
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: 2022/2/17م1

إبراهيم أحمد سالم المشيخي
إبراهيم الصياح راشد السعيدي
إبراهيم خلفان صالح المعمري

إبراهيم عبداللة مبارك المشرفي
إبراهيم علي عامر عكعاك

إبراهيم محمد علي الشحي
إبراهيم ياسر سليمان الرحبي
أحمد سالم سعيد البطاشي
أحمد سالم سعيد السعيدي
أحمد سالم علي المعشني
أحمد سيف خلفان النبهاني
أحمد سيف محمد الهنائي

أحمد عبداهللا احمد الكمزاري
أحمد عبداهللا محمد البطاشي

أحمد علي حمد الغفيلي
أحمد علي سليمان الحوسني

أحمد علي عامر المعشني
أحمد علي محمد الشيزاوي

أحمد ناصر مسلم السيابى
أسعد خلفان غابش البطاشي

إسماعيل إبراهيم خالد امبوسعيدي
إسماعيل سعيد خالد الذخري

أشرف عبداهللا سالم البطاشي
أمجد سيف سالم البطاشى

أنيس مصبح سليمان السليمي
إياد عوض رمضان مجزح

يز محمد الحسنى أيوب عز
أحمد جمعة حشيم المعمري
أحمد حمود سالم البلوشي

أحمد خلفان محمد الكندي
أحمد خميس حارب البوسعيدي
أحمد سعيد عبداهللا المشايخي

أحمد سعيد محمد الحوسني
أحمد عبدالرحمن خميس السناني

أحمد محمد مستهيل الشحري
أمين محمد بخيت المعشني

بدر رمضان محمد الشحي
بدر سيف راشد العبري

بدر عبداهللا سلطان الجلداني
بدر ناصر راشد العلوي

ثامر مسعود محاد العمري
جابر احمد سليمان العزاني
جابر سيف حمد المشايخي
جابر محمد احمد البلوشي

جمال سعيد احمد المشيخي
جمال محمد محمد الظوري

جمعة عبيد صالح السعدي

جمعه محمد سالم الكاسبي
جميل عاقب مبارك الداودي
جهاد سعيد خميس اليحيائي
حامد أحمد حسن المشيخي

يز الظوري يز أحمد حر حر
حسين خلفان سالم المخيني
حسين سالم حسين الذخري
حمد فارس سعيد الوحشي

حمد مبارك حمد الداودي
حمد محمد علي الكمزاري
حمد مرهون عبيد الذخري
حمد مهناء حمد الحراصي
حمود حبيب سعيد الرحبي
حمود خلفان ناصر النجيدي

حمود محمد حمود السنانى
حميد غميل علي النعيمي

خالد حمد سالمين البوسعيدي
خالد سالم راشد المعمري
خالد سالم محمد الزهيري

خالد سعيد سلطان المشايخي
خالد علي سالم البوسعيدي

خالد محمد غلوم البلوشي
خلفان سعيد سالم الصبحي

خلفان علي خلفان الدروشي
خليفة خلفان عبداهللا الشامسي

خليفه سليمان محمد الشحي
خليل سالم حمد العويسي

خميس سالم محمد المغيرفي
خميس علي عصموط العويسي

خميس محمد سالم العامري
داوود محمد أحمد الشحي

راشد حمد سالم الكعبي
راشد خلفان راشد الغماري

راشد خميس خميس الظوري
راشد سيف راشد الحوسني

راشد عبدالستار محمد البلوشي
راشد نبهان سيف المعمري

رائد سعيد راشد السيابي
رشيد عوض مسلم بيت قصبوب

زكري ربيع كلين بيت خزانه
سالم حميد سالم اليحيائي

سالم خلفان علي القطيطي
سالم سعيد سالم الغزالي

سالم كفيش جعيد جداد الكثيري
سالم محاد مسلم العوايد

سالم محمد عبداهللا الظوري
سالم مسعود سالم الجنيبي

سالم مسلم سعيد هبيس
سالم مصبح حمد السعدي

سالم ناصر سالم الحسنى
سالم ناصر سعد النقبي

سامي راشد عبداهللا الحراصي
سامي محمد مسلم المعشني

سبيت خميس سعيد الداودي
سعيد العتل سالم المشايخي

سعيد أحمد عمر الشحري
سعيد حمد سالم الراشدى

سعيد سالم سيف السعيدي
سعيد سالم علي العامري

سعيد عبداهللا مفتاح الزيدي
سعيد مبارك على الهنائى

سعيد محمد عبداهللا المالخي
سعيد محمد مبارك المشرفي

سعيد مسعود سهيل المعشني
سلطان حمد ناصر ا´غبري

سلطان سليمان خلفان المحاربى
سلطان سيف جميل السعدي
سلطان محمد حمد البطاشي
سليمان سالم شامس الحارثي
سليمان ناصر سليمان الهµلي

سهيل مسلم علي المعشني
سيف محمد سعيد الشحي
شهاب احمد سعيد الشحي
شهاب محمد صالح الشحي
صالح خميس سالم العريمي
صديق يوسف حمد البلوشي

طاهر علي بµل البلوشي
طµل إسماعيل عبداهللا البلوشي

طµل عوض نصيب زحن
عادل محمد سعيد الريامى

عامر خادم سالم قور
عامر سعيد خميس العويسي
عامر سعيد محاد المعشني

عبدالرحمن حمد خلفان الجهضمي
عبدالرحمن عمر ناصر القاسمي

عبدالرحمن ناصر سالم الخروصي
يز جمعه حميد البادي عبدالعز
يز عمر ناصر القاسمي عبدالعز
عبداللة حمد محمد العريمي

عبداهللا احمد سالم المعمري
عبداهللا حمد حامد الرحبي

عبداهللا حميد حسن القطيطي
عبداهللا خلفان سالم الحنظلي

عبداهللا خليفه احمد العبرى

عبداهللا رجب سالم العلوي
عبداهللا سرور جمعة العريمي
عبداهللا سعيد علي المعمري
عبداهللا سيف سالم الشحي

عبداهللا علي عبداهللا الريسي
عبداهللا محمد علي الشحي

عبداهللا محمد مسلم الغيµني
عبدالمجيد عبدالكريم محمد البلوشي

عبدالمجيد عبداهللا محمد الجرداني
عثمان علي صالح الشحي

عدنان خلف سعيد الشملي
عصام بطي محمد السكيتي

علي احمد علي النوبي
علي أحمد علي المعمري

علي بخيت سعيد المشيخي
علي حميد علي الشحي

علي درويش محمد الشحي
علي سالم حميد الجامودي
علي مبارك سالم الهاشمي

علي محاد أحمد المعشني
علي محمد خميس السعيدي

علي محمد عبداهللا الكندي
علي محمد علي الحراصي
علي محمد ناصر السيفي

عمر سالم سعيد الشامسي
عمر علي عامر العلوي

عيسى خليفة محمد السالمى
غازي علي بخيت المري

غافل سالم حمد القعنوني
غالب علي مبارك السعدي

فايز احمد علي النوبي
فتحي عبداهللا جميل البدري

فهد خميس سويد البوسعيدي
فهد سالم سليم السوطي
فهد سعيد سيف الوضاحي
فهد عاقب مبارك الداودي

فهد ياسر محمد الناعبي

فوزية سبيت سليم سليمان العلوية
فيصل خلفان حمود الفمارى

فيصل شامس عبداهللا الخروصي
فيصل علي مسعود الرميضي

قيس مبارك فاضل اليحيائي
كمال محمد خميس الظوري

لمعتصم حمود سعيد الµغبري
ماجد خلفان خميس الحسيني

ماجد عبداهللا عامر الرزيقي
ماجد عبداهللا عيد المخيني

ماجد موسى عبدالرحمن البلوشي
µل الجابري مازن عامر

مازن عبداهللا محمد التميمي
مازن عدي سالم الذهلي

مبارك راشد مبارك الكمالي
محسن حمد سالم الحارثي

محسن حمد عبداهللا الصبحي
محمد جمعة راشد الجعفري
محمد حديد محمد المخيني
محمد حمد هµل الساعدي
محمد خميس خلفان العبري

محمد راشد عبداهللا الغنبوصي
محمد سالم ضحي السعدي

محمد سالم فائل هبيس
محمد سعيد جمعه العريمي
محمد سعيد حمد الساعدي

محمد سعيد محمد المعمري
محمد عامر راشد البرواني

محمد عامر سعيد الشماخي
محمد عبدالحميد حسين الشحي

محمد عبداهللا مفتاح الحدادي
محمد علي سليمان المجيني

محمد علي سهيل االمعشني
محمد علي صالح البلوشي

محمد فايل حمد الزرعي
محمد مسلم فايل اشعشعي
محمد يوسف حمد المشايخي

محمود راشد سعيد الغاربي
محمود محمد سيف السعيدي

محمود محمد علي الجوري
مروان احمد سليمان المعمري

مسلم أحمد سعيد كيرداس الشحري
مسلم سعيد مسلم العوائد

منير امام بخش اسماعيل البلوشي
موسى اسحاق سعيد البلوشي

ناصر أحمد علي المعشني
ناصر سالم عبيد سمحان المسهلي

ناصر سالم مالك العويسي
ناصر سعيد بخيت النعيمي
ناصر علي سالم الكلباني

نصر زايد حمد الحمداني
نصر سعيد علي الرزيفي

نواف جمعة ماهللا الشحي
ران منصور السيفي نوح ز

هاني خميس جمعه القطيطي
شام يحيى ابراهيم الشريف
µل حسن مسلم المعشني

µل سعيد جميل الهاشمي
µل سيف ناصر الكلباني

µل عامر سعيد النافعى
يثم جمعه علي المعمري

يثم خميس راشد الشامسي
يثم سالم سعيد المعمري

يثم محمد خميس السليماني
وليد حميد سعيد البادي

وليد راشد غابش الجلنداني
وليد سليمان سيف الهاشمي

وليد مصبح سيف العامري
يحيى خلفان سيف الرحبي

يحيى مبارك سالم السيابى
يعقوب حارث مسلم الحراصى

يوسف دادمحمد دشتي البلوشي
يوسف محمد خميس النعيمي

يوسف محمد صالح الفارسي
يونس خلفان علي البلوشي

يونس ناصر راشد الغداني
يونس ناصر محمد النوفلي
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رقم الطلب   مقدم الطلب

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

إبراهيم أحمد سالم المشيخي
إبراهيم الصياح راشد السعيدي
إبراهيم خلفان صالح المعمري

إبراهيم عبداللة مبارك المشرفي
إبراهيم علي عامر عكعاك

إبراهيم محمد علي الشحي
إبراهيم ياسر سليمان الرحبي
أحمد سالم سعيد البطاشي
أحمد سالم سعيد السعيدي
أحمد سالم علي المعشني
أحمد سيف خلفان النبهاني
أحمد سيف محمد الهنائي

أحمد عبداهللا احمد الكمزاري
أحمد عبداهللا محمد البطاشي

أحمد علي حمد الغفيلي
أحمد علي سليمان الحوسني

أحمد علي عامر المعشني
أحمد علي محمد الشيزاوي

أحمد ناصر مسلم السيابى
أسعد خلفان غابش البطاشي

إسماعيل إبراهيم خالد امبوسعيدي
إسماعيل سعيد خالد الذخري

أشرف عبداهللا سالم البطاشي
أمجد سيف سالم البطاشى

أنيس مصبح سليمان السليمي
إياد عوض رمضان مجزح

يز محمد الحسنى أيوب عز
أحمد جمعة حشيم المعمري
أحمد حمود سالم البلوشي

أحمد خلفان محمد الكندي
أحمد خميس حارب البوسعيدي
أحمد سعيد عبداهللا المشايخي

أحمد سعيد محمد الحوسني
أحمد عبدالرحمن خميس السناني

أحمد محمد مستهيل الشحري
أمين محمد بخيت المعشني

بدر رمضان محمد الشحي
بدر سيف راشد العبري

بدر عبداهللا سلطان الجلداني
بدر ناصر راشد العلوي

ثامر مسعود محاد العمري
جابر احمد سليمان العزاني
جابر سيف حمد المشايخي
جابر محمد احمد البلوشي

جمال سعيد احمد المشيخي
جمال محمد محمد الظوري

جمعة عبيد صالح السعدي

جمعه محمد سالم الكاسبي
جميل عاقب مبارك الداودي
جهاد سعيد خميس اليحيائي
حامد أحمد حسن المشيخي

يز الظوري يز أحمد حر حر
حسين خلفان سالم المخيني
حسين سالم حسين الذخري
حمد فارس سعيد الوحشي

حمد مبارك حمد الداودي
حمد محمد علي الكمزاري
ون عبيد الذخري حمد مر
حمد مهناء حمد الحراصي
حمود حبيب سعيد الرحبي
حمود خلفان ناصر النجيدي

حمود محمد حمود السنانى
حميد غميل علي النعيمي

خالد حمد سالمين البوسعيدي
خالد سالم راشد المعمري
يري خالد سالم محمد الز

خالد سعيد سلطان المشايخي
خالد علي سالم البوسعيدي

خالد محمد غلوم البلوشي
خلفان سعيد سالم الصبحي

خلفان علي خلفان الدروشي
خليفة خلفان عبداهللا الشامسي

خليفه سليمان محمد الشحي
خليل سالم حمد العويسي

خميس سالم محمد المغيرفي
خميس علي عصموط العويسي

خميس محمد سالم العامري
داوود محمد أحمد الشحي

راشد حمد سالم الكعبي
راشد خلفان راشد الغماري

راشد خميس خميس الظوري
راشد سيف راشد الحوسني

راشد عبدالستار محمد البلوشي
راشد نبهان سيف المعمري

رائد سعيد راشد السيابي
رشيد عوض مسلم بيت قصبوب

زكري ربيع كلين بيت خزانه
سالم حميد سالم اليحيائي

سالم خلفان علي القطيطي
سالم سعيد سالم الغزالي

سالم كفيش جعيد جداد الكثيري
سالم محاد مسلم العوايد

سالم محمد عبداهللا الظوري
سالم مسعود سالم الجنيبي

سالم مسلم سعيد هبيس
سالم مصبح حمد السعدي

سالم ناصر سالم الحسنى
سالم ناصر سعد النقبي

سامي راشد عبداهللا الحراصي
سامي محمد مسلم المعشني

سبيت خميس سعيد الداودي
سعيد العتل سالم المشايخي

سعيد أحمد عمر الشحري
سعيد حمد سالم الراشدى

سعيد سالم سيف السعيدي
سعيد سالم علي العامري

سعيد عبداهللا مفتاح الزيدي
سعيد مبارك على الهنائى

سعيد محمد عبداهللا المالخي
سعيد محمد مبارك المشرفي

سعيد مسعود سهيل المعشني
سلطان حمد ناصر ا´غبري

سلطان سليمان خلفان المحاربى
سلطان سيف جميل السعدي
سلطان محمد حمد البطاشي
سليمان سالم شامس الحارثي
سليمان ناصر سليمان الهµلي

سهيل مسلم علي المعشني
سيف محمد سعيد الشحي
شهاب احمد سعيد الشحي
شهاب محمد صالح الشحي
صالح خميس سالم العريمي
صديق يوسف حمد البلوشي

طاهر علي بµل البلوشي
طµل إسماعيل عبداهللا البلوشي

طµل عوض نصيب زحن
عادل محمد سعيد الريامى

عامر خادم سالم قور
عامر سعيد خميس العويسي
عامر سعيد محاد المعشني

عبدالرحمن حمد خلفان الجهضمي
عبدالرحمن عمر ناصر القاسمي

عبدالرحمن ناصر سالم الخروصي
يز جمعه حميد البادي عبدالعز
يز عمر ناصر القاسمي عبدالعز
عبداللة حمد محمد العريمي

عبداهللا احمد سالم المعمري
عبداهللا حمد حامد الرحبي

عبداهللا حميد حسن القطيطي
عبداهللا خلفان سالم الحنظلي

عبداهللا خليفه احمد العبرى

عبداهللا رجب سالم العلوي
عبداهللا سرور جمعة العريمي
عبداهللا سعيد علي المعمري
عبداهللا سيف سالم الشحي

عبداهللا علي عبداهللا الريسي
عبداهللا محمد علي الشحي

عبداهللا محمد مسلم الغيµني
عبدالمجيد عبدالكريم محمد البلوشي

عبدالمجيد عبداهللا محمد الجرداني
عثمان علي صالح الشحي

عدنان خلف سعيد الشملي
عصام بطي محمد السكيتي

علي احمد علي النوبي
علي أحمد علي المعمري

علي بخيت سعيد المشيخي
علي حميد علي الشحي

علي درويش محمد الشحي
علي سالم حميد الجامودي
علي مبارك سالم الهاشمي

علي محاد أحمد المعشني
علي محمد خميس السعيدي

علي محمد عبداهللا الكندي
علي محمد علي الحراصي
علي محمد ناصر السيفي

عمر سالم سعيد الشامسي
عمر علي عامر العلوي

عيسى خليفة محمد السالمى
غازي علي بخيت المري

غافل سالم حمد القعنوني
غالب علي مبارك السعدي

فايز احمد علي النوبي
فتحي عبداهللا جميل البدري

فهد خميس سويد البوسعيدي
فهد سالم سليم السوطي
فهد سعيد سيف الوضاحي
فهد عاقب مبارك الداودي

فهد ياسر محمد الناعبي

فوزية سبيت سليم سليمان العلوية
فيصل خلفان حمود الفمارى

فيصل شامس عبداهللا الخروصي
فيصل علي مسعود الرميضي

قيس مبارك فاضل اليحيائي
كمال محمد خميس الظوري

لمعتصم حمود سعيد الµغبري
ماجد خلفان خميس الحسيني

ماجد عبداهللا عامر الرزيقي
ماجد عبداهللا عيد المخيني

ماجد موسى عبدالرحمن البلوشي
µل الجابري مازن عامر

مازن عبداهللا محمد التميمي
مازن عدي سالم الذهلي

مبارك راشد مبارك الكمالي
محسن حمد سالم الحارثي

محسن حمد عبداهللا الصبحي
محمد جمعة راشد الجعفري
محمد حديد محمد المخيني
محمد حمد هµل الساعدي
محمد خميس خلفان العبري

محمد راشد عبداهللا الغنبوصي
محمد سالم ضحي السعدي

محمد سالم فائل هبيس
محمد سعيد جمعه العريمي
محمد سعيد حمد الساعدي

محمد سعيد محمد المعمري
محمد عامر راشد البرواني

محمد عامر سعيد الشماخي
محمد عبدالحميد حسين الشحي

محمد عبداهللا مفتاح الحدادي
محمد علي سليمان المجيني

محمد علي سهيل االمعشني
محمد علي صالح البلوشي

محمد فايل حمد الزرعي
محمد مسلم فايل اشعشعي
محمد يوسف حمد المشايخي

محمود راشد سعيد الغاربي
محمود محمد سيف السعيدي

محمود محمد علي الجوري
مروان احمد سليمان المعمري

مسلم أحمد سعيد كيرداس الشحري
مسلم سعيد مسلم العوائد

منير امام بخش اسماعيل البلوشي
موسى اسحاق سعيد البلوشي

ناصر أحمد علي المعشني
ناصر سالم عبيد سمحان المسهلي

ناصر سالم مالك العويسي
ناصر سعيد بخيت النعيمي
ناصر علي سالم الكلباني

نصر زايد حمد الحمداني
نصر سعيد علي الرزيفي

نواف جمعة ماهللا الشحي
ران منصور السيفي نوح ز

هاني خميس جمعه القطيطي
شام يحيى ابراهيم الشريف
µل حسن مسلم المعشني

µل سعيد جميل الهاشمي
µل سيف ناصر الكلباني

µل عامر سعيد النافعى
يثم جمعه علي المعمري

يثم خميس راشد الشامسي
يثم سالم سعيد المعمري

يثم محمد خميس السليماني
وليد حميد سعيد البادي

وليد راشد غابش الجلنداني
وليد سليمان سيف الهاشمي

وليد مصبح سيف العامري
يحيى خلفان سيف الرحبي

يحيى مبارك سالم السيابى
يعقوب حارث مسلم الحراصى

يوسف دادمحمد دشتي البلوشي
يوسف محمد خميس النعيمي

يوسف محمد صالح الفارسي
يونس خلفان علي البلوشي

يونس ناصر راشد الغداني
يونس ناصر محمد النوفلي
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رقم الطلب   مقدم الطلب

إبراهيم أحمد سالم المشيخي
إبراهيم الصياح راشد السعيدي
إبراهيم خلفان صالح المعمري

إبراهيم عبداللة مبارك المشرفي
إبراهيم علي عامر عكعاك

إبراهيم محمد علي الشحي
إبراهيم ياسر سليمان الرحبي
أحمد سالم سعيد البطاشي
أحمد سالم سعيد السعيدي
أحمد سالم علي المعشني
أحمد سيف خلفان النبهاني
أحمد سيف محمد الهنائي

أحمد عبداهللا احمد الكمزاري
أحمد عبداهللا محمد البطاشي

أحمد علي حمد الغفيلي
أحمد علي سليمان الحوسني

أحمد علي عامر المعشني
أحمد علي محمد الشيزاوي

أحمد ناصر مسلم السيابى
أسعد خلفان غابش البطاشي

إسماعيل إبراهيم خالد امبوسعيدي
إسماعيل سعيد خالد الذخري

أشرف عبداهللا سالم البطاشي
أمجد سيف سالم البطاشى

أنيس مصبح سليمان السليمي
إياد عوض رمضان مجزح

يز محمد الحسنى أيوب عز
أحمد جمعة حشيم المعمري
أحمد حمود سالم البلوشي

أحمد خلفان محمد الكندي
أحمد خميس حارب البوسعيدي
أحمد سعيد عبداهللا المشايخي

أحمد سعيد محمد الحوسني
أحمد عبدالرحمن خميس السناني

أحمد محمد مستهيل الشحري
أمين محمد بخيت المعشني

بدر رمضان محمد الشحي
بدر سيف راشد العبري

بدر عبداهللا سلطان الجلداني
بدر ناصر راشد العلوي

ثامر مسعود محاد العمري
جابر احمد سليمان العزاني
جابر سيف حمد المشايخي
جابر محمد احمد البلوشي

جمال سعيد احمد المشيخي
جمال محمد محمد الظوري

جمعة عبيد صالح السعدي

جمعه محمد سالم الكاسبي
جميل عاقب مبارك الداودي
جهاد سعيد خميس اليحيائي
حامد أحمد حسن المشيخي

يز الظوري يز أحمد حر حر
حسين خلفان سالم المخيني
حسين سالم حسين الذخري
حمد فارس سعيد الوحشي

حمد مبارك حمد الداودي
حمد محمد علي الكمزاري
ون عبيد الذخري حمد مر
حمد مهناء حمد الحراصي
حمود حبيب سعيد الرحبي
حمود خلفان ناصر النجيدي

حمود محمد حمود السنانى
حميد غميل علي النعيمي

خالد حمد سالمين البوسعيدي
خالد سالم راشد المعمري
يري خالد سالم محمد الز

خالد سعيد سلطان المشايخي
خالد علي سالم البوسعيدي

خالد محمد غلوم البلوشي
خلفان سعيد سالم الصبحي

خلفان علي خلفان الدروشي
خليفة خلفان عبداهللا الشامسي

خليفه سليمان محمد الشحي
خليل سالم حمد العويسي

خميس سالم محمد المغيرفي
خميس علي عصموط العويسي

خميس محمد سالم العامري
داوود محمد أحمد الشحي

راشد حمد سالم الكعبي
راشد خلفان راشد الغماري

راشد خميس خميس الظوري
راشد سيف راشد الحوسني

راشد عبدالستار محمد البلوشي
راشد نبهان سيف المعمري

رائد سعيد راشد السيابي
رشيد عوض مسلم بيت قصبوب

زكري ربيع كلين بيت خزانه
سالم حميد سالم اليحيائي

سالم خلفان علي القطيطي
سالم سعيد سالم الغزالي

سالم كفيش جعيد جداد الكثيري
سالم محاد مسلم العوايد

سالم محمد عبداهللا الظوري
سالم مسعود سالم الجنيبي

سالم مسلم سعيد هبيس
سالم مصبح حمد السعدي

سالم ناصر سالم الحسنى
سالم ناصر سعد النقبي

سامي راشد عبداهللا الحراصي
سامي محمد مسلم المعشني

سبيت خميس سعيد الداودي
سعيد العتل سالم المشايخي

سعيد أحمد عمر الشحري
سعيد حمد سالم الراشدى

سعيد سالم سيف السعيدي
سعيد سالم علي العامري

سعيد عبداهللا مفتاح الزيدي
سعيد مبارك على الهنائى

سعيد محمد عبداهللا المالخي
سعيد محمد مبارك المشرفي

سعيد مسعود سهيل المعشني
سلطان حمد ناصر ا´غبري

سلطان سليمان خلفان المحاربى
سلطان سيف جميل السعدي
سلطان محمد حمد البطاشي
سليمان سالم شامس الحارثي
سليمان ناصر سليمان الهµلي

سهيل مسلم علي المعشني
سيف محمد سعيد الشحي
شهاب احمد سعيد الشحي
شهاب محمد صالح الشحي
صالح خميس سالم العريمي
صديق يوسف حمد البلوشي

طاهر علي بµل البلوشي
طµل إسماعيل عبداهللا البلوشي

طµل عوض نصيب زحن
عادل محمد سعيد الريامى

عامر خادم سالم قور
عامر سعيد خميس العويسي
عامر سعيد محاد المعشني

عبدالرحمن حمد خلفان الجهضمي
عبدالرحمن عمر ناصر القاسمي

عبدالرحمن ناصر سالم الخروصي
يز جمعه حميد البادي عبدالعز
يز عمر ناصر القاسمي عبدالعز
عبداللة حمد محمد العريمي

عبداهللا احمد سالم المعمري
عبداهللا حمد حامد الرحبي

عبداهللا حميد حسن القطيطي
عبداهللا خلفان سالم الحنظلي

عبداهللا خليفه احمد العبرى

عبداهللا رجب سالم العلوي
عبداهللا سرور جمعة العريمي
عبداهللا سعيد علي المعمري
عبداهللا سيف سالم الشحي

عبداهللا علي عبداهللا الريسي
عبداهللا محمد علي الشحي

عبداهللا محمد مسلم الغيµني
عبدالمجيد عبدالكريم محمد البلوشي

عبدالمجيد عبداهللا محمد الجرداني
عثمان علي صالح الشحي

عدنان خلف سعيد الشملي
عصام بطي محمد السكيتي

علي احمد علي النوبي
علي أحمد علي المعمري

علي بخيت سعيد المشيخي
علي حميد علي الشحي

علي درويش محمد الشحي
علي سالم حميد الجامودي
علي مبارك سالم الهاشمي

علي محاد أحمد المعشني
علي محمد خميس السعيدي

علي محمد عبداهللا الكندي
علي محمد علي الحراصي
علي محمد ناصر السيفي

عمر سالم سعيد الشامسي
عمر علي عامر العلوي

عيسى خليفة محمد السالمى
غازي علي بخيت المري

غافل سالم حمد القعنوني
غالب علي مبارك السعدي

فايز احمد علي النوبي
فتحي عبداهللا جميل البدري

فهد خميس سويد البوسعيدي
فهد سالم سليم السوطي
فهد سعيد سيف الوضاحي
فهد عاقب مبارك الداودي

فهد ياسر محمد الناعبي

فوزية سبيت سليم سليمان العلوية
فيصل خلفان حمود الفمارى

فيصل شامس عبداهللا الخروصي
فيصل علي مسعود الرميضي

قيس مبارك فاضل اليحيائي
كمال محمد خميس الظوري

لمعتصم حمود سعيد الµغبري
ماجد خلفان خميس الحسيني

ماجد عبداهللا عامر الرزيقي
ماجد عبداهللا عيد المخيني

ماجد موسى عبدالرحمن البلوشي
مازن عامر هµل الجابري

مازن عبداهللا محمد التميمي
مازن عدي سالم الذهلي

مبارك راشد مبارك الكمالي
محسن حمد سالم الحارثي

محسن حمد عبداهللا الصبحي
محمد جمعة راشد الجعفري
محمد حديد محمد المخيني
محمد حمد هµل الساعدي
محمد خميس خلفان العبري

محمد راشد عبداهللا الغنبوصي
محمد سالم ضحي السعدي

محمد سالم فائل هبيس
محمد سعيد جمعه العريمي
محمد سعيد حمد الساعدي

محمد سعيد محمد المعمري
محمد عامر راشد البرواني

محمد عامر سعيد الشماخي
محمد عبدالحميد حسين الشحي

محمد عبداهللا مفتاح الحدادي
محمد علي سليمان المجيني

محمد علي سهيل االمعشني
محمد علي صالح البلوشي

محمد فايل حمد الزرعي
محمد مسلم فايل اشعشعي
محمد يوسف حمد المشايخي

محمود راشد سعيد الغاربي
محمود محمد سيف السعيدي

محمود محمد علي الجوري
مروان احمد سليمان المعمري

مسلم أحمد سعيد كيرداس الشحري
مسلم سعيد مسلم العوائد

منير امام بخش اسماعيل البلوشي
موسى اسحاق سعيد البلوشي

ناصر أحمد علي المعشني
ناصر سالم عبيد سمحان المسهلي

ناصر سالم مالك العويسي
ناصر سعيد بخيت النعيمي
ناصر علي سالم الكلباني

نصر زايد حمد الحمداني
نصر سعيد علي الرزيفي

نواف جمعة ماهللا الشحي
نوح زهران منصور السيفي

هاني خميس جمعه القطيطي
هشام يحيى ابراهيم الشريف
هµل حسن مسلم المعشني

هµل سعيد جميل الهاشمي
هµل سيف ناصر الكلباني

هµل عامر سعيد النافعى
هيثم جمعه علي المعمري

هيثم خميس راشد الشامسي
هيثم سالم سعيد المعمري

هيثم محمد خميس السليماني
وليد حميد سعيد البادي

وليد راشد غابش الجلنداني
وليد سليمان سيف الهاشمي

وليد مصبح سيف العامري
يحيى خلفان سيف الرحبي

يحيى مبارك سالم السيابى
يعقوب حارث مسلم الحراصى

يوسف دادمحمد دشتي البلوشي
يوسف محمد خميس النعيمي

يوسف محمد صالح الفارسي
يونس خلفان علي البلوشي

يونس ناصر راشد الغداني
يونس ناصر محمد النوفلي

452583

584046
582292
499090
137033
200151
548347
648373
363916
452563
546934
795720
581187
689823
438552
266556
453667
664339
690285
647322
657369
507000
662679
714796
549913
134038
675264
665428
671982
420494
582388
474204
623335
687362
452159
452170
359553
292639
670447
646506
138586
668603
475320
671885
454607
473257
499909

318898
667277
789130
452530
555069
660088
686988
670771
658607
581481
654241
656085
54839

662280
659592
673066
658194
306072
670085
471558
624249

1047668
480689
658312
512652
164512
436926
653803
505147
653779
695368
498939
768192
791076
622728
661339
558741
631993
133865
132255
900820
846572
649009
133891
452164
160720
474050

134560
553672
691794
846453
465829
452399
648481
473152
454569
661160
846685
667040
486206
665715
473226
655127
452382
659139
631466
438048
668694
630058
602804
452390
525671
566209
682554
472439
645835
46388

528785
139026
785918
182956
332095
452568
661533

9336
712288
674534

9334
648859
795704
667313
846926
502945
652707

649341
473216
692229
199704
245985
696916
179049
663798
772595
359201
533135
458260
157183
671887
452576
199893
359162
657900
926765
452481
471514
665282
757185
500218
674472
673247
658299
139031
418386
697163
138796
451731
713431
676229
629945
667278
55615

363327
706879
578644
656225
700073
504895
663556
628044
645035
848218

55343
47050

665187
656656
662284
475102
647896
474080
657166
472431
672451
327558
702903
198955
657001
712176
795370
707283
527880
433987
674408
543996
138538
757437
472793
139052
475005
451623
712930
672292
303882
206360
452175
49492

668966
452597
178625
504500
674166
581488
700351
652988
579440
661383
471165
654857
452162

657529
361957
661212
792490
446764
528895
628370
668557
506580
658645
673834
204908
680475
658744
47693

299449
793983
54180

685559
454728



 

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






