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بحسب  إسرائيل،  في  المدن  في  العربية  األراضي  كل   قيمة    :    11  -  5 

336    ......................  1962  -  1952 الفترة  في  التوفيق،  للجنة  الفردي  التقدير 
بحسب  إسرائيل،  في  والمدن  القرى  في  الالجئين  أراضي   قيمة    :    12  -  5 

338    ......................  1962  -  1952 الفترة  في  التوفيق،  للجنة  الفردي  التقدير 
قرية   434 في  العرب  األراضي  ُماّلك  بشأن  التوفيق  لجنة   دراسة    :    13  -  5 

339    .....................................  1965 لسنة  الملكيات،  قيمة  بحسب  إسرائيل،  في 

صايغ،  يوسف  بحسب  وقيمتها،  الالجئين  أراضي   مساحة    :    1  -  7 
389    ...............................................................................................................  1966 لسنة 

صايغ،  يوسف  بحسب  وقيمتها،  الالجئين  مباني   مقدار    :    2  -  7 
389    ...............................................................................................................  1966 لسنة 

يوسف  بحسب  والمنقولة،  الرأسمالية  الالجئين  أمالك   قيمة    :    3  -  7 
390    ................................................................................................  1966 لسنة  صايغ، 

وقبرصي،  هداوي  بحسب  إسرائيل،  في  العربية  األراضي   مساحة    :    4  -  7 
392    ...............................................................................................................  1988 لسنة 
392    ..............  1988 لسنة  وقبرصي،  هداوي  بحسب  الالجئين،  أراضي   قيمة    :    5  -  7

يملكونها  إسرائيل  في  العرب  كان  التي  األراضي   مساحة    :    6  -  7 
394       .....................................  1996 لسنة  لويس،  فرانك  بحسب   ،1948 سنة 

في  التصرف  من  اإلسرائيلية  الحكومة  حققتها  التي  األموال  من   عينة    :    7  -  7 
426    ....  1958  -  1948 الفترة  في  المنقولة،  وغير  المنقولة  الالجئين  أموال 


