
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: 2022/3/31م1

أحمد اسلم فرج الكثيري
أحمد بخيت سرور عكعاك

أحمد راشد سعيد السعيدي
أحمد سالم حمد

أحمد سالم محاد العوائد
أحمد سعيد راشد الربيعي
أحمد سعيد علي النوبي

أحمد سعيد علي بيت سعيد
أحمد سعيد مسلم العوائد

أحمد سعيد مسلم المعشني
أحمد عامر سهيل المعشني
أحمد عبداهللا أحمد الحسني
أحمد عبداهللا راشد السنيدي
أحمد عبداهللا سالم الجابري
أحمد محمد أحمد بيت جميل
أحمد مسلم محمد المري
أحمد ناصر سعيد السعيدي

أسد نصر اهللا جان
أمل شعبان جمعه الكثيريه
أيمن حمود محمد الريامي

أيمن زاهر سالم الحسني
أيمن عبداهللا رجب الفقيه العجيلي

أيمن علي سعيد المقبالي
أيوب إبراهيم زايد القاسمي

إبراهيم احمد سالم الشعف المسهلي
إبراهيم سعيد مبارك العامري
إبراهيم صبيح حمود القنوبي

إبراهيم مبارك خميس الغافري
إسحاق يعقوب سيف العرفاتي
باسم سالم عوض بيت شجنعه

بدر طالب سعيد العلوي
بدر محمد مسلم سمحان الكثيري

تركي ه¥ل حمد اليوسفي
ثامر سلطان مسلم بيت غواص

جابر محمد ناصر السعيدي
جداد عبداهللا فتح بيت عامر

حاتم سعيد الدعن بيت نجدي
حامد مسلم شيحان معكوف زعبنوت

حسن سعيد مسعود بيت سعيد
حسن مسلم علي عامرجيد المري

حسين عامر سعيد حاردان
حفيظ عمر حفيظ عيدروس

حمد سعيد عبداهللا الشرجي
حمد طلح مسلم خوار

حمد عيسى ناصر الحسني
حمدان سلّيم سيف الشبنوتي

حمدان علي سعيد الشامسي

حمود سيف حارب الحوسني
حميد سالم محمد الكلباني

خالد خلفان عبداهللا الشامسي
خالد سعيد خميس الرقيشي

خالد عبدالرحيم محمد الفارسي
خالد عبداهللا محمد الغاوي

خالد محمد  ناصر  الكعبي
خالد محمد سعيد المجيني
خليل يحيى محمد الصارمي
ربيع سنان منصور الهنائي

رحمه خلفان سالم السيابي
رحمه محمد سليمان الوهيبيه

رشدي خميس عبيد الجابري
سالم بخيت عامر تبوك

سالم خلفان خلف الجهضمي
سالم خليفة محمد الجابري

 سالم راشد سالم  المعمري
سالم سعيد أحمد قطن

سالم سليمان حميد الخميسي
سالم عامر دب¥ن المعشني

سالم عبدهللا سيف السعيدي
سالم علي عامر المعشني

سالم عوض سالم المشيخي
سالم محمد سهيل العامري

سالم محمد علي الكثيري
سالم مسعود حمد العلوي

سالم مسلم سعيد قطن
سالم نصيب مستهيل احماد الشحري

سالم ه¥ل سليمان الجابري
سامي حارب سليم السعدي

سامي سالم سعيد المعشني
سامي سمير عيسى البلوشي

سامي عامر أحمد المعشني
سعود عامر حمد الجلنداني
سعيد  راشد  عامر الشبلي
سعيد جمعه صغير الرديني
سعيد حسن عوبد كشوب

سعيد حمد خميس البلوشي
سعيد خلفان زهران الحضرمي

سعيد خميس سعيد المقبالي
سعيد رجب مبارك قيسان

سعيد سالم سعيد الزيدي
سعيد سالم سعيد قور المري

سعيد سالم سيف السعيدي
سعيد سهيل علي المسهلي
سعيد علي عيسى بيت سعيد

سعيد محسن سعيد المسهلي

سعيد محمد سهيل العمري
سعيد محمد عوض المشيخي

سعيد مسلم سعد رعفيت
سلطان سعيد علي الغافري

سلطان سيف سعيد البوسعيدي
سلمان ناصر حمد الفاخري

 سمير سعيد تيسير
سهيل حسن جمعان المشيخي

سيف سالم حمود الحارثي
سيف سعيد غريب الحراصي

سيف محمد عيسى البرعمي
طالب زايد سيف السعيدي

طالب ه¥ل محمد السعيدي
ط¥ل عبداهللا حمد الكثيري

عارف محمد سعيد قطن
عاصم طارش حميد السعيدي

عامر محمد مستهيل الشحري
عبدالحكيم حامد أحمد الشيداد

عبدالرحيم سالم جمعه المخيني
يز عبدالرب عوض بيت سليم عبدالعز

يز عوض خميس  النعيمي عبدالعز
يز عيسى مسلم العوائد عبدالعز

يز محمد سعيد المعشري عبدالعز
عبداهللا حسين سالم باعمر

عبداهللا حميد مرهون السعيدي
عبداهللا خلفان سعيد الصبحي

عبداهللا راشد سعيد السعيدي
عبداهللا راشد سعيد الشامسي

عبداهللا رستم شمل البلوشي
عبداهللا سالم عيسى المعشني

عبداهللا سالم فالت الراشدي
عبداهللا محسن محي الدين باعبود

عبداهللا مطر عتيق النعيمي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الراسبي

عدنان  إسماعيل إبراهيم  البلوشي
عقيل أحمد طاهر الهادي
علي رامس مسلم غواص
علي سالم سعيد العامري
علي سعيد عامر الحاتمي
علي سعيد عامر الكثيري

علي محمد أحمد المشيخي
علي محمد راشد السعيدي
علي محمد سالم الجحفلي

علي محمد سعيد قطن
علي محمد علي الجحفلي
عمر حمد محمد اليحمدي
عمر هاشل فرحان بيت بدر

عمرو سعيد سهيل المعشني
عوض عبدالرحيم عبداهللا اليافعي

عوض عوض خميس البدر
عيسى رمضان سعيد قروع

عيسى ناصر سعيد الهاشمي
غانم عبداهللا علي الشنفري

غانم محاد مسلم هبيس
غانم محمد سهيل جداد الكثيري

فايز جميل سويد السعدي
فتحي سيف خلفان الحبسي

فريد أنور عثمان البلوشي
فهد سالم غريب الجابري

فهد محمود محمد النعيمي
فيصل بدر مهنا الغافري

ماجد حسن ثاني بيت نصيب
ماجد خميس سالم اليوسفي

ماجد مراد رهبند البلوشي
مازن سعيد ناصر الغساني
مبارك ناصر مبارك الحبسي

مجدي سهيل جمعان الحراصي
محاد علي سهيل شماس
محمد أحمد سعيد الكثيري

محمد ازاد عامر العمري
محمد إسماعيل عبداللة البلوشي

محمد أحمد جميل عجزون بيت سعيد
محمد بخيت سالم قور ثوعار

محمد حنيف عبدالرحيم موسى البلوشي
محمد خميس سيف الحراصي

محمد رستم دينار البلوشي
محمد سالم سعيد الشنفري

محمد سالم سعيد المسهلي
محمد سالم علي المعشني
محمد سعيد خميس العلياني

محمد سعيد سرور ثوعار
محمد سعيد سيف الهاشمي

محمد علوي عقيل باعمر
محمد علي سعيد العوائد

محمد مرهون خصيب السعيدي
محمد مسلم علي المعشني
محمود سالم سيف العيسائي
 محمود محمد سليم المقبالي

مسلم سعيد سالم كشوب
مسلم سعيد علي رعفيت

مسلم سهيل محمد المعشني
مكتوم راشد عبداهللا السعيدي

مكتوم راشد مطر البادي
منذر خميس سعيد نصيب

موزه ناصر عيسى الرحبيه
نادر جمال زاهر بيت براكه

ناصر  حمد ناصر  الخميساني
ناصر سعيد مسعود الكثيري

ناصر سلطان مسلم غواص
ناصر عرفه خميس بيت ريحان
ناصر مبارك احمد بيت جومع

نصير خان محمد عبدالرحمن البلوشي
نعيم سالم نيروز بيت السويسي

نهيان عبداللة خلفان اليحيائي
هاشم سرور مسلم الريامي

هاشم عبداهللا سالم الهادي باعمر
هشام سليم خلفان المحاربي

هشام محمد سعيد فاضل
هيثم بشير خدوم بيت براكه
هيثم سلطان عبيد القليعي

وليد حمد محمد البوسعيدي
وليد سعيد سيف المقبالي

يحيى زاهر سعيد العبري
يعقوب خميس سلطان الخاطري

يوسف محمد عبداهللا البحراني
يونس زايد سعيد القطيطي

يونس محمد عيسى الهندي

453491
160219
639779
627245
453151
853661
161714
170288
166647
453161
453119
597029
53223

677743
453120
453152
678807
596674
53787

601535
636750
163186
604056
60596

161570
68549

613828
990099
577204
170342
114988
170633
614671
170353
688720
452397
453160
161708
139449
164763
159227
161292
58969

161148
50483

534422
595767

863444
533790
748229
752896
601795
104613
585780
85060

337887
689701
124128
42982

159232
170504
658509
754328
583453
160775
533061
452440
862636
453752
507109
161694
989348
593154
158380
452645
675926
753827
452609
110410
160896
489200
747043
637528
171587
749597
110684
606044
453845
610221
171952
846685
170383
173129
163691

203258
453719
170377
533732
846115
548523
170260
453647
50867

668695
170307
668874
567155
846706
162044
653217
992363
172108
609411
452637
719020
452681
63048

171175
649090
683750
714035
596897
759821
452726
170795
165099
592433
612492
608509
170432
134624
196554
532842
170766
453812
941662
174433

1046216
161409
614753
135364

453603
170292
160865
161307
594840
171857
138595
170568
661899
74171

119223
595992
115388
641897
162521
35770
87128

158741
86113

869939
1049733
170348
162296
687748
160285
170389
81609

596819
717571
162040
204287
452730
602816
366223
597681
172552
466318
688089
452141
609412
587330
170255
366105
452511
642462
588811
309799

79677
159760
587328
132222
166682
160282
174233
100495
165659
531223
110746
161325
581347
121533
162146
296522
96575

691169
577552
448150
598676
642160
865889
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رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد اسلم فرج الكثيري
أحمد بخيت سرور عكعاك

أحمد راشد سعيد السعيدي
أحمد سالم حمد

أحمد سالم محاد العوائد
أحمد سعيد راشد الربيعي
أحمد سعيد علي النوبي

أحمد سعيد علي بيت سعيد
أحمد سعيد مسلم العوائد

أحمد سعيد مسلم المعشني
أحمد عامر سهيل المعشني
أحمد عبداهللا أحمد الحسني
أحمد عبداهللا راشد السنيدي
أحمد عبداهللا سالم الجابري
أحمد محمد أحمد بيت جميل
أحمد مسلم محمد المري
أحمد ناصر سعيد السعيدي

أسد نصر اهللا جان
أمل شعبان جمعه الكثيريه
أيمن حمود محمد الريامي

أيمن زاهر سالم الحسني
أيمن عبداهللا رجب الفقيه العجيلي

أيمن علي سعيد المقبالي
أيوب إبراهيم زايد القاسمي

إبراهيم احمد سالم الشعف المسهلي
إبراهيم سعيد مبارك العامري
إبراهيم صبيح حمود القنوبي

إبراهيم مبارك خميس الغافري
إسحاق يعقوب سيف العرفاتي
باسم سالم عوض بيت شجنعه

بدر طالب سعيد العلوي
بدر محمد مسلم سمحان الكثيري

تركي ه¥ل حمد اليوسفي
ثامر سلطان مسلم بيت غواص

جابر محمد ناصر السعيدي
جداد عبداهللا فتح بيت عامر

حاتم سعيد الدعن بيت نجدي
حامد مسلم شيحان معكوف زعبنوت

حسن سعيد مسعود بيت سعيد
حسن مسلم علي عامرجيد المري

حسين عامر سعيد حاردان
حفيظ عمر حفيظ عيدروس

حمد سعيد عبداهللا الشرجي
حمد طلح مسلم خوار

حمد عيسى ناصر الحسني
حمدان سلّيم سيف الشبنوتي

حمدان علي سعيد الشامسي

حمود سيف حارب الحوسني
حميد سالم محمد الكلباني

خالد خلفان عبداهللا الشامسي
خالد سعيد خميس الرقيشي

خالد عبدالرحيم محمد الفارسي
خالد عبداهللا محمد الغاوي

خالد محمد  ناصر  الكعبي
خالد محمد سعيد المجيني
خليل يحيى محمد الصارمي
ربيع سنان منصور الهنائي

رحمه خلفان سالم السيابي
رحمه محمد سليمان الوهيبيه

رشدي خميس عبيد الجابري
سالم بخيت عامر تبوك

سالم خلفان خلف الجهضمي
سالم خليفة محمد الجابري

 سالم راشد سالم  المعمري
سالم سعيد أحمد قطن

سالم سليمان حميد الخميسي
سالم عامر دب¥ن المعشني

سالم عبدهللا سيف السعيدي
سالم علي عامر المعشني

سالم عوض سالم المشيخي
سالم محمد سهيل العامري

سالم محمد علي الكثيري
سالم مسعود حمد العلوي

سالم مسلم سعيد قطن
سالم نصيب مستهيل احماد الشحري

سالم ه¥ل سليمان الجابري
سامي حارب سليم السعدي

سامي سالم سعيد المعشني
سامي سمير عيسى البلوشي

سامي عامر أحمد المعشني
سعود عامر حمد الجلنداني
سعيد  راشد  عامر الشبلي
سعيد جمعه صغير الرديني
سعيد حسن عوبد كشوب

سعيد حمد خميس البلوشي
سعيد خلفان زهران الحضرمي

سعيد خميس سعيد المقبالي
سعيد رجب مبارك قيسان

سعيد سالم سعيد الزيدي
سعيد سالم سعيد قور المري

سعيد سالم سيف السعيدي
سعيد سهيل علي المسهلي
سعيد علي عيسى بيت سعيد

سعيد محسن سعيد المسهلي

سعيد محمد سهيل العمري
سعيد محمد عوض المشيخي

سعيد مسلم سعد رعفيت
سلطان سعيد علي الغافري

سلطان سيف سعيد البوسعيدي
سلمان ناصر حمد الفاخري

 سمير سعيد تيسير
سهيل حسن جمعان المشيخي

سيف سالم حمود الحارثي
سيف سعيد غريب الحراصي

سيف محمد عيسى البرعمي
طالب زايد سيف السعيدي

طالب ه¥ل محمد السعيدي
ط¥ل عبداهللا حمد الكثيري

عارف محمد سعيد قطن
عاصم طارش حميد السعيدي

عامر محمد مستهيل الشحري
عبدالحكيم حامد أحمد الشيداد

عبدالرحيم سالم جمعه المخيني
يز عبدالرب عوض بيت سليم عبدالعز

يز عوض خميس  النعيمي عبدالعز
يز عيسى مسلم العوائد عبدالعز

يز محمد سعيد المعشري عبدالعز
عبداهللا حسين سالم باعمر

عبداهللا حميد مرهون السعيدي
عبداهللا خلفان سعيد الصبحي

عبداهللا راشد سعيد السعيدي
عبداهللا راشد سعيد الشامسي

عبداهللا رستم شمل البلوشي
عبداهللا سالم عيسى المعشني

عبداهللا سالم فالت الراشدي
عبداهللا محسن محي الدين باعبود

عبداهللا مطر عتيق النعيمي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الراسبي

عدنان  إسماعيل إبراهيم  البلوشي
عقيل أحمد طاهر الهادي
علي رامس مسلم غواص
علي سالم سعيد العامري
علي سعيد عامر الحاتمي
علي سعيد عامر الكثيري

علي محمد أحمد المشيخي
علي محمد راشد السعيدي
علي محمد سالم الجحفلي

علي محمد سعيد قطن
علي محمد علي الجحفلي
عمر حمد محمد اليحمدي
عمر هاشل فرحان بيت بدر

عمرو سعيد سهيل المعشني
عوض عبدالرحيم عبداهللا اليافعي

عوض عوض خميس البدر
عيسى رمضان سعيد قروع

عيسى ناصر سعيد الهاشمي
غانم عبداهللا علي الشنفري

غانم محاد مسلم هبيس
غانم محمد سهيل جداد الكثيري

فايز جميل سويد السعدي
فتحي سيف خلفان الحبسي

فريد أنور عثمان البلوشي
فهد سالم غريب الجابري

فهد محمود محمد النعيمي
فيصل بدر مهنا الغافري

ماجد حسن ثاني بيت نصيب
ماجد خميس سالم اليوسفي

ماجد مراد رهبند البلوشي
مازن سعيد ناصر الغساني
مبارك ناصر مبارك الحبسي

مجدي سهيل جمعان الحراصي
محاد علي سهيل شماس
محمد أحمد سعيد الكثيري

محمد ازاد عامر العمري
محمد إسماعيل عبداللة البلوشي

محمد أحمد جميل عجزون بيت سعيد
محمد بخيت سالم قور ثوعار

محمد حنيف عبدالرحيم موسى البلوشي
محمد خميس سيف الحراصي

محمد رستم دينار البلوشي
محمد سالم سعيد الشنفري

محمد سالم سعيد المسهلي
محمد سالم علي المعشني
محمد سعيد خميس العلياني

محمد سعيد سرور ثوعار
محمد سعيد سيف الهاشمي

محمد علوي عقيل باعمر
محمد علي سعيد العوائد

محمد مرهون خصيب السعيدي
محمد مسلم علي المعشني
محمود سالم سيف العيسائي
 محمود محمد سليم المقبالي

مسلم سعيد سالم كشوب
مسلم سعيد علي رعفيت

مسلم سهيل محمد المعشني
مكتوم راشد عبداهللا السعيدي

مكتوم راشد مطر البادي
منذر خميس سعيد نصيب

موزه ناصر عيسى الرحبيه
نادر جمال زاهر بيت براكه

ناصر  حمد ناصر  الخميساني
ناصر سعيد مسعود الكثيري

ناصر سلطان مسلم غواص
ناصر عرفه خميس بيت ريحان
ناصر مبارك احمد بيت جومع

نصير خان محمد عبدالرحمن البلوشي
نعيم سالم نيروز بيت السويسي

نهيان عبداللة خلفان اليحيائي
هاشم سرور مسلم الريامي

هاشم عبداهللا سالم الهادي باعمر
هشام سليم خلفان المحاربي

هشام محمد سعيد فاضل
هيثم بشير خدوم بيت براكه
هيثم سلطان عبيد القليعي

وليد حمد محمد البوسعيدي
وليد سعيد سيف المقبالي

يحيى زاهر سعيد العبري
يعقوب خميس سلطان الخاطري

يوسف محمد عبداهللا البحراني
يونس زايد سعيد القطيطي

يونس محمد عيسى الهندي
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حرر: 2022/3/31م3

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد اسلم فرج الكثيري
أحمد بخيت سرور عكعاك

أحمد راشد سعيد السعيدي
أحمد سالم حمد

أحمد سالم محاد العوائد
أحمد سعيد راشد الربيعي
أحمد سعيد علي النوبي

أحمد سعيد علي بيت سعيد
أحمد سعيد مسلم العوائد

أحمد سعيد مسلم المعشني
أحمد عامر سهيل المعشني
أحمد عبداهللا أحمد الحسني
أحمد عبداهللا راشد السنيدي
أحمد عبداهللا سالم الجابري
أحمد محمد أحمد بيت جميل
أحمد مسلم محمد المري
أحمد ناصر سعيد السعيدي

أسد نصر اهللا جان
أمل شعبان جمعه الكثيريه
أيمن حمود محمد الريامي

أيمن زاهر سالم الحسني
أيمن عبداهللا رجب الفقيه العجيلي

أيمن علي سعيد المقبالي
أيوب إبراهيم زايد القاسمي

إبراهيم احمد سالم الشعف المسهلي
إبراهيم سعيد مبارك العامري
إبراهيم صبيح حمود القنوبي

إبراهيم مبارك خميس الغافري
إسحاق يعقوب سيف العرفاتي
باسم سالم عوض بيت شجنعه

بدر طالب سعيد العلوي
بدر محمد مسلم سمحان الكثيري

تركي ه¥ل حمد اليوسفي
ثامر سلطان مسلم بيت غواص

جابر محمد ناصر السعيدي
جداد عبداهللا فتح بيت عامر

حاتم سعيد الدعن بيت نجدي
حامد مسلم شيحان معكوف زعبنوت

حسن سعيد مسعود بيت سعيد
حسن مسلم علي عامرجيد المري

حسين عامر سعيد حاردان
حفيظ عمر حفيظ عيدروس

حمد سعيد عبداهللا الشرجي
حمد طلح مسلم خوار

حمد عيسى ناصر الحسني
حمدان سلّيم سيف الشبنوتي

حمدان علي سعيد الشامسي

حمود سيف حارب الحوسني
حميد سالم محمد الكلباني

خالد خلفان عبداهللا الشامسي
خالد سعيد خميس الرقيشي

خالد عبدالرحيم محمد الفارسي
خالد عبداهللا محمد الغاوي

خالد محمد  ناصر  الكعبي
خالد محمد سعيد المجيني
خليل يحيى محمد الصارمي
ربيع سنان منصور الهنائي

رحمه خلفان سالم السيابي
رحمه محمد سليمان الوهيبيه

رشدي خميس عبيد الجابري
سالم بخيت عامر تبوك

سالم خلفان خلف الجهضمي
سالم خليفة محمد الجابري

 سالم راشد سالم  المعمري
سالم سعيد أحمد قطن

سالم سليمان حميد الخميسي
سالم عامر دب¥ن المعشني

سالم عبدهللا سيف السعيدي
سالم علي عامر المعشني

سالم عوض سالم المشيخي
سالم محمد سهيل العامري

سالم محمد علي الكثيري
سالم مسعود حمد العلوي

سالم مسلم سعيد قطن
سالم نصيب مستهيل احماد الشحري

سالم ه¥ل سليمان الجابري
سامي حارب سليم السعدي

سامي سالم سعيد المعشني
سامي سمير عيسى البلوشي

سامي عامر أحمد المعشني
سعود عامر حمد الجلنداني
سعيد  راشد  عامر الشبلي
سعيد جمعه صغير الرديني
سعيد حسن عوبد كشوب

سعيد حمد خميس البلوشي
سعيد خلفان زهران الحضرمي

سعيد خميس سعيد المقبالي
سعيد رجب مبارك قيسان

سعيد سالم سعيد الزيدي
سعيد سالم سعيد قور المري

سعيد سالم سيف السعيدي
سعيد سهيل علي المسهلي
سعيد علي عيسى بيت سعيد

سعيد محسن سعيد المسهلي

سعيد محمد سهيل العمري
سعيد محمد عوض المشيخي

سعيد مسلم سعد رعفيت
سلطان سعيد علي الغافري

سلطان سيف سعيد البوسعيدي
سلمان ناصر حمد الفاخري

 سمير سعيد تيسير
سهيل حسن جمعان المشيخي

سيف سالم حمود الحارثي
سيف سعيد غريب الحراصي

سيف محمد عيسى البرعمي
طالب زايد سيف السعيدي

طالب ه¥ل محمد السعيدي
ط¥ل عبداهللا حمد الكثيري

عارف محمد سعيد قطن
عاصم طارش حميد السعيدي

عامر محمد مستهيل الشحري
عبدالحكيم حامد أحمد الشيداد

عبدالرحيم سالم جمعه المخيني
يز عبدالرب عوض بيت سليم عبدالعز

يز عوض خميس  النعيمي عبدالعز
يز عيسى مسلم العوائد عبدالعز

يز محمد سعيد المعشري عبدالعز
عبداهللا حسين سالم باعمر

عبداهللا حميد مرهون السعيدي
عبداهللا خلفان سعيد الصبحي

عبداهللا راشد سعيد السعيدي
عبداهللا راشد سعيد الشامسي

عبداهللا رستم شمل البلوشي
عبداهللا سالم عيسى المعشني

عبداهللا سالم فالت الراشدي
عبداهللا محسن محي الدين باعبود

عبداهللا مطر عتيق النعيمي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الراسبي

عدنان  إسماعيل إبراهيم  البلوشي
عقيل أحمد طاهر الهادي
علي رامس مسلم غواص
علي سالم سعيد العامري
علي سعيد عامر الحاتمي
علي سعيد عامر الكثيري

علي محمد أحمد المشيخي
علي محمد راشد السعيدي
علي محمد سالم الجحفلي

علي محمد سعيد قطن
علي محمد علي الجحفلي
عمر حمد محمد اليحمدي
عمر هاشل فرحان بيت بدر

عمرو سعيد سهيل المعشني
عوض عبدالرحيم عبداهللا اليافعي

عوض عوض خميس البدر
عيسى رمضان سعيد قروع

عيسى ناصر سعيد الهاشمي
غانم عبداهللا علي الشنفري

غانم محاد مسلم هبيس
غانم محمد سهيل جداد الكثيري

فايز جميل سويد السعدي
فتحي سيف خلفان الحبسي

فريد أنور عثمان البلوشي
فهد سالم غريب الجابري

فهد محمود محمد النعيمي
فيصل بدر مهنا الغافري

ماجد حسن ثاني بيت نصيب
ماجد خميس سالم اليوسفي

ماجد مراد رهبند البلوشي
مازن سعيد ناصر الغساني
مبارك ناصر مبارك الحبسي

مجدي سهيل جمعان الحراصي
محاد علي سهيل شماس
محمد أحمد سعيد الكثيري

محمد ازاد عامر العمري
محمد إسماعيل عبداللة البلوشي

محمد أحمد جميل عجزون بيت سعيد
محمد بخيت سالم قور ثوعار

محمد حنيف عبدالرحيم موسى البلوشي
محمد خميس سيف الحراصي

محمد رستم دينار البلوشي
محمد سالم سعيد الشنفري

محمد سالم سعيد المسهلي
محمد سالم علي المعشني
محمد سعيد خميس العلياني

محمد سعيد سرور ثوعار
محمد سعيد سيف الهاشمي

محمد علوي عقيل باعمر
محمد علي سعيد العوائد

محمد مرهون خصيب السعيدي
محمد مسلم علي المعشني
محمود سالم سيف العيسائي
 محمود محمد سليم المقبالي

مسلم سعيد سالم كشوب
مسلم سعيد علي رعفيت

مسلم سهيل محمد المعشني
مكتوم راشد عبداهللا السعيدي

مكتوم راشد مطر البادي
منذر خميس سعيد نصيب

موزه ناصر عيسى الرحبيه
نادر جمال زاهر بيت براكه

ناصر  حمد ناصر  الخميساني
ناصر سعيد مسعود الكثيري

ناصر سلطان مسلم غواص
ناصر عرفه خميس بيت ريحان
ناصر مبارك احمد بيت جومع

نصير خان محمد عبدالرحمن البلوشي
نعيم سالم نيروز بيت السويسي

نهيان عبداللة خلفان اليحيائي
هاشم سرور مسلم الريامي

هاشم عبداهللا سالم الهادي باعمر
هشام سليم خلفان المحاربي

هشام محمد سعيد فاضل
هيثم بشير خدوم بيت براكه
هيثم سلطان عبيد القليعي

وليد حمد محمد البوسعيدي
وليد سعيد سيف المقبالي

يحيى زاهر سعيد العبري
يعقوب خميس سلطان الخاطري

يوسف محمد عبداهللا البحراني
يونس زايد سعيد القطيطي

يونس محمد عيسى الهندي
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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






