
قائمة أسماء المستحقين لمنح ا�راضي 
السكنية الحكومية، وسوف يعلن تباًعا عن 
المتبقين لتحقيق هدف 23,066 قطعة أرض 

موزعة في عام 2022م.
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رقم الطلب   مقدم الطلب

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

حرر: 2022/2/24م1

إبراهيم محمد علي العوائد
إبرهيم محمد سلطان العلوي

أحمد حسن محمد الكمزاري
أحمد حمد مهناء الشبلي

أحمد خميس حمد الدغيشي
أحمد سالم جمعه البطاشي

أحمد سعيد احمد الشحري
أحمد سعيد راشد المعمري
أحمد سعيد سيف النبهاني
أحمد صالح حمد السلماني
أحمد محمد حميد الصبحي
أحمد محمد سعيد العنبري

أحمد محمد علي المشيخي
أحمد مرهون حميد السليمي

أحمد ناصر سالم الرواحي
إسحاق حمود حارب السيابى
أسعد سعيد ناصر الحضرمي

إسماعيل سعيد علي العوايد
المختار خاطر سلوم الصوافى
إلياس محمد سعود الرواحي

أمجد صالح عبداهللا ا�غبرى
أمنه عامر عوض رعفيت

أنيسه خلفان سالم العلويه
أيمن خميس س¥م الهاشمى
أيمن محمد سعيد الجامودي

إيوب سيف ناصر النيري
إسامه سليمان خميس القصابي

أحمد حسن علي الكمزاري
أحمد محمد سعيد مسن

أحمد محمد علي ناخالي الشحي
أيمن سلطان مبارك الكلباني
أيمن محمد عامر السابقي

أيوب سويد مرهون السوطي
بدر سعيد محاد المعشني

بدر محمد عبداهللا الشكيلي
بسطام حمد سالم السيابي
تهاني مبارك خميس الكليبي

يا محمد سعيد الوهيبيه ثر

جابر سعيد جمعة الساعدي
جاسم محمد راشد السيابي

جاسم محمد سيف الحضرمي
جمال سيف سليمان السيابي
جمعة سليم فريش الجعفري

جمعه سالم سعيد العلوي
جمعه فرحان بخيت العلوي

جميله عامر بخيت فنزوخ المري
حسام صالح زيد الغريبي

حسن جميل عبدالحسين اللواتي
حسين علي سعيد السنيدي
حسين علي عبداهللا الحسني
حسينه حارث صالح الجلنداني

حفيظه عيسى مرادك البلوشيه
حمد خميس راشد الغي¥ني

حمد راشد محمد العيسائي
حمد محمد سالم العلوي

حمدان سالم حمدان الصبحي
حميد سالم سعيد السليمي

حنيفه مبروك حسين البلوشي
خالد احمد شنون العبيداني
خالد خليفه شنبيه السعدي

خالد زهران سعيد الصباحي
خالد عبداهللا ساعد الرزيقي

خالد محمد حسن الجزمي
خلفان حبيب خلفان العامري

خلفان خليفه مسلم الراشدي
خليفه سالم أحمد النعيمي
خليفه سالم علي البلوشي

خميس يعقوب حمود الرواحي
داود سالم ناصر بنسعد

ياني داود سليمان سالم الشر
راشد صالح حمود الغي¥ني
راشد محمد راشد الناعبي

رامس سعيد علي المعشني
رايه سالم سعيد السعيدي

رائد سالم سعيد الحسني
رحمه راشد محمد الجابريه
رشاد ضاحي وليد الميمني

يا سيف سالم الجابري زكر
زهران علي ناصر الرواحي

سالم أحمد بخيت البرعمي
سالم أحمد مسعود المعشني

سالم سعيد سالم الغيثي
سالم عبداهللا سالم العويسي

سالم علي راشد الكلباني
سالم محمد سعيد العامري

سالم مسعود عبداهللا النبهاني
سامي سبيل أمن بني عرابة

سعداهللا س¥م حمود الحضرمي
سعود حمد سيف التوبي

سعود حمد علي المحاربي
سعيد أحمد محمد اتقون الشحري

سعيد حمد خلفان ا�غبرى
سعيد سالم خلف السعيدي

سعيد سهيل عيسى المعشني

سعيد سيف محمد الخنجري
سعيد عبداهللا حميد العريمي

سعيد علي حمد الريامي
سعيد محمد بخيت كدوش الشحري

سعيد محمد سعيد الشامسي
سعيد محمد سعيد الظوري
سعيد محمد سعيد المعمري
سلطان محمد عبداهللا الريامي

سليمان عبداهللا سليمان العيسري
سمير سعيد أحمد الصلطي

سيف راشد سيف العويسي
سيف سالم سيف الهطالي

يانى سيف سليمان عبداهللا الشر
شريفه أحمد سعيد العامري

شعيب محمد عبداهللا باشعيب
شهاب أحمد عيسى الشحي

شهاب بيربخش نجبخت البلوشي
شيخه عبداهللا محمد الرحبيه
شيخه مرهون عبيد العامريه

صالح جمعه علي الغداني
صالح خلفان محمد العمري

صالح سالم عبداهللا النعيمي
صالح علي سعيد الزرعي

صالح محمد عبداهللا الكمزاري
صباحيه سعيد عبداهللا الصباحى

صبريه موسى رجب البلوشيه
صبيح فائل حمد الغي¥ني

صدام عمر سليم بيت براكه
صفيه سالم سليم الحارثيه

ص¥ح سالم سيف الفارسي
طارق بدر عبيدان بيت النوبي
طاهر سعود حمد الهنائي

ط¥ل خميس سالم العيسائي
طه سعيد عبيد الحبسى

عادل عامر سالم المعشني
عادل عبداهللا سليمان الكلباني
عاصم عبداهللا سالم السليمي

عامر سعيد عامر العلوي
عائد شعبان عيد بيت معطي

عبدالحكيم عامر سالم العامري
عبدالحكيم عامر مسعود الذخري

عبدالرحمن حمد سالم العلوي
عبدالرحمن علي مراد البلوشي

يز سعود محمد البوصافي عبدالعز
عبداهللا أحمد سعيد الشحي

عبداهللا راشد عبداهللا الشامسي
عبداهللا راشد محمد الكلباني

عبداهللا سليم سيف الشبنوتي
عبداهللا محمد احمد الشحري

عبداهللا مصبح سالم المقبالي
عقيل سالم عبداهللا الحسنى

علي  سالم سعيد الجرداني
علي حميد عامر الناصري

علي خلفان علي الرواحي
علي راشد علي الكعبي

علي سالم محمد المعشني
علي سعيد جمعة الساعدي

 علي سعيد ساعد الرزيقي
علي سليمان علي الكلباني
علي عامر الصغير العويسي
علي عامر سعيد المشيخي

علي عمر احمد جوزلي الشحري
علي مبارك جمعة الحكماني

علي محمد سالم المدهوشي
 عواطف عز سعيد

غالب علي حمد الحمحامي
فاطمه سليمان خميس الوهيبيه

فاطمه سيف راشد العامريه
فاطمه عبداهللا اسماعيل الشكيليه

فهد بدر حمود المعيني
فهد حسن عبداهللا البلوشي

فهد ناصر حماد الزكواني
فيصل سعيد سالم الجابري

فيصل فريد عبداهللا الزدجالي
قاسم محمد درويش الشحي
�لوه عيسى صومار البلوشي

لبنان رجب ابراهيم الشحري
ماجد محمد راشد السيابي

ماجد مرزوق مبارك الحسني
مازن سعيد ناصر الكلباني

محفوظه عديم علي الوهيبية
محمد أحمد سالم عبيد

محمد أحمد سعيد المشيخي
محمد جمعه ناصر المشايخي

محمد حسن عبداهللا الكمزاري
محمد حمد محمد الريامي

محمد حميد محمد الشبيبي
محمد خليفة خميس الراجحي

محمد خميس زايد الحراصي
محمد سالم محسن الحسنى
محمد سالم محمد الراشدي

محمد سالم مرهون العيسائي
محمد سعيد محمد الخنبشي

محمد سعيد محمد العويسي

محمد سعيد محمد الغزيلي
محمد سلطان عامر الكلباني
محمد طاهر محمد الذهب

محمد عبداهللا أحمد المزاحمي
محمد عبداهللا حمد الرواحي

محمد عبداهللا سليمان الصواعي
محمد عبداهللا صالح الشحي

محمد علي سعيد اتقون الشحري
محمد عمر جبران بيت سليم

محمد مسعود علي الغريبي
محمد مسلم نصيب المعشني
محمود أحمد حمود الحراصي
محمود جمعة محمد الشحي

محمود سعيد محمد الحنظلى
محمود شامس عوض بيت باروت

محمود محمد سليم الحسيني
مرشد راشد سالم النعماني

مروان مرهون محيل السليمي
مسلم محاد فرج الكثيري

مصطفى علي سعيد العبدلي
مصعب حسن اسماعيل الزعابي

مطر عبداهللا سالم المزروعي
معاذ عبداهللا محمد بيت عتيق

منى أحمد سعيد كشوب
منى خلفان محمد المعشري

مرة أحمد حارب البلوشيه
موزه حبيب سليمان الحسنيه

موسى خدابخش م¥هي البلوشي
ميزون حسن محاد كشوب
ناصر حبيب سالم الرواحي

ناصر سعيد سالم الحنظلي
ناصر عبداهللا حميد العوفي

ناصر علي سيف الجابري
نبيل سالم سعيد الزهيمي

نبيله سليمان ناجمان البلوشيه
ير قادر بخش عبداهللا البلوشي نز

نعمان سليمان سالم العامري
نواف عبدالمحسن صالح الرعيدان

نوال مسلم احمد دعكري الكثيري
هاشم محمد زيد الشحي

هاني سعيد عبداهللا الحضرمي
هزاع راشد حمد السعيدي

هزاع سعيد سيف السعيدي
ه¥ل أحمد محمد العبادي
ه¥ل حمدون ه¥ل الرحبي

ه¥ل خميس سالم الحبسي
هناء منصور غالب الشنفري

هيثم خميس منين الزهيبي
هيثم زهران زاهر الهنائي

هيثم سالم حمد الكاسبي
يانى هيثم سالم خميس الشر
هيثم سعود سالم الحنظلي

هيثم علي صالح باعمر
وليد سعيد سعيد السالمى

وليد ناصر علي الغماري
يحيى سليم ناصر البوصافي

يقضان سالم عبداهللا الوائلى
يوسف خلفان سعيد المعمري

يوسف سعيد عوض ثفنيتي الشحري
يوسف سعيد محمد شريوت الشحري

يز عبداهللا الزرافي يوسف عبدالعز
يوسف عبداهللا سعيد السعيدي
يوسف عبداهللا صالح السلماني
يوسف محمد عبداهللا الرواحي

يونس أحمد سلطان الشحي
يونس سيف محمد السيابي

يونس عبداهللا صالح السلماني
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رقم الطلب   مقدم الطلب

إبراهيم محمد علي العوائد
إبرهيم محمد سلطان العلوي

أحمد حسن محمد الكمزاري
أحمد حمد مهناء الشبلي

أحمد خميس حمد الدغيشي
أحمد سالم جمعه البطاشي

أحمد سعيد احمد الشحري
أحمد سعيد راشد المعمري
أحمد سعيد سيف النبهاني
أحمد صالح حمد السلماني
أحمد محمد حميد الصبحي
أحمد محمد سعيد العنبري

أحمد محمد علي المشيخي
أحمد مرهون حميد السليمي

أحمد ناصر سالم الرواحي
إسحاق حمود حارب السيابى
أسعد سعيد ناصر الحضرمي

إسماعيل سعيد علي العوايد
المختار خاطر سلوم الصوافى
إلياس محمد سعود الرواحي

أمجد صالح عبداهللا ا�غبرى
أمنه عامر عوض رعفيت

أنيسه خلفان سالم العلويه
أيمن خميس س¥م الهاشمى
أيمن محمد سعيد الجامودي

إيوب سيف ناصر النيري
إسامه سليمان خميس القصابي

أحمد حسن علي الكمزاري
أحمد محمد سعيد مسن

أحمد محمد علي ناخالي الشحي
أيمن سلطان مبارك الكلباني
أيمن محمد عامر السابقي

أيوب سويد مرهون السوطي
بدر سعيد محاد المعشني

بدر محمد عبداهللا الشكيلي
بسطام حمد سالم السيابي
تهاني مبارك خميس الكليبي

يا محمد سعيد الوهيبيه ثر

جابر سعيد جمعة الساعدي
جاسم محمد راشد السيابي

جاسم محمد سيف الحضرمي
جمال سيف سليمان السيابي
جمعة سليم فريش الجعفري

جمعه سالم سعيد العلوي
جمعه فرحان بخيت العلوي

جميله عامر بخيت فنزوخ المري
حسام صالح زيد الغريبي

حسن جميل عبدالحسين اللواتي
حسين علي سعيد السنيدي
حسين علي عبداهللا الحسني
حسينه حارث صالح الجلنداني

حفيظه عيسى مرادك البلوشيه
حمد خميس راشد الغي¥ني

حمد راشد محمد العيسائي
حمد محمد سالم العلوي

حمدان سالم حمدان الصبحي
حميد سالم سعيد السليمي

حنيفه مبروك حسين البلوشي
خالد احمد شنون العبيداني
خالد خليفه شنبيه السعدي

خالد زهران سعيد الصباحي
خالد عبداهللا ساعد الرزيقي

خالد محمد حسن الجزمي
خلفان حبيب خلفان العامري

خلفان خليفه مسلم الراشدي
خليفه سالم أحمد النعيمي
خليفه سالم علي البلوشي

خميس يعقوب حمود الرواحي
داود سالم ناصر بنسعد

ياني داود سليمان سالم الشر
راشد صالح حمود الغي¥ني
راشد محمد راشد الناعبي

رامس سعيد علي المعشني
رايه سالم سعيد السعيدي

رائد سالم سعيد الحسني
رحمه راشد محمد الجابريه
رشاد ضاحي وليد الميمني

يا سيف سالم الجابري زكر
زهران علي ناصر الرواحي

سالم أحمد بخيت البرعمي
سالم أحمد مسعود المعشني

سالم سعيد سالم الغيثي
سالم عبداهللا سالم العويسي

سالم علي راشد الكلباني
سالم محمد سعيد العامري

سالم مسعود عبداهللا النبهاني
سامي سبيل أمن بني عرابة

سعداهللا س¥م حمود الحضرمي
سعود حمد سيف التوبي

سعود حمد علي المحاربي
سعيد أحمد محمد اتقون الشحري

سعيد حمد خلفان ا�غبرى
سعيد سالم خلف السعيدي

سعيد سهيل عيسى المعشني

سعيد سيف محمد الخنجري
سعيد عبداهللا حميد العريمي

سعيد علي حمد الريامي
سعيد محمد بخيت كدوش الشحري

سعيد محمد سعيد الشامسي
سعيد محمد سعيد الظوري
سعيد محمد سعيد المعمري
سلطان محمد عبداهللا الريامي

سليمان عبداهللا سليمان العيسري
سمير سعيد أحمد الصلطي

سيف راشد سيف العويسي
سيف سالم سيف الهطالي

يانى سيف سليمان عبداهللا الشر
شريفه أحمد سعيد العامري

شعيب محمد عبداهللا باشعيب
شهاب أحمد عيسى الشحي

شهاب بيربخش نجبخت البلوشي
شيخه عبداهللا محمد الرحبيه
شيخه مرهون عبيد العامريه

صالح جمعه علي الغداني
صالح خلفان محمد العمري

صالح سالم عبداهللا النعيمي
صالح علي سعيد الزرعي

صالح محمد عبداهللا الكمزاري
صباحيه سعيد عبداهللا الصباحى

صبريه موسى رجب البلوشيه
صبيح فائل حمد الغي¥ني

صدام عمر سليم بيت براكه
صفيه سالم سليم الحارثيه

ص¥ح سالم سيف الفارسي
طارق بدر عبيدان بيت النوبي
طاهر سعود حمد الهنائي

ط¥ل خميس سالم العيسائي
طه سعيد عبيد الحبسى

عادل عامر سالم المعشني
عادل عبداهللا سليمان الكلباني
عاصم عبداهللا سالم السليمي

عامر سعيد عامر العلوي
عائد شعبان عيد بيت معطي

عبدالحكيم عامر سالم العامري
عبدالحكيم عامر مسعود الذخري

عبدالرحمن حمد سالم العلوي
عبدالرحمن علي مراد البلوشي

يز سعود محمد البوصافي عبدالعز
عبداهللا أحمد سعيد الشحي

عبداهللا راشد عبداهللا الشامسي
عبداهللا راشد محمد الكلباني

عبداهللا سليم سيف الشبنوتي
عبداهللا محمد احمد الشحري

عبداهللا مصبح سالم المقبالي
عقيل سالم عبداهللا الحسنى

علي  سالم سعيد الجرداني
علي حميد عامر الناصري

علي خلفان علي الرواحي
علي راشد علي الكعبي

علي سالم محمد المعشني
علي سعيد جمعة الساعدي

 علي سعيد ساعد الرزيقي
علي سليمان علي الكلباني
علي عامر الصغير العويسي
علي عامر سعيد المشيخي

علي عمر احمد جوزلي الشحري
علي مبارك جمعة الحكماني

علي محمد سالم المدهوشي
 عواطف عز سعيد

غالب علي حمد الحمحامي
فاطمه سليمان خميس الوهيبيه

فاطمه سيف راشد العامريه
فاطمه عبداهللا اسماعيل الشكيليه

فهد بدر حمود المعيني
فهد حسن عبداهللا البلوشي

فهد ناصر حماد الزكواني
فيصل سعيد سالم الجابري

فيصل فريد عبداهللا الزدجالي
قاسم محمد درويش الشحي
�لوه عيسى صومار البلوشي

لبنان رجب ابراهيم الشحري
ماجد محمد راشد السيابي

ماجد مرزوق مبارك الحسني
مازن سعيد ناصر الكلباني

محفوظه عديم علي الوهيبية
محمد أحمد سالم عبيد

محمد أحمد سعيد المشيخي
محمد جمعه ناصر المشايخي

محمد حسن عبداهللا الكمزاري
محمد حمد محمد الريامي

محمد حميد محمد الشبيبي
محمد خليفة خميس الراجحي

محمد خميس زايد الحراصي
محمد سالم محسن الحسنى
محمد سالم محمد الراشدي

محمد سالم مرهون العيسائي
محمد سعيد محمد الخنبشي

محمد سعيد محمد العويسي

محمد سعيد محمد الغزيلي
محمد سلطان عامر الكلباني
محمد طاهر محمد الذهب

محمد عبداهللا أحمد المزاحمي
محمد عبداهللا حمد الرواحي

محمد عبداهللا سليمان الصواعي
محمد عبداهللا صالح الشحي

محمد علي سعيد اتقون الشحري
محمد عمر جبران بيت سليم

محمد مسعود علي الغريبي
محمد مسلم نصيب المعشني
محمود أحمد حمود الحراصي
محمود جمعة محمد الشحي

محمود سعيد محمد الحنظلى
محمود شامس عوض بيت باروت

محمود محمد سليم الحسيني
مرشد راشد سالم النعماني

مروان مرهون محيل السليمي
مسلم محاد فرج الكثيري

مصطفى علي سعيد العبدلي
مصعب حسن اسماعيل الزعابي

مطر عبداهللا سالم المزروعي
معاذ عبداهللا محمد بيت عتيق

منى أحمد سعيد كشوب
منى خلفان محمد المعشري

مرة أحمد حارب البلوشيه
موزه حبيب سليمان الحسنيه

موسى خدابخش م¥هي البلوشي
ميزون حسن محاد كشوب
ناصر حبيب سالم الرواحي

ناصر سعيد سالم الحنظلي
ناصر عبداهللا حميد العوفي

ناصر علي سيف الجابري
نبيل سالم سعيد الزهيمي

نبيله سليمان ناجمان البلوشيه
ير قادر بخش عبداهللا البلوشي نز

نعمان سليمان سالم العامري
نواف عبدالمحسن صالح الرعيدان

نوال مسلم احمد دعكري الكثيري
هاشم محمد زيد الشحي

هاني سعيد عبداهللا الحضرمي
هزاع راشد حمد السعيدي

هزاع سعيد سيف السعيدي
ه¥ل أحمد محمد العبادي
ه¥ل حمدون ه¥ل الرحبي

ه¥ل خميس سالم الحبسي
هناء منصور غالب الشنفري

هيثم خميس منين الزهيبي
هيثم زهران زاهر الهنائي

هيثم سالم حمد الكاسبي
يانى هيثم سالم خميس الشر
هيثم سعود سالم الحنظلي

هيثم علي صالح باعمر
وليد سعيد سعيد السالمى

وليد ناصر علي الغماري
يحيى سليم ناصر البوصافي

يقضان سالم عبداهللا الوائلى
يوسف خلفان سعيد المعمري

يوسف سعيد عوض ثفنيتي الشحري
يوسف سعيد محمد شريوت الشحري

يز عبداهللا الزرافي يوسف عبدالعز
يوسف عبداهللا سعيد السعيدي
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إبراهيم محمد علي العوائد
إبرهيم محمد سلطان العلوي

أحمد حسن محمد الكمزاري
أحمد حمد مهناء الشبلي

أحمد خميس حمد الدغيشي
أحمد سالم جمعه البطاشي

أحمد سعيد احمد الشحري
أحمد سعيد راشد المعمري
أحمد سعيد سيف النبهاني
أحمد صالح حمد السلماني
أحمد محمد حميد الصبحي
أحمد محمد سعيد العنبري

أحمد محمد علي المشيخي
أحمد مرهون حميد السليمي

أحمد ناصر سالم الرواحي
إسحاق حمود حارب السيابى
أسعد سعيد ناصر الحضرمي

إسماعيل سعيد علي العوايد
المختار خاطر سلوم الصوافى
إلياس محمد سعود الرواحي

أمجد صالح عبداهللا ا�غبرى
أمنه عامر عوض رعفيت

أنيسه خلفان سالم العلويه
أيمن خميس س¥م الهاشمى
أيمن محمد سعيد الجامودي

إيوب سيف ناصر النيري
إسامه سليمان خميس القصابي

أحمد حسن علي الكمزاري
أحمد محمد سعيد مسن

أحمد محمد علي ناخالي الشحي
أيمن سلطان مبارك الكلباني
أيمن محمد عامر السابقي

أيوب سويد مرهون السوطي
بدر سعيد محاد المعشني

بدر محمد عبداهللا الشكيلي
بسطام حمد سالم السيابي
تهاني مبارك خميس الكليبي

يا محمد سعيد الوهيبيه ثر

جابر سعيد جمعة الساعدي
جاسم محمد راشد السيابي

جاسم محمد سيف الحضرمي
جمال سيف سليمان السيابي
جمعة سليم فريش الجعفري

جمعه سالم سعيد العلوي
جمعه فرحان بخيت العلوي

جميله عامر بخيت فنزوخ المري
حسام صالح زيد الغريبي

حسن جميل عبدالحسين اللواتي
حسين علي سعيد السنيدي
حسين علي عبداهللا الحسني
حسينه حارث صالح الجلنداني

حفيظه عيسى مرادك البلوشيه
حمد خميس راشد الغي¥ني

حمد راشد محمد العيسائي
حمد محمد سالم العلوي

حمدان سالم حمدان الصبحي
حميد سالم سعيد السليمي

حنيفه مبروك حسين البلوشي
خالد احمد شنون العبيداني
خالد خليفه شنبيه السعدي

خالد زهران سعيد الصباحي
خالد عبداهللا ساعد الرزيقي

خالد محمد حسن الجزمي
خلفان حبيب خلفان العامري

خلفان خليفه مسلم الراشدي
خليفه سالم أحمد النعيمي
خليفه سالم علي البلوشي

خميس يعقوب حمود الرواحي
داود سالم ناصر بنسعد

ياني داود سليمان سالم الشر
راشد صالح حمود الغي¥ني
راشد محمد راشد الناعبي

رامس سعيد علي المعشني
رايه سالم سعيد السعيدي

رائد سالم سعيد الحسني
رحمه راشد محمد الجابريه
رشاد ضاحي وليد الميمني

يا سيف سالم الجابري زكر
زهران علي ناصر الرواحي

سالم أحمد بخيت البرعمي
سالم أحمد مسعود المعشني

سالم سعيد سالم الغيثي
سالم عبداهللا سالم العويسي

سالم علي راشد الكلباني
سالم محمد سعيد العامري

سالم مسعود عبداهللا النبهاني
سامي سبيل أمن بني عرابة

سعداهللا س¥م حمود الحضرمي
سعود حمد سيف التوبي

سعود حمد علي المحاربي
سعيد أحمد محمد اتقون الشحري

سعيد حمد خلفان ا�غبرى
سعيد سالم خلف السعيدي

سعيد سهيل عيسى المعشني

سعيد سيف محمد الخنجري
سعيد عبداهللا حميد العريمي

سعيد علي حمد الريامي
سعيد محمد بخيت كدوش الشحري

سعيد محمد سعيد الشامسي
سعيد محمد سعيد الظوري
سعيد محمد سعيد المعمري
سلطان محمد عبداهللا الريامي

سليمان عبداهللا سليمان العيسري
سمير سعيد أحمد الصلطي

سيف راشد سيف العويسي
سيف سالم سيف الهطالي

يانى سيف سليمان عبداهللا الشر
شريفه أحمد سعيد العامري

شعيب محمد عبداهللا باشعيب
شهاب أحمد عيسى الشحي

شهاب بيربخش نجبخت البلوشي
شيخه عبداهللا محمد الرحبيه
شيخه مرهون عبيد العامريه

صالح جمعه علي الغداني
صالح خلفان محمد العمري

صالح سالم عبداهللا النعيمي
صالح علي سعيد الزرعي

صالح محمد عبداهللا الكمزاري
صباحيه سعيد عبداهللا الصباحى

صبريه موسى رجب البلوشيه
صبيح فائل حمد الغي¥ني

صدام عمر سليم بيت براكه
صفيه سالم سليم الحارثيه

ص¥ح سالم سيف الفارسي
طارق بدر عبيدان بيت النوبي
طاهر سعود حمد الهنائي

ط¥ل خميس سالم العيسائي
طه سعيد عبيد الحبسى

عادل عامر سالم المعشني
عادل عبداهللا سليمان الكلباني
عاصم عبداهللا سالم السليمي

عامر سعيد عامر العلوي
عائد شعبان عيد بيت معطي

عبدالحكيم عامر سالم العامري
عبدالحكيم عامر مسعود الذخري

عبدالرحمن حمد سالم العلوي
عبدالرحمن علي مراد البلوشي

يز سعود محمد البوصافي عبدالعز
عبداهللا أحمد سعيد الشحي

عبداهللا راشد عبداهللا الشامسي
عبداهللا راشد محمد الكلباني

عبداهللا سليم سيف الشبنوتي
عبداهللا محمد احمد الشحري

عبداهللا مصبح سالم المقبالي
عقيل سالم عبداهللا الحسنى

علي  سالم سعيد الجرداني
علي حميد عامر الناصري

علي خلفان علي الرواحي
علي راشد علي الكعبي

علي سالم محمد المعشني
علي سعيد جمعة الساعدي

 علي سعيد ساعد الرزيقي
علي سليمان علي الكلباني
علي عامر الصغير العويسي
علي عامر سعيد المشيخي

علي عمر احمد جوزلي الشحري
علي مبارك جمعة الحكماني

علي محمد سالم المدهوشي
 عواطف عز سعيد

غالب علي حمد الحمحامي
فاطمه سليمان خميس الوهيبيه

فاطمه سيف راشد العامريه
فاطمه عبداهللا اسماعيل الشكيليه

فهد بدر حمود المعيني
فهد حسن عبداهللا البلوشي

فهد ناصر حماد الزكواني
فيصل سعيد سالم الجابري

فيصل فريد عبداهللا الزدجالي
قاسم محمد درويش الشحي
�لوه عيسى صومار البلوشي

لبنان رجب ابراهيم الشحري
ماجد محمد راشد السيابي

ماجد مرزوق مبارك الحسني
مازن سعيد ناصر الكلباني

محفوظه عديم علي الوهيبية
محمد أحمد سالم عبيد

محمد أحمد سعيد المشيخي
محمد جمعه ناصر المشايخي

محمد حسن عبداهللا الكمزاري
محمد حمد محمد الريامي

محمد حميد محمد الشبيبي
محمد خليفة خميس الراجحي

محمد خميس زايد الحراصي
محمد سالم محسن الحسنى
محمد سالم محمد الراشدي

محمد سالم مرهون العيسائي
محمد سعيد محمد الخنبشي

محمد سعيد محمد العويسي

محمد سعيد محمد الغزيلي
محمد سلطان عامر الكلباني
محمد طاهر محمد الذهب

محمد عبداهللا أحمد المزاحمي
محمد عبداهللا حمد الرواحي

محمد عبداهللا سليمان الصواعي
محمد عبداهللا صالح الشحي

محمد علي سعيد اتقون الشحري
محمد عمر جبران بيت سليم

محمد مسعود علي الغريبي
محمد مسلم نصيب المعشني
محمود أحمد حمود الحراصي
محمود جمعة محمد الشحي

محمود سعيد محمد الحنظلى
محمود شامس عوض بيت باروت

محمود محمد سليم الحسيني
مرشد راشد سالم النعماني

مروان مرهون محيل السليمي
مسلم محاد فرج الكثيري

مصطفى علي سعيد العبدلي
مصعب حسن اسماعيل الزعابي

مطر عبداهللا سالم المزروعي
معاذ عبداهللا محمد بيت عتيق

منى أحمد سعيد كشوب
منى خلفان محمد المعشري

مرة أحمد حارب البلوشيه
موزه حبيب سليمان الحسنيه

موسى خدابخش م¥هي البلوشي
ميزون حسن محاد كشوب
ناصر حبيب سالم الرواحي

ناصر سعيد سالم الحنظلي
ناصر عبداهللا حميد العوفي

ناصر علي سيف الجابري
نبيل سالم سعيد الزهيمي

نبيله سليمان ناجمان البلوشيه
ير قادر بخش عبداهللا البلوشي نز

نعمان سليمان سالم العامري
نواف عبدالمحسن صالح الرعيدان

نوال مسلم احمد دعكري الكثيري
هاشم محمد زيد الشحي

هاني سعيد عبداهللا الحضرمي
هزاع راشد حمد السعيدي

هزاع سعيد سيف السعيدي
ه¥ل أحمد محمد العبادي
ه¥ل حمدون ه¥ل الرحبي

ه¥ل خميس سالم الحبسي
هناء منصور غالب الشنفري

هيثم خميس منين الزهيبي
هيثم زهران زاهر الهنائي

هيثم سالم حمد الكاسبي
يانى هيثم سالم خميس الشر
هيثم سعود سالم الحنظلي

هيثم علي صالح باعمر
وليد سعيد سعيد السالمى

وليد ناصر علي الغماري
يحيى سليم ناصر البوصافي

يقضان سالم عبداهللا الوائلى
يوسف خلفان سعيد المعمري

يوسف سعيد عوض ثفنيتي الشحري
يوسف سعيد محمد شريوت الشحري

يز عبداهللا الزرافي يوسف عبدالعز
يوسف عبداهللا سعيد السعيدي
يوسف عبداهللا صالح السلماني
يوسف محمد عبداهللا الرواحي

يونس أحمد سلطان الشحي
يونس سيف محمد السيابي

يونس عبداهللا صالح السلماني

452699
581417
434934
683104
541950
44071

452619
137048
696817
529711
663803
664673
452656
645544
696927
655371
665744
452831
664725
683518
694424
165301
31806

663186
665208
581766
576088
504882
200520
488231
694891
697105
583492
452567
555312
580652
659459
36732

482900
639508
633242
506560
473560
328868
108765
159219
157663

47332
472033
574740
320714
38612

472617
684231
473784
664657
687656
61550

579742
686508
659597
827420
480721
632354
662788
677657
657172
664691
716084
527437
475347
871709
452549
513436
46077
43230
84088

661622
46760

157386
452825
683729
476629
666710
156732
660356
572306
692346
653351
710554
158338
656516
558593
452702

502826
149930
661675
452646
680125
503914
139428
648735
57040

832803
437818
683929
529683
158782
135481
480719
628533
55879

346861
46375

787612
492964
476229
490202
665279
33065

475704
157765
38999

675240
139391
56642

682958
657512
452824
787791
696671
473493
134650
157599
702592
681264
683301
799735
488007
677416
625106

706138
452671
677858
694724
842757
553251
660728
490245
452559
474359
898318
580559
561222
452545
452553
473158
185237
132127
582656
36630
45398

107491
61361

680358
46142
47787
51182

487991
56178

115795
566887
506870
681821
119230
135382
452655
628378
487993
662734
714283
476288
503946
664450
662530
680753
549433
477193

877862
787784
157736
555683
541931
681819
469710
157785
135424
580598
452710
655236
488596
698242
452735
582310
663499
787614
106953
43915

679603
679575
135406
117075
36930

628523
42919
53634

109711
47458

647274
656604
702204
654307
39603
45677

683109
614304
109144
488237
661746
575274
690663
665598
696989
643042
112728

845469
633685
895631
528531
662353
931417
526886
698866
691813
658449
452809
452599
452688
558674
701804
496232
673377
479596
436539
551632



 

خطوات استخدام خدمة



مرحًبا محمد،  
 

يمكنك الدخول عبر الموقع ا	لكتروني وبدأ عملية 
ا�ختيار ا	لكتروني رضك من تاريخ 6/2/2022م 

وحتى 10/2/ 2022م. 
 

سجل الدخول ا�ن عبر الرابط التالي: 
https://bit.ly/3nmwIgs

و "اختار أرضك"
 

نحاكي جميع تطلعاتك،
 

مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات 
مزدهرة.

خدمة العم�ء

مرحبا بك محمد

2. اختار موقع المخطط المناسب رضك.

1. سجل الدخول للموقع بإدخال بيانات بطاقتك الشخصية 
أو رقم هاتفك . 



3. إقرأ الشروط واحكام.

4. إبدأ عملية ا�ختيار ا	لكتروني اولى.

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد



5. إطلع على نتيجة المحاولة اولى.

6. احجز القطعة بعد معاينتها في حال نالت رضاك.

مرحًبا محمد،
 

نتيجة محاولة ا�ختيار ا	لكتروني اولى عبر خدمة 
"اختار أرضك":

 
xxxxx:المحافظة

xxxxx:الو�ية
xxxxx:القرية

xxxxxx:رقم القطعة

يمكنك معاينة موقع ارض واقعًيا (رابط).
 

لنحقق أحياء سكنية مؤنسنة،
 

مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات 
مزدهرة".

خدمة العم�ء

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد

xxxxxxx
xxx

xxxxxxx
xxx



7. أو أكمل عملية ا�ختيار ا	لكتروني الثانية.

8. اختار المخطط انسب.

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد

xxxxxxx
xxx



9. أكد رغبتك بحجزها بعد معاينتها.

أو انتقل لعملية ا�ختيار ا	لكتروني الثالثة بعد اختيار   .10
المخطط انسب من جديد.

مرحًبا محمد، 

نتيجة محاولة ا�ختيار ا	لكتروني الثانية عبر خدمة 
"اختار أرضك":

xxxxxx :المحافظة
xxxx:الو�ية

xxxxx:القرية
xxxx:رقم القطعة

يمكنك معاينة موقع ارض واقعًيا (رابط).

لنحقق أحياء سكنية مؤنسنة،
 

مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات 
خدمة العم�ءمزدهرة".

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد

xxxxxxx
xxx

xxxxxxx
xxx

xxxxxxx
xxx



11.  بعد تاكيد الموافقة، أكمل عملية الحجز والدفع 
ا	لكتروني. 

12.  تأكد إذا كنت مؤهل للحصول على رسوم أقل.

مرحًبا محمد، 
 

نتيجة محاولة ا�ختيار ا	لكتروني الثانية عبر خدمة 
"اختار أرضك":

 
xxxxxx :المحافظة

xxxx:الو�ية
xxxxx:القرية

xxxx:رقم القطعة

يمكنك معاينة موقع ارض واقعًيا (رابط).
 

لنحقق أحياء سكنية مؤنسنة،
 

مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات 
خدمة العم�ءمزدهرة".

xxxx:رقم طلبك
xxxx:المحافظة

xxxx:ية
الو



13. حمل ايصال سحب ملكية ارض.

14.  تفضل معنا �ست�م ملكية أرضك.  

مرحًبا محمد،
 

يمكنك استكمال عملية الدفع ا	لكتروني خ�ل 3 
أشر، ابتداًء من 10/2/2022م وحتى 2022/10/5م.  

 
،
ً
معاملتك في بيئة آمنة رقميا

 
مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة

خدمة العم�ء

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

مرحبا بك محمد






