١٠٠٠٩١ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٧ 
 السعيديين وشريكة

١٤ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٣٠٠ ٨٠ ١٥ رجا سالم عيد  ١٠٠٠٩٢ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٧ 
 السعيديين وشريكة

١٥ 
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اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٣٠٠ ١٠٠ ١٧ سالم عيد غيث  ١٠٠٠٩٣ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٧ 
 السعيديين وشريكة

١٦ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٣٠ ١٠٠ ١٧ علي سليمان سالم  ١٠٠٠٩٤ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٧ 
 السعيديين وشريكة

١٧ 

ميكانيكية +اتالف اجزاء 
 المزروع الخضري

يوم ٤٧ ٣٠٠ ١٠٠ ١٧ اعويض عيد سلمان  ١٠٠٠٩٥ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٧ 
 السعيديين

١٨ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٢٥٠ ١٠٠ ١٧ احمد سالم سليمان  ١٠٠٠٩٧ ١ عيون قريقرة بندورة ١٧ 
 المناجعة وشريكة

١٩ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٣٠٠ ٤٤ ١٥ سليمان سالمه فرج  ١٠٠٠٩٩ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٧ 
 السعيديين وشريكة

٢٠ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٥ ٣٠٠ ٤٤ ١٥ عاطف علي سالم  ١٠٠١٠٠ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٧ 
 العماريين وشريكة

٢١ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٣ حسين سالم محمد  ١٠٠٠٥٢ ١ عيون قريقرة بطيخ ١٣ 
 العماريين وشريكة

٢٢ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم ٤٣ ٢٥٠ ٥٠ ٩ سالمة محمد سالمه  ١٠٠١٠٤ ١ عيون قريقرة شمام ١٨ 
 السعيديين وشريكة

٢٣ 

اجزاء ميكانيكية +اتالف 
 المزروع الخضري

يوم٤٣ ٢٥٠ ٦٠ ١٠ نائل ضيف هللا سليمان  ١٠٠١٠٦ ١ عيون قريقرة شمام ١٨ 
 السعيديين وشريكة

٢٤ 

اجزاء ميكانيكية+اعتداء 
 على اراض الدولة

يوم ٤٥ ٣٠٠ ٤٠ ٤ محمد سويلم خالد  - - عيون قريقرة بطيخ ١٠ 
 الرمامنة

٢٥ 

اجزاء ميكانيكية+اعتداء 
 على اراض الدولة

يوم ٤٤ ٣٠٠ ٤٠ ٦ قريقرةعيون  بطيخ ١٥  رجا سالم عيد  - - 
 السعيديين

٢٦ 

اجزاء ميكانيكية+اعتداء 
 على اراض الدولة

يوم ٤٦ ٣٠٠ ٤٠ ٢٨ محمد عبدهللا محمد  - - عيون قريقرة بطيخ ٧٠ 
 العماريين

٢٧ 

اجزاء ميكانيكية+اعتداء 
 على اراض الدولة

يوم ٤٧ ٣٠٠ ٤٠ ٢٠ صبحي عبدهللا محمد  - - عيون قريقرة بطيخ ٥٠ 
 العماريين 

٢٨ 
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 مشروع ري فيدان

 نوع الضرر

المساحة 
المتضررة 

 دونم/
نسبه 

 الضرر%
تكلفة 

 الدونم/دينار
عمر 

 المحصول

المساحة 
المزروعة 

 الدونم /
اسم 

 اسم الحوض المحصول
رقم 

 الحوض
رقم 

 الرقم  اسم المزارع الوحدة

ضرر ميكانيكي ( تلف  
 المجموع الخضري) 

بطيخ   ١٠ ٤٥ ٣٠٠ ٥٠ ٥
 انفاق

عيون   
 ١٠ ١ قريقرة

موسى سالمة عيد  
 1 العماريين وشريكة

ضرر ميكانيكي ( تلف 
بطيخ  ٢٠ ٤٥ ٣٠٠ ٤٠ ٨ المجموع الخضري)

 انفاق

 عيون قريقرة

١٤ ١ 
احمد حسين حسن  
 2 العماريين وشريكة

ضرر ميكانيكي ( تلف 
بطيخ  ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ٦٠ ١٢ المجموع الخضري)

 انفاق

 عيون قريقرة

٢١ ١ 
حمد محمد سليمان 
 3  السعيديين وشريكة

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 ٢٠ ٥٠ ٢٥٠ ٦٠ ١٢ المجموع الخضري)

 شمام

 عيون قريقرة

٢٦ ١ 
عيد سالمة اعتيق 

 4  السعيديين وشريكة
ضرر ميكانيكي ( تلف 

 ٢٠ ٤٥ ٢٥٠ ١٠٠ ٢٠ المجموع الخضري)

 شمام

 عيون قريقرة

٢٢ ١ 
سالمة غيث سالم 

 5  السعيديين وشريكة
ضرر ميكانيكي ( تلف 

 ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ٥٠ ١٠ المجموع الخضري)

 بطيخ

 عيون قريقرة

١٣ ١ 

سليمان سليم 
سليمان السعيديين 

 6  وشريكة
ضرر ميكانيكي ( تلف 

 ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ٥٠ ١٠ المجموع الخضري)

 بطيخ

 عيون قريقرة

١٧ ١ 

اشتيان سليمان  
حماد العماريين 

 7 وشريكة
ضرر ميكانيكي ( تلف 

 ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ المجموع الخضري)

 بطيخ

 عيون قريقرة

٤٥ ١ 
هويمل سالمة فرج 
 8  القواسمة وشريكة
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ضرر ميكانيكي ( تلف 
 ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ المجموع الخضري)

 بطيخ

 عيون قريقرة

٤٦ ١ 
محمد سالم سليمان 
 9  السعيديين وشريكة

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ المجموع الخضري)

 بطيخ

 عيون قريقرة

١١٣ ١ 
محمد سالم سالمة 
 10  النوافلة وشركاه 

 ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ٦٠ ١٢ ضرر ميكانيكي ( تلف 
 بطيخ

 عيون قريقرة
٣٧ ١ 

سالمة عواد عبيد 
 11  العماريين وشريكة

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 ١٠ ٥٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٠ المجموع الخضري)

 بطيخ

 عيون قريقرة

٤٤ ١ 
حمد علي ذيبان 

 12  السعيديين وشريكة
ضرر ميكانيكي ( تلف 

 ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ المجموع الخضري)

 بطيخ

 عيون قريقرة

٤٣ ١ 

ضيف هللا سعد 
عواد السعيديين 

 13  وشريكة
ضرر ميكانيكي ( تلف 

 ٢٠ ٥٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠ المجموع الخضري)

 بطيخ

 عيون قريقرة

٧٦ ١ 

نويجع دخيل هللا 
سالمة السعيديين 

 14  وشريكة 



 

 P a g e  5  Of 12  
 

فرع العقبـــــــــــــهبيانات   

 جمعية العماريين التعاونية الزراعية

 نوع الضرر
المساحة 
المتضررة 

 دونم/

نسبه 
الضرر

% 

تكلفة 
 الدونم/دينار

عمر 
 المحصول

المساحة 
المزروعة 

 الدونم /

اسم 
 المحصول

 الرقم  اسم المزارع اسم المنطقة اسم الجمعية

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 1 محمد سالمة عيد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 95 29 المجموع الخضري)

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 2 علي حميد سلمان العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 95 29 المجموع الخضري)

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 3 هالل عيد محمد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 25 يوم ٥٠ 300 95 23.75 المجموع الخضري)

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 95 28.5 المجموع الخضري)

سلمان موسى مسلم 
 4 العماريين

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 5 محمد اشتيان حمد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 95 28.5 المجموع الخضري)

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 6 محمد عبدهللا محمد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 40 12 المجموع الخضري)

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 7 عبدهللا عيد محمد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 40 12 المجموع الخضري)

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 8 يحيى سالم عيد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 15 يوم ٥٠ 300 40 6 المجموع الخضري)

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 10 3 المجموع الخضري)

ابراهيم حسن عبدهللا 
 9 العماريين

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 15 يوم ٥٠ 300 40 6 المجموع الخضري)

مفضي عبدهللا سالم 
 10 العماريين

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 11 محمد خليل سالم العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 15 يوم ٥٠ 300 40 6 المجموع الخضري)

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 20 يوم ٥٠ 300 40 8 المجموع الخضري)

عوض خليل سلمان 
 12 العماريين

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 40 12 المجموع الخضري)

عبد السالم سالم موسى 
 13 العماريين

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 14 محمد سعود عبدهللا العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 15 4.5 المجموع الخضري)
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ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 25 يوم ٥٠ 300 15 3.75 المجموع الخضري)

ايمن عطا اشتيوي 
 15 العماريين

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٠ 300 15 4.5 المجموع الخضري)

صبحي عبدهللا محمد 
 16 العماريين

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 موسى سالمه عيد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 55 يوم ٥٠ 300 15 8.25 المجموع الخضري)

17 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 حسين سالم محمد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 15 يوم ٥٠ 300 15 2.25 المجموع الخضري)

18 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 حسين عيد عبدهللا العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 15 يوم ٥٠ 300 15 2.25 المجموع الخضري)

19 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 عبداله سلمان عيد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 25 يوم ٥٠ 300 15 3.75 المجموع الخضري)

20 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 35 يوم ٥٠ 300 15 5.25 المجموع الخضري)

سليمان موسى مسلم 
 العماريين

21 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 اشتيان العماريينسالم محمد  قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 29 يوم ٥٠ 300 40 11.6 المجموع الخضري)

22 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 سميح سالم محمد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 29 يوم ٥١ 300 40 11.6 المجموع الخضري)

٢٣  

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 محمد سالم محمد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 29 يوم ٥٢ 300 40 11.6 المجموع الخضري)

 ٢٤ 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 معاذ سلمان محمد العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 15 يوم ٥٣ 300 40 6 المجموع الخضري)

 ٢٥ 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 علي سلمان علي العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٤ 300 40 12 المجموع الخضري)

 ٢٦ 
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ضرر ميكانيكي ( تلف 
 انس سلمان علي العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٥ 300 40 12 الخضري)المجموع 

 ٢٧ 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 مصطفى حمد خليل العماريين قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٦ 300 40 12 المجموع الخضري)

 ٢٨ 

ضرر ميكانيكي ( تلف 
 قريقرة  العماريين  بطيخ أنفاق 30 يوم ٥٧ 300 40 12 المجموع الخضري)

ابراهيم محمد ارحيل 
 العماريين

 ٢٩ 
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فرع العقبـــــــــــــهبيانات   

 مشروع مزارع العيون

 

 نوع الضرر
المساحة 
المتضررة 

 دونم/

نسبه 
 الضرر%

تكلفة 
 الدونم/دينار

عمر 
 المحصول

المساحة 
المزروعة 

 الدونم /

اسم 
 المحصول

اسم 
 الجمعية

 الرقم  اسم المزارع اسم المنطقة

المجموع الخضريتلف  )   1 عاهد ضيف هللا سليمان السعيديين قريقرة  العيون شمام 10 يوم ٤٣ 250 30 3 (
 2 بدر ابراهيم محمد السعيديين قريقرة  العيون شمام 10 يوم ٤٣ 250 30 5 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 3 ليث سالمه محمد السعيديين قريقرة  العيون شمام 30 يوم ٤٣ 250 90 27 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 4 سالمه محمد سليمان السعيديين قريقرة  العيون بطيخ 15 يوم ٤٣ 300 100 15 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 5 اشتيوي سليمان سالمه  قريقرة  العيون شمام 25 يوم ٤٥ 250 100 25 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)

 6 سامي ابراهيم ضيف هللا السعيديين قريقرة  العيون شمام 55 يوم ٤٥ 250 50 23 ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)ضرر 
 7 علي سليمان محمد السعيديين قريقرة  العيون شمام 60 يوم ٤٢ 250 50 30 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 8 محمد سالم عيد السعيديين قريقرة  العيون شمام 30 يوم ٤١ 250 60 18 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 9 مهدي علي عبدهللا الشماسين قريقرة  العيون بطيخ 30 يوم ٤٣ 300 25 5 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 10 العماريينعطاهللا علي سالم  قريقرة  العيون شمام 30 يوم ٤٢ 250 25 7 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)

 11 عاطف علي سالم العماريين قريقرة  العيون شمام 20 يوم ٤٠ 250 25 5 مداهمة سيول( تلف المجموع الخضري)

   ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 تطاير شرائح الزينكو من سقف الحظائر

 
بركس 
 12 هارون عبدهللا عيد العماريين قريقرة  العيون دواجن دجاج

 13 عيدعلي عودة السعيديين قريقرة  العيون بطيخ 25 يوم  ٤٥ 300 20 5 ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)ضرر 
 14 عيد محمد مفرج السعيديين  قريقرة  العيون بطيخ 25 يوم ٤٥ 300 70 16 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 15 عوض مضعان السراحيين قريقرة  العيون شمام 20 يوم  ٤٥ 250 70 14 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
 16 محمد مصلح عيد السراحيين قريقرة  العيون شمام 20 يوم  ٤٥ 250 70 14 ضرر ميكانيكي ( تلف المجموع الخضري)
التعدي على ارض الدوله ( تلف المجموع 

 17 السعيديينسليمان غيث سالم  قريقرة  العيون بطيخ 30 يوم  ٤٥ 300 20 6 الخضري)
التعدي على ارض الدوله ( تلف المجموع 

 18 حسين غيث سالم السعيديين قريقرة  العيون شمام 10 يوم  ٤٥ 250 20 2 الخضري)
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فرع العقبـــــــــــــهبيانات   

 جمعية وادي عربة

 نوع الضرر
المساحة 
المتضررة 

 دونم/

نسبه 
 الضرر%

تكلفة 
 الدونم/دينار

عمر 
 المحصول

المساحة 
المزروعة / 

 الدونم

اسم 
 المحصول

 الرقم  اسم المزارع اسم المنطقة اسم الجمعية

 1 عوض سالمة السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 30 يوم ٥٠ 300 50 15 (تلف المجموع الخضري ) 
 2 ضيف هللا رويظي السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 55 يوم ٥٠ 300 50 27.5 (تلف المجموع الخضري ) 
الخضريتلف المجموع  )   3 عواد سويلم السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 25 يوم ٥٠ 300 50 12.5 (
 4 عيد علي سالم السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 15 يوم ٥٠ 300 50 7.5 (تلف المجموع الخضري ) 
 5 السعيدييناحمد ابراهيم  قريقرة  وادي عربة بطيخ 40 يوم ٥٠ 300 50 20 (تلف المجموع الخضري ) 
 6 صايل محمد السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 115 يوم ٥٠ 300 50 57.5 (تلف المجموع الخضري ) 
 7 يحيى محمد السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 85 يوم ٥٠ 300 50 42.5 (تلف المجموع الخضري ) 
 8 محمد محمد سليمان قريقرة  وادي عربة شمام 40 يوم ٥٠ 250 50 20 (تلف المجموع الخضري ) 
 9 رجا سالم السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 55 يوم ٥٠ 300 50 27.5 (تلف المجموع الخضري ) 
 10 سويلم علي راضي ىالسعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 30 يوم ٥٠ 300 50 15 (تلف المجموع الخضري ) 
 11 عطاهللا عواد السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 30 يوم ٥٠ 300 50 15 (تلف المجموع الخضري ) 
 12 خالد محمد الرمامنة قريقرة  وادي عربة بطيخ 20 يوم ٥٠ 300 50 10 (تلف المجموع الخضري ) 
 13 محمد دخل هللا السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 30 يوم ٥٠ 300 50 15 (تلف المجموع الخضري ) 
 14 سالمة سليمان السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 25 يوم ٥٠ 300 50 12.5 (تلف المجموع الخضري ) 
 15 سالمة فرج السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 30 يوم ٥٠ 300 50 15 (تلف المجموع الخضري ) 
 16 سليمان عيد سويلم السعيديين قريقرة  وادي عربة شمام 40 يوم ٥٠ 250 50 20 (تلف المجموع الخضري ) 
 17 سليم سليمان السعيديين  قريقرة  وادي عربة بطيخ 20 يوم ٥٠ 300 50 10 (تلف المجموع الخضري ) 
 18 علي سالمه السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 20 يوم ٥٠ 300 50 10 (تلف المجموع الخضري ) 
 19 محمد خليل السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 30 يوم ٥٠ 300 50 15 (تلف المجموع الخضري ) 
 20 سالمة محمد سليمان السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 25 يوم ٥٠ 300 50 12.5 (تلف المجموع الخضري ) 
 21 هارون علي السعيديين قريقرة  وادي عربة بطيخ 20 يوم ٥٠ 300 50 10 (تلف المجموع الخضري ) 

 



 

 P a g e  10  Of 12  
 

فرع العقبـــــــــــــهبيانات   

 جمعية مزارع فينان التعاونية

 نوع الضرر
المساحة 
المتضررة 

 دونم/

نسبه 
 الضرر%

تكلفة 
 الدونم/دينار

عمر 
 المحصول

المساحة 
المزروعة / 

 الدونم

اسم 
 المحصول

 الرقم  اسم المزارع اسم المنطقة اسم الجمعية

 1 جمعية مزارع فينان التعاونية فينان مزارع فينان بطيخ ٨٠ يوم ٤٧ ٣٠٠ ١٠٠ ٨٠ اضرار ميكانيكية (اتالف كامل )

 2 جمعية مزارع فينان التعاونية فينان مزارع فينان شمام ٤٠ يوم ٤٧ ٢٥٠ ١٠٠ ٤٠ اضرار ميكانيكية (اتالف كامل )
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فرع العقبـــــــــــــهبيانات   

 مشروع بئر مذكور

 نوع الضرر
المساحة 
المتضررة 

 دونم/

نسبه 
 الضرر%

تكلفة 
 الدونم/دينار

عمر 
 المحصول

المساحة 
المزروعة 

 الدونم /

اسم 
 المحصول

 الرقم اسم المزارع رقم الوحدة الحوض رقم اسم الحوض

( تلف المجموع الخضري)  يوم  300 20 4   1 محمد عواد سليمان السعيديين 1 59 بئر مذكور بطيخ 20 46
( تلف المجموع الخضري)  يوم  300 70 14   2 سالم مقيذيع فراج السعيديين 2 59 بئر مذكور بطيخ 20 48
( تلف المجموع الخضري)  يوم  250 15 3   3 سليمان فرج مقيذيع السعيديين 3 59 بئر مذكور شمام 20 45
( تلف المجموع الخضري)  يوم  250 20 3.75   4 صبّاح مقيذع فراج السعيديين 5 59 بئر مذكور شمام 15 44

( تلف المجموع الخضري)  يوم  250 20 3   5 السعيديينامحيلة هارون سويلم  7 59 بئر مذكور شمام 15 47
( تلف المجموع الخضري)  يوم  300 5 1   6 عيد سليمان علي السعيديين 14 59 بئر مذكور بطيخ 20 48
( تلف المجموع الخضري)  يوم  20 30 6   7 محسن عيال حسنفراج سالم  17 59 بئر مذكور شمام 20 45

( تلف المجموع الخضري)  يوم  300 20 4   8 ارفيع السعيديينمحمد سالم  28 59 بئر مذكور بطيخ 20 46
ارفيع السعيديين ابراهيم سويلم  30 59 بئر مذكور شمام 20 48يوم 250 70 14 ( تلف المجموع الخضري)  

 
9 

( تلف المجموع الخضري)  يوم  250 5 ربع دونم   32 59 بئر مذكور شمام 15 49
ضيف هللا دخيل  مرعي السعيدين

 10  هللا
( تلف المجموع الخضري)  يوم  250 30 6   11 عيسى دخيل هللا مرعي  السعيديين 33 59 بئر مذكور شمام 20 44
( تلف المجموع الخضري)  يوم  250 5 ربع دونم   12 موسى محمد مرعي السعيديين  34 59 بئر مذكور شمام 15 45
( تلف المجموع الخضري)  يوم  300 70 14   13 عتيق مقيذيع عيد السعيديين  35 59 بئر مذكور بطيخ 20 48
( تلف المجموع الخضري)   14 سويلم مقيذيع عيد السعيديين  36 59 بئر مذكور شمام 20 47يوم 250 30 6 
( تلف المجموع الخضري)   15 سويلم سليم عيد السعيديين  39 59 بئر مذكور بطيخ 20 46يوم 300 100 20 
( تلف المجموع الخضري)   16 علي عليان مسلم السعيديين  41 59 بئر مذكور بطيخ 10 46يوم 300 100 10 
( تلف المجموع الخضري)   17 علي مفرج سالم السعيديين  44 59 بئر مذكور شمام 20 47يوم 250 15 3 

يوم  250 10 2 (تلف المجموع الخضري )   18 شفاء محمد سليمان السعيديين  45 59 بئر مذكور شمام 20 46
يوم  250 10 2 (تلف المجموع الخضري )   19 فرج علي عوده السعيديين  46 59 بئر مذكور شمام 20 45
يوم  250 25 5 (تلف المجموع الخضري )   20 حسن فرج علي السعيديين  47 59 بئر مذكور شمام 20 44
يوم  300 35 7 (تلف المجموع الخضري )   21 صباح عواد حسين السعيديين  50 59 بئر مذكور بطيخ 20 47
يوم  250 35 7 (تلف المجموع الخضري )   22 سويلم سالمه سالم السعيديين  52 59 بئر مذكور شمام 20 48
 ٢٣ خالد دخيل هللا عواد السعيدين ٥٣ 59 بئر مذكور شمام ٢٠ ٤٧ 250 ٣٠ ٦ (تلف المجموع الخضري ) 
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فرع العقبـــــــــــــهبيانات   

 ٢٤ نايل عطا عواد السعيديين ٥٤ 59 بئر مذكور شمام ٢٠ ٤٨ 250 ٣٥ ٧ (تلف المجموع الخضري ) 
٤٦  250 ٥٠ ٧٫٥ (تلف المجموع الخضري )   ٢٥ مرزوق عواد سالمة السعيديين ٥٧ 59 بئر مذكور شمام ١٥ 
 ٢٦ قدر عواد سالمة السعيديين ٥٨ 59 بئر مذكور شمام ١٥ ٤٥ 250 ١٠ ١٫٥ (تلف المجموع الخضري ) 
عواد القواسمةقاسم محمد  ٥٩ 59 بئر مذكور شمام ١٥ ٤٤ 250 ٥٠ ٧٫٥ (تلف المجموع الخضري )   ٢٧ 

 بطيخ ٣ ٤٥ ٣٠٠ ١٠٠ ٣ (تلف المجموع الخضري ) 
ابو /بئر مذكور
  59 خشيبة

 ٢٨ سليمان سويلم سالمه السعيديين

 

 

 

 


