
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: 2022/3/24م1

البخيت محمد مسلم المعشني
أحمد بخيت أحمد تبوك

أحمد جمعه مبارك الس�مي
أحمد خميس سعيد المخمري

أحمد سالم ناصر السعدي
أحمد سعيد محمد البلوشى
أحمد سيف محمد الحسني

أحمد عبداهللا سالم الصبحي
أحمد عبداهللا علي الشيدي

أحمد محفوظ ابوبكر بيت إبراهيم
أحمد محمد حمد البريكي

أحمد محمد سعيد العامري
أحمد محمد سعيد الكيومي

أحمد مسلم بخيت كشوب
أحمد مصبح محمد الهنداسي

أسعد عوض حمد المقبالي
أسماء سعيد شعبان بيت معطي

أسماء عبداهللا سعيد باعقبة
أشرف عبداهللا زاهر الخصيبي

أمل خميس سالمين آل عبدالس�م
أيمن سعيد سعد بيت قارش

أيمن موسى جميل السعدي
إبراهيم سعيد علي العوايد

إيمان عبداهللا سالم الحبشي
إيمان عبداهللا عوض الشيداد

إيناس سالم عبدالرب اليافعي
بخيت مسعود علي المعشني

بدر حسن محمد اللواتي
بدر محمد سالم الجوري

بدر ه�ل حمد الشعيلي
بدريه سعيد سيف النبهانية

بسام أحمد حفيظ الكاف
تركي محمد سعيد عتيق

تهاني علي مسلم بيت علي بدر
جاسم محمد راشد المقبالي
جمال طالب علي المغيزوي
جميلة بيروك ياركل البلوشية
حافظ محمد سعيد اله�لي

حامد سعيد سالم العوائد
حامد علي محفوظ المشيخي
حامد مسلم سهيل المعشني

حسام سيف علي السعدي
حسن بخيت سالم قطن

حسن سعيد مسلم العوايد
حسين علي عباس العجمـي
حمد سالم أحمد المزاحمي

حمد سالم حمد الصباحي

حمدان راشد فاضل القريني
حمود مبارك سلطان النعماني
حميد هاشل مصبح السعيدي

حنان عبدالرحمن إبراهيم الزدجالي
حنان عبداهللا سعيد الشيداد

خالد سالم عبداهللا السعدي
خالد عبداهللا سعيد القريني
خديجه أحمد محمد باعوين

خلفان  عتيق خلفان اليعقوبي
خلود حميد هزيم العلوي

خلود محمد عبيد البلوشية
خليفه سالم محمد المعولي

خليل عطي حديد البرهمي
خميس سالم خميس العزيزي

خميس سيف خميس الشيادي
خيار حسن محاد بيت سعيد
د´ل علي عبداهللا الحيشي
رائد ربيع خميس بيت سليم

راجح عوض مسعود المعشني
راشد سالم خلف الساعدي

رشاد خميس مريش الجوري
زايد سيف سهيل الخاطري
زبيده عبداهللا راشد البادية

يا خليفة مرهون الخميسي زكر
زمزم سعيد سعد العمري
زمزم عبداهللا علي غواص
زمزم قاسم سعد رعفيت
زيد الذيب راشد المنذري

سالم أحمد سهيل المعشني
سالم أحمد علي المعشني

سالم أحمد مسلم المعشني
سالم بخيت سهيل المشيخي

سالم بخيت علي العوائد
سالم راشد سالم السعيدي
سالم رامس محمد العمري

سالم سعيد بخيت المشيخي
سالم سيف خميس السعيدي

سالم مسلم بخيت حشم عامر جيد
سالم يحيى علي المشيخي
سامي سالم زاهر الهنائي
سامي سعيد عمر الحجيم

ساميه حسن سهيل الحضري
سعود راشد حميد الرديني

سعيد بخيت مسعود المعشني
سعيد سالم خميس البادي

سعيد سالم عبيد البادي
سعيد سالم عبيد الكحالي

سعيد عامر أحمد المعشني
سعيد عبداهللا محمد الكثيري

سعيد علي سعيد الشحري
سعيد لبخيت مسلم المعشني

سعيد مسعود سعيد الراشدي
سلطان احمد سالم الغسانى

سلطان خميس سعيد الصالحى
سلطان صالح سالم البداعي
سلطان علي مصبح الصالحي

سلمى مسعود أحمد كشوب
سليمان ثاني خلفان المغيزوي

سليمان سعيد سيف العزري
سميره سعيد أحمد الجابري

سميه جمعه إبراهيم البلوشي
سهيل راشد خميس الطويرشي

سوسن سليمان شير محمد البلوشية
سيف ا¾س�م حسن جمعان بيت محود

سيف سالم سيف البلوشي
سيف محمد عبداهللا الشحي

صالح سعيد حمد العبري
صالح سيف  محمد العيسري

 صبرية لطفي تركي
طارق بدر عبداهللا السعيدي

طارق سالم محاد تبوك
طاهر خميس مبارك الربيعي

طفول سعيد محمد الكثيري
طفول مسلم علي البرعمي

ط�ل  غميل علي النعيمي
ط�ل حديد سعد بيت البوبا

ط�ل عبداللة سالم القريني
عائشه محمد مسلم سمحان الكثيري

عادل سعد مستهيل بيت زايد
عادل ناصر مبارك الجوري
عادل ناصر محمد السليمي

عامر محمد عوض افصحيت الشحرى
عباس سالم علي الطويرشي

 عبد الس�م بطي  محمد  البلوشي
عبدالحكيم سامي سعد غفرم الشحري

عبدالحكيم عامر بخيت قطن
عبدالرحمن سالم شمبيه البلوشي

يز  أحمد  خلف  الشيدي عبدالعز
يز سعود علي الهنائي عبدالعز

عبداهللا حمدان سبيل الصابري
عبداهللا سعداهللا مفتاح سالم

عبداهللا سعيد مسلم المعشني
عبداهللا علي عبداهللا باشعيب

عبداهللا عوفيت محمد المعشني

عبداهللا نصيب سعيد عشيش الشحري
عبداهللا يعقوب  محمد الرواحي

عبدالمطلب رمضان محمد البلوشي
عبير علي سعيد الشامسي
عصام محمد حيدر البلوشي
علي بخيت سالم المعشني

علي خميس مبارك الخروصي
علي راشد سعيد العلوي

علي سالم أحمد حاردان
علي سالم سهيل البرعمي
علي سهيل بخيت المشني

علي عوض سهيل عامر جيد
علي محمد مسلم قور المري

عماد ناصر درويش المغيزوى
عمر مسلم علي العامري

عمرو سالم علي المعشني
عيسى أحمد محمد المعشني
عيسى عبداهللا سيف العلوي
عيسى محمد خصيف الذيابي
عيسى محمد علي الهطالي
عيسى مسلم أحمد العوايد

غازي سالم حديد شجنعه
غالب خليفه زايد الرديني

غانم سالم عوبد المسهلي
غانم ضحي النوبي الكيومي

فاخر خالص فتح بيت فرزح
فاطمه البخيت سالم الشنفري

فاطمه سالم دول سمحان المسهلي
فاطمه مسلم احمد كشوب

فريد جانو حيدر الزدجالي
فصيل سليمان علي النعماني

فهد علي خليفه الحمحمي
فهيم  خلفان  راشد  السديري

فيروز علي فيروز العلوي
فيصل خاطر فرج اهللا النوبي

فيصل زايد راشد القطيطي
قمر سلطانه ناصر عبداد

قيس عبداهللا سعيد السالمي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كوثر مبارك سالم المعمري

لبيد حمود سيف العامري
ليث محمد عيسى المعمري

ماجد سعود شار شمبيه البلوشي
ماجد سليمان علي النعماني

مانع سعيد خميس السعيدي
محفوظ غريب عبيد السعدى

محمد أحمد برهام باعمر

محمد أحمد سعيد العوائد
محمد أحمد فرج بيت جميل
محمد أحمد نصيب الشحري

محمد حسن محمد البلوشي
محمد خلفان سعيد الحبسي
محمد خليفه سليم الجوري

محمد سالم بخيت الكثيري
محمد سالم رجب بيت جميل

محمد سالم سيف العزري
محمد سعيد راشد الكندي

محمد سعيد مسعود الكثيري
محمد سليمان جراد الزكواني

محمد سهيل عيسى عكعاك
محمد عامر سعيد المشيخي
محمد عامر سعيد المعشني

محمد عبداهللا خميس المنظري
محمد عبداهللا سالم العلوي
محمد علي سالم المشيخي
محمد علي سعيد العامري

محمد علي محمد المشيخي
محمد ه�ل سيف الحوسني

محمود راشد خميس الصالحي
محمود ساري العبد الكيومي

محمود سالم صالح الكندي
 مرشد خصيب سالم

مسلم أحمد سالم المعشني
مسلم بخيت سهيل المشيخي
مسلم علي نسلم المعشمي

مصطفى أحمد بشير ا´سحاقي
مصطفى محمد سالم التوبي
معين مبارك سعيد بيت سبتي

منتصر سليمان ناصر الرواحي
منذر أحمد مطر الصبحي

منذر عبداهللا محمد المعيني
منذر عمر حسن العلوي اليافعي

منذر محمد سعيد عتيق
منى سالم مسلم بيت سعيد

مهند عامر أحمد قطن
موزه خميس محمد اليحيائي

موزه سليمان عبداهللا الزيدي
نادر علي سالم الجحفلي

ناصر أحمد سعيد باعباد
ناصر راشد مسير البدواوي
ناصر محمد أحمد المحروقي
ناصر محمد سليم السالمي
نايف صالح عبداهللا اللمكي
نايف علي سليم الكلباني

نصراء محمد ناصر الحارثي
 نعيم النساء عبدالرحمن إبراهيم

نور خميس ثابت السقطري
هاشم راشد هاشم البلوشي

هاشم عبداهللا محمد عيديد
هزاع خلفان مصبح الهنداسي
هشام سلطان شيخان الربيعي
هشام محمد  عبيد النعيمي

ه�ل بدر سيف العيسائي
ه�ل حمد محمد الحسيني
ه�ل سالم سيف السعدي

ه�ل عيد سعيد النعيمي
هيثم خميس مرهون السالمي

هيثم سليمان خلفان الصباحي
وائل سعيد مبارك المدادي

وليد خلفان خلف البحري
وليد درويش عوض بيت ريحان

وليد سعيد راشد اليحيائي
وليد محمد سالم البرعمي

ياسر سعيد سالم أو´د ثاني
يوسف خليفه سليم الجوري
يوسف سعيد خلفان السناني
يونس راشد عبداهللا البلوشي

885262
200523
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653347
885682
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80029
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562632
139542
574496
139037
301902
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458215
808344
197421
81246
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524913
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630517
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452512
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581491
524549
159521
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157737
423293
629970
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584223
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452717
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635946
101749
453637
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500131
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168251
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196718
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56483
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599934
671326
561986
160412
170064
163773
169897
666086
539465
455744
992431
585072
89917
64540

562720
582023
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رقم الطلب   مقدم الطلب

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

البخيت محمد مسلم المعشني
أحمد بخيت أحمد تبوك

أحمد جمعه مبارك الس�مي
أحمد خميس سعيد المخمري

أحمد سالم ناصر السعدي
أحمد سعيد محمد البلوشى
أحمد سيف محمد الحسني

أحمد عبداهللا سالم الصبحي
أحمد عبداهللا علي الشيدي

أحمد محفوظ ابوبكر بيت إبراهيم
أحمد محمد حمد البريكي

أحمد محمد سعيد العامري
أحمد محمد سعيد الكيومي

أحمد مسلم بخيت كشوب
أحمد مصبح محمد الهنداسي

أسعد عوض حمد المقبالي
أسماء سعيد شعبان بيت معطي

أسماء عبداهللا سعيد باعقبة
أشرف عبداهللا زاهر الخصيبي

أمل خميس سالمين آل عبدالس�م
أيمن سعيد سعد بيت قارش

أيمن موسى جميل السعدي
إبراهيم سعيد علي العوايد

إيمان عبداهللا سالم الحبشي
إيمان عبداهللا عوض الشيداد

إيناس سالم عبدالرب اليافعي
بخيت مسعود علي المعشني

بدر حسن محمد اللواتي
بدر محمد سالم الجوري

بدر ه�ل حمد الشعيلي
بدريه سعيد سيف النبهانية

بسام أحمد حفيظ الكاف
تركي محمد سعيد عتيق

تهاني علي مسلم بيت علي بدر
جاسم محمد راشد المقبالي
جمال طالب علي المغيزوي
جميلة بيروك ياركل البلوشية
حافظ محمد سعيد اله�لي

حامد سعيد سالم العوائد
حامد علي محفوظ المشيخي
حامد مسلم سهيل المعشني

حسام سيف علي السعدي
حسن بخيت سالم قطن

حسن سعيد مسلم العوايد
حسين علي عباس العجمـي
حمد سالم أحمد المزاحمي

حمد سالم حمد الصباحي

حمدان راشد فاضل القريني
حمود مبارك سلطان النعماني
حميد هاشل مصبح السعيدي

حنان عبدالرحمن إبراهيم الزدجالي
حنان عبداهللا سعيد الشيداد

خالد سالم عبداهللا السعدي
خالد عبداهللا سعيد القريني
خديجه أحمد محمد باعوين

خلفان  عتيق خلفان اليعقوبي
خلود حميد هزيم العلوي

خلود محمد عبيد البلوشية
خليفه سالم محمد المعولي

خليل عطي حديد البرهمي
خميس سالم خميس العزيزي

خميس سيف خميس الشيادي
خيار حسن محاد بيت سعيد
د´ل علي عبداهللا الحيشي
رائد ربيع خميس بيت سليم

راجح عوض مسعود المعشني
راشد سالم خلف الساعدي

رشاد خميس مريش الجوري
زايد سيف سهيل الخاطري
زبيده عبداهللا راشد البادية

يا خليفة مرهون الخميسي زكر
زمزم سعيد سعد العمري
زمزم عبداهللا علي غواص
زمزم قاسم سعد رعفيت
زيد الذيب راشد المنذري

سالم أحمد سهيل المعشني
سالم أحمد علي المعشني

سالم أحمد مسلم المعشني
سالم بخيت سهيل المشيخي

سالم بخيت علي العوائد
سالم راشد سالم السعيدي
سالم رامس محمد العمري

سالم سعيد بخيت المشيخي
سالم سيف خميس السعيدي

سالم مسلم بخيت حشم عامر جيد
سالم يحيى علي المشيخي
سامي سالم زاهر الهنائي
سامي سعيد عمر الحجيم

ساميه حسن سهيل الحضري
سعود راشد حميد الرديني

سعيد بخيت مسعود المعشني
سعيد سالم خميس البادي

سعيد سالم عبيد البادي
سعيد سالم عبيد الكحالي

سعيد عامر أحمد المعشني
سعيد عبداهللا محمد الكثيري

سعيد علي سعيد الشحري
سعيد لبخيت مسلم المعشني

سعيد مسعود سعيد الراشدي
سلطان احمد سالم الغسانى

سلطان خميس سعيد الصالحى
سلطان صالح سالم البداعي
سلطان علي مصبح الصالحي

سلمى مسعود أحمد كشوب
سليمان ثاني خلفان المغيزوي

سليمان سعيد سيف العزري
سميره سعيد أحمد الجابري

سميه جمعه إبراهيم البلوشي
سهيل راشد خميس الطويرشي

سوسن سليمان شير محمد البلوشية
سيف ا¾س�م حسن جمعان بيت محود

سيف سالم سيف البلوشي
سيف محمد عبداهللا الشحي

صالح سعيد حمد العبري
صالح سيف  محمد العيسري

 صبرية لطفي تركي
طارق بدر عبداهللا السعيدي

طارق سالم محاد تبوك
طاهر خميس مبارك الربيعي

طفول سعيد محمد الكثيري
طفول مسلم علي البرعمي

ط�ل  غميل علي النعيمي
ط�ل حديد سعد بيت البوبا

ط�ل عبداللة سالم القريني
عائشه محمد مسلم سمحان الكثيري

عادل سعد مستهيل بيت زايد
عادل ناصر مبارك الجوري
عادل ناصر محمد السليمي

عامر محمد عوض افصحيت الشحرى
عباس سالم علي الطويرشي

 عبد الس�م بطي  محمد  البلوشي
عبدالحكيم سامي سعد غفرم الشحري

عبدالحكيم عامر بخيت قطن
عبدالرحمن سالم شمبيه البلوشي

يز  أحمد  خلف  الشيدي عبدالعز
يز سعود علي الهنائي عبدالعز

عبداهللا حمدان سبيل الصابري
عبداهللا سعداهللا مفتاح سالم

عبداهللا سعيد مسلم المعشني
عبداهللا علي عبداهللا باشعيب

عبداهللا عوفيت محمد المعشني

عبداهللا نصيب سعيد عشيش الشحري
عبداهللا يعقوب  محمد الرواحي

عبدالمطلب رمضان محمد البلوشي
عبير علي سعيد الشامسي
عصام محمد حيدر البلوشي
علي بخيت سالم المعشني

علي خميس مبارك الخروصي
علي راشد سعيد العلوي

علي سالم أحمد حاردان
علي سالم سهيل البرعمي
علي سهيل بخيت المشني

علي عوض سهيل عامر جيد
علي محمد مسلم قور المري

عماد ناصر درويش المغيزوى
عمر مسلم علي العامري

عمرو سالم علي المعشني
عيسى أحمد محمد المعشني
عيسى عبداهللا سيف العلوي
عيسى محمد خصيف الذيابي
عيسى محمد علي الهطالي
عيسى مسلم أحمد العوايد

غازي سالم حديد شجنعه
غالب خليفه زايد الرديني

غانم سالم عوبد المسهلي
غانم ضحي النوبي الكيومي

فاخر خالص فتح بيت فرزح
فاطمه البخيت سالم الشنفري

فاطمه سالم دول سمحان المسهلي
فاطمه مسلم احمد كشوب

فريد جانو حيدر الزدجالي
فصيل سليمان علي النعماني

فهد علي خليفه الحمحمي
فهيم  خلفان  راشد  السديري

فيروز علي فيروز العلوي
فيصل خاطر فرج اهللا النوبي

فيصل زايد راشد القطيطي
قمر سلطانه ناصر عبداد

قيس عبداهللا سعيد السالمي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كوثر مبارك سالم المعمري

لبيد حمود سيف العامري
ليث محمد عيسى المعمري

ماجد سعود شار شمبيه البلوشي
ماجد سليمان علي النعماني

مانع سعيد خميس السعيدي
محفوظ غريب عبيد السعدى

محمد أحمد برهام باعمر

محمد أحمد سعيد العوائد
محمد أحمد فرج بيت جميل
محمد أحمد نصيب الشحري

محمد حسن محمد البلوشي
محمد خلفان سعيد الحبسي
محمد خليفه سليم الجوري

محمد سالم بخيت الكثيري
محمد سالم رجب بيت جميل

محمد سالم سيف العزري
محمد سعيد راشد الكندي

محمد سعيد مسعود الكثيري
محمد سليمان جراد الزكواني

محمد سهيل عيسى عكعاك
محمد عامر سعيد المشيخي
محمد عامر سعيد المعشني

محمد عبداهللا خميس المنظري
محمد عبداهللا سالم العلوي
محمد علي سالم المشيخي
محمد علي سعيد العامري

محمد علي محمد المشيخي
محمد ه�ل سيف الحوسني

محمود راشد خميس الصالحي
محمود ساري العبد الكيومي

محمود سالم صالح الكندي
 مرشد خصيب سالم

مسلم أحمد سالم المعشني
مسلم بخيت سهيل المشيخي
مسلم علي نسلم المعشمي

مصطفى أحمد بشير ا´سحاقي
مصطفى محمد سالم التوبي
معين مبارك سعيد بيت سبتي

منتصر سليمان ناصر الرواحي
منذر أحمد مطر الصبحي

منذر عبداهللا محمد المعيني
منذر عمر حسن العلوي اليافعي

منذر محمد سعيد عتيق
منى سالم مسلم بيت سعيد

مهند عامر أحمد قطن
موزه خميس محمد اليحيائي

موزه سليمان عبداهللا الزيدي
نادر علي سالم الجحفلي

ناصر أحمد سعيد باعباد
ناصر راشد مسير البدواوي
ناصر محمد أحمد المحروقي
ناصر محمد سليم السالمي
نايف صالح عبداهللا اللمكي
نايف علي سليم الكلباني

نصراء محمد ناصر الحارثي
 نعيم النساء عبدالرحمن إبراهيم

نور خميس ثابت السقطري
هاشم راشد هاشم البلوشي

هاشم عبداهللا محمد عيديد
هزاع خلفان مصبح الهنداسي
هشام سلطان شيخان الربيعي
هشام محمد  عبيد النعيمي

ه�ل بدر سيف العيسائي
ه�ل حمد محمد الحسيني
ه�ل سالم سيف السعدي

ه�ل عيد سعيد النعيمي
هيثم خميس مرهون السالمي

هيثم سليمان خلفان الصباحي
وائل سعيد مبارك المدادي

وليد خلفان خلف البحري
وليد درويش عوض بيت ريحان

وليد سعيد راشد اليحيائي
وليد محمد سالم البرعمي

ياسر سعيد سالم أو´د ثاني
يوسف خليفه سليم الجوري
يوسف سعيد خلفان السناني
يونس راشد عبداهللا البلوشي

885262
200523
458715
653347
885682
454788
80029
71029

562632
139542
574496
139037
301902
157269
458215
808344
197421
81246

669206
524913
453437
630517
452798
119856
166426
171573
452512
618141
294776
581491
524549
159521
170068
157737
423293
629970
85642

452600
992066
453146
453564
562137
443041
452682
987877
584223
658670

562548
102927
561922
528742
108830
572877
452043
171459
817498
513304
474892
628796
562138
584220
629831
131771
132951
201761
452582
777463
630054
715767
663043
529589
157840
123063
171957
574130
452166
453524
453683
452717
452180
635946
101749
453637
863904
452490
500131
658901
168251
128688
657397
170920
584738
572836
493601

452694
453392
452721
992457
695517
301781
459452
559472
561924
117596
826494
757335
528227
663901
630456
528185
453383
576762
562133
584304
585733
663152
562968
207712
461786
136970
135121
578646
139425
629792
170556
453470
423050
921166
991031
562022
579429
134191
163890
57515

585371
572629
61165

196718
992472
168592
992368

453473
775084
81232

546393
54568

992444
455831
585163
444592
159190
452158
991210
453472
559928
156803
153455
453758
581589
630893
653669
453552
461002
454504
139045
562141
169329
161634
162621
166257
698099
561956
562635
579955
53528

134646
847035
663231
678232
630763
663487
832563
955395
53413

561957
559836
629401
171662

989454
452773
884663
581940
61215

423516
197817
991256
777351
579754
200666
867764

1049584
992247
452776
843534
573699
207199
56483

453565
630836
452881
556794
621575
453711
453705
992379
453819
681653
804491
884745
599934
671326
561986
160412
170064
163773
169897
666086
539465
455744
992431
585072
89917
64540

562720
582023

124386
664351
134695
664295
137089
629418
865637
583964
585410
683057
459453
703128
758735
657210
55034
81772

162504
457582
483714
47481

423406
423297
629841



حرر: 2022/3/24م3

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

البخيت محمد مسلم المعشني
أحمد بخيت أحمد تبوك

أحمد جمعه مبارك الس�مي
أحمد خميس سعيد المخمري

أحمد سالم ناصر السعدي
أحمد سعيد محمد البلوشى
أحمد سيف محمد الحسني

أحمد عبداهللا سالم الصبحي
أحمد عبداهللا علي الشيدي

أحمد محفوظ ابوبكر بيت إبراهيم
أحمد محمد حمد البريكي

أحمد محمد سعيد العامري
أحمد محمد سعيد الكيومي

أحمد مسلم بخيت كشوب
أحمد مصبح محمد الهنداسي

أسعد عوض حمد المقبالي
أسماء سعيد شعبان بيت معطي

أسماء عبداهللا سعيد باعقبة
أشرف عبداهللا زاهر الخصيبي

أمل خميس سالمين آل عبدالس�م
أيمن سعيد سعد بيت قارش

أيمن موسى جميل السعدي
إبراهيم سعيد علي العوايد

إيمان عبداهللا سالم الحبشي
إيمان عبداهللا عوض الشيداد

إيناس سالم عبدالرب اليافعي
بخيت مسعود علي المعشني

بدر حسن محمد اللواتي
بدر محمد سالم الجوري

بدر ه�ل حمد الشعيلي
بدريه سعيد سيف النبهانية

بسام أحمد حفيظ الكاف
تركي محمد سعيد عتيق

تهاني علي مسلم بيت علي بدر
جاسم محمد راشد المقبالي
جمال طالب علي المغيزوي
جميلة بيروك ياركل البلوشية
حافظ محمد سعيد اله�لي

حامد سعيد سالم العوائد
حامد علي محفوظ المشيخي
حامد مسلم سهيل المعشني

حسام سيف علي السعدي
حسن بخيت سالم قطن

حسن سعيد مسلم العوايد
حسين علي عباس العجمـي
حمد سالم أحمد المزاحمي

حمد سالم حمد الصباحي

حمدان راشد فاضل القريني
حمود مبارك سلطان النعماني
حميد هاشل مصبح السعيدي

حنان عبدالرحمن إبراهيم الزدجالي
حنان عبداهللا سعيد الشيداد

خالد سالم عبداهللا السعدي
خالد عبداهللا سعيد القريني
خديجه أحمد محمد باعوين

خلفان  عتيق خلفان اليعقوبي
خلود حميد هزيم العلوي

خلود محمد عبيد البلوشية
خليفه سالم محمد المعولي

خليل عطي حديد البرهمي
خميس سالم خميس العزيزي

خميس سيف خميس الشيادي
خيار حسن محاد بيت سعيد
د´ل علي عبداهللا الحيشي
رائد ربيع خميس بيت سليم

راجح عوض مسعود المعشني
راشد سالم خلف الساعدي

رشاد خميس مريش الجوري
زايد سيف سهيل الخاطري
زبيده عبداهللا راشد البادية

يا خليفة مرهون الخميسي زكر
زمزم سعيد سعد العمري
زمزم عبداهللا علي غواص
زمزم قاسم سعد رعفيت
زيد الذيب راشد المنذري

سالم أحمد سهيل المعشني
سالم أحمد علي المعشني

سالم أحمد مسلم المعشني
سالم بخيت سهيل المشيخي

سالم بخيت علي العوائد
سالم راشد سالم السعيدي
سالم رامس محمد العمري

سالم سعيد بخيت المشيخي
سالم سيف خميس السعيدي

سالم مسلم بخيت حشم عامر جيد
سالم يحيى علي المشيخي
سامي سالم زاهر الهنائي
سامي سعيد عمر الحجيم

ساميه حسن سهيل الحضري
سعود راشد حميد الرديني

سعيد بخيت مسعود المعشني
سعيد سالم خميس البادي

سعيد سالم عبيد البادي
سعيد سالم عبيد الكحالي

سعيد عامر أحمد المعشني
سعيد عبداهللا محمد الكثيري

سعيد علي سعيد الشحري
سعيد لبخيت مسلم المعشني

سعيد مسعود سعيد الراشدي
سلطان احمد سالم الغسانى

سلطان خميس سعيد الصالحى
سلطان صالح سالم البداعي
سلطان علي مصبح الصالحي

سلمى مسعود أحمد كشوب
سليمان ثاني خلفان المغيزوي

سليمان سعيد سيف العزري
سميره سعيد أحمد الجابري

سميه جمعه إبراهيم البلوشي
سهيل راشد خميس الطويرشي

سوسن سليمان شير محمد البلوشية
سيف ا¾س�م حسن جمعان بيت محود

سيف سالم سيف البلوشي
سيف محمد عبداهللا الشحي

صالح سعيد حمد العبري
صالح سيف  محمد العيسري

 صبرية لطفي تركي
طارق بدر عبداهللا السعيدي

طارق سالم محاد تبوك
طاهر خميس مبارك الربيعي

طفول سعيد محمد الكثيري
طفول مسلم علي البرعمي

ط�ل  غميل علي النعيمي
ط�ل حديد سعد بيت البوبا

ط�ل عبداللة سالم القريني
عائشه محمد مسلم سمحان الكثيري

عادل سعد مستهيل بيت زايد
عادل ناصر مبارك الجوري
عادل ناصر محمد السليمي

عامر محمد عوض افصحيت الشحرى
عباس سالم علي الطويرشي

 عبد الس�م بطي  محمد  البلوشي
عبدالحكيم سامي سعد غفرم الشحري

عبدالحكيم عامر بخيت قطن
عبدالرحمن سالم شمبيه البلوشي

يز  أحمد  خلف  الشيدي عبدالعز
يز سعود علي الهنائي عبدالعز

عبداهللا حمدان سبيل الصابري
عبداهللا سعداهللا مفتاح سالم

عبداهللا سعيد مسلم المعشني
عبداهللا علي عبداهللا باشعيب

عبداهللا عوفيت محمد المعشني

عبداهللا نصيب سعيد عشيش الشحري
عبداهللا يعقوب  محمد الرواحي

عبدالمطلب رمضان محمد البلوشي
عبير علي سعيد الشامسي
عصام محمد حيدر البلوشي
علي بخيت سالم المعشني

علي خميس مبارك الخروصي
علي راشد سعيد العلوي

علي سالم أحمد حاردان
علي سالم سهيل البرعمي
علي سهيل بخيت المشني

علي عوض سهيل عامر جيد
علي محمد مسلم قور المري

عماد ناصر درويش المغيزوى
عمر مسلم علي العامري

عمرو سالم علي المعشني
عيسى أحمد محمد المعشني
عيسى عبداهللا سيف العلوي
عيسى محمد خصيف الذيابي
عيسى محمد علي الهطالي
عيسى مسلم أحمد العوايد

غازي سالم حديد شجنعه
غالب خليفه زايد الرديني

غانم سالم عوبد المسهلي
غانم ضحي النوبي الكيومي

فاخر خالص فتح بيت فرزح
فاطمه البخيت سالم الشنفري

فاطمه سالم دول سمحان المسهلي
فاطمه مسلم احمد كشوب

فريد جانو حيدر الزدجالي
فصيل سليمان علي النعماني

فهد علي خليفه الحمحمي
فهيم  خلفان  راشد  السديري

فيروز علي فيروز العلوي
فيصل خاطر فرج اهللا النوبي

فيصل زايد راشد القطيطي
قمر سلطانه ناصر عبداد

قيس عبداهللا سعيد السالمي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كوثر مبارك سالم المعمري

لبيد حمود سيف العامري
ليث محمد عيسى المعمري

ماجد سعود شار شمبيه البلوشي
ماجد سليمان علي النعماني

مانع سعيد خميس السعيدي
محفوظ غريب عبيد السعدى

محمد أحمد برهام باعمر

محمد أحمد سعيد العوائد
محمد أحمد فرج بيت جميل
محمد أحمد نصيب الشحري

محمد حسن محمد البلوشي
محمد خلفان سعيد الحبسي
محمد خليفه سليم الجوري

محمد سالم بخيت الكثيري
محمد سالم رجب بيت جميل

محمد سالم سيف العزري
محمد سعيد راشد الكندي

محمد سعيد مسعود الكثيري
محمد سليمان جراد الزكواني

محمد سهيل عيسى عكعاك
محمد عامر سعيد المشيخي
محمد عامر سعيد المعشني

محمد عبداهللا خميس المنظري
محمد عبداهللا سالم العلوي
محمد علي سالم المشيخي
محمد علي سعيد العامري

محمد علي محمد المشيخي
محمد ه�ل سيف الحوسني

محمود راشد خميس الصالحي
محمود ساري العبد الكيومي

محمود سالم صالح الكندي
 مرشد خصيب سالم

مسلم أحمد سالم المعشني
مسلم بخيت سهيل المشيخي
مسلم علي نسلم المعشمي

مصطفى أحمد بشير ا´سحاقي
مصطفى محمد سالم التوبي
معين مبارك سعيد بيت سبتي

منتصر سليمان ناصر الرواحي
منذر أحمد مطر الصبحي

منذر عبداهللا محمد المعيني
منذر عمر حسن العلوي اليافعي

منذر محمد سعيد عتيق
منى سالم مسلم بيت سعيد

مهند عامر أحمد قطن
موزه خميس محمد اليحيائي

موزه سليمان عبداهللا الزيدي
نادر علي سالم الجحفلي

ناصر أحمد سعيد باعباد
ناصر راشد مسير البدواوي
ناصر محمد أحمد المحروقي
ناصر محمد سليم السالمي
نايف صالح عبداهللا اللمكي
نايف علي سليم الكلباني

نصراء محمد ناصر الحارثي
 نعيم النساء عبدالرحمن إبراهيم

نور خميس ثابت السقطري
هاشم راشد هاشم البلوشي

هاشم عبداهللا محمد عيديد
هزاع خلفان مصبح الهنداسي
هشام سلطان شيخان الربيعي
هشام محمد  عبيد النعيمي

ه�ل بدر سيف العيسائي
ه�ل حمد محمد الحسيني
ه�ل سالم سيف السعدي

ه�ل عيد سعيد النعيمي
هيثم خميس مرهون السالمي

هيثم سليمان خلفان الصباحي
وائل سعيد مبارك المدادي

وليد خلفان خلف البحري
وليد درويش عوض بيت ريحان

وليد سعيد راشد اليحيائي
وليد محمد سالم البرعمي

ياسر سعيد سالم أو´د ثاني
يوسف خليفه سليم الجوري
يوسف سعيد خلفان السناني
يونس راشد عبداهللا البلوشي

885262
200523
458715
653347
885682
454788
80029
71029

562632
139542
574496
139037
301902
157269
458215
808344
197421
81246

669206
524913
453437
630517
452798
119856
166426
171573
452512
618141
294776
581491
524549
159521
170068
157737
423293
629970
85642

452600
992066
453146
453564
562137
443041
452682
987877
584223
658670

562548
102927
561922
528742
108830
572877
452043
171459
817498
513304
474892
628796
562138
584220
629831
131771
132951
201761
452582
777463
630054
715767
663043
529589
157840
123063
171957
574130
452166
453524
453683
452717
452180
635946
101749
453637
863904
452490
500131
658901
168251
128688
657397
170920
584738
572836
493601

452694
453392
452721
992457
695517
301781
459452
559472
561924
117596
826494
757335
528227
663901
630456
528185
453383
576762
562133
584304
585733
663152
562968
207712
461786
136970
135121
578646
139425
629792
170556
453470
423050
921166
991031
562022
579429
134191
163890
57515

585371
572629
61165

196718
992472
168592
992368

453473
775084
81232

546393
54568

992444
455831
585163
444592
159190
452158
991210
453472
559928
156803
153455
453758
581589
630893
653669
453552
461002
454504
139045
562141
169329
161634
162621
166257
698099
561956
562635
579955
53528

134646
847035
663231
678232
630763
663487
832563
955395
53413

561957
559836
629401
171662

989454
452773
884663
581940
61215

423516
197817
991256
777351
579754
200666
867764

1049584
992247
452776
843534
573699
207199
56483

453565
630836
452881
556794
621575
453711
453705
992379
453819
681653
804491
884745
599934
671326
561986
160412
170064
163773
169897
666086
539465
455744
992431
585072
89917
64540

562720
582023

124386
664351
134695
664295
137089
629418
865637
583964
585410
683057
459453
703128
758735
657210
55034
81772

162504
457582
483714
47481

423406
423297
629841



 

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






