
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

المر سعيد المر الشحي
المعتصم عاصم سليمان الضوياني

أحمد إبراهيم عبداهللا الظوري
أحمد إبراهيم علي آل علي

أحمد حبيب محمد البطاشي
أحمد حميد سعيد البادي
يني أحمد راشد مطر القر
أحمد سالم علي العبري

أحمد سعيد سالم المسعودي
يني أحمد سعيد عبداهللا المز

أحمد عبداللة ناصر الجابري
أحمد عبداهللا علي الشحي

أحمد عثمان خميس الكحالي
أحمد علي راشد العلوي

أحمد ف�ح مدغم البيماني
أحمد مبارك سيف الغافري
أحمد محمد عبيد الشيدي

أحمد مصبح طالب الشكيلي
أحمد يوسف محمد السالمي
أدريس سليمان حميد الحراصي

أدهم علي أحمد البلوشي
أسعد خميس راشد السناني
أفراح سليمان سعيد الشبلي
أمجد راشد عبداهللا الحسني
أمير عبداهللا محمد المجيني

يري أنور سليمان حمد السر
أيمن أيوب يوسف البلوشي

أيمن حمود سيف الذهلي
إبراهيم حبيب خميس الدهماني

إبراهيم سالم سعود الشبيبي
إبراهيم سعيد صالح الذهلى

إدريس محمد زهران السالمي
إسحاق  حمود محمد الكلباني
إسماعيل علي خليفه الغافري
باسم سعيد سيف الهماسي

بدر حمد ه�ل الشرجي
بدر سالم عبداهللا الجابري

بدر مبارك عبداهللا الحسني
بلعرب سلطان سيف الصارمي

جاسم عامر عبيد البريكي
جاسم يعقوب محمد الصبحي

جراح بخيت جمعة الفارسي
جهاد سيف سليمان المعمري

حاتم سليمان علي العبري
حامد سالم عبيد الروشدي

حسام سالم خميس الكحالي
حسام سليم خلفان المحاربي

حسن مبارك محمد الرحبي
حسين  محمد شم�ن الحاتمي

حماد راشد علي البادي
حمد حميد عامر الشبلي

حمد سعيد حميد الشومي
حمد علي عبداللة الكندي

حمدان  محمد  سالم  العيسائي
خالد  حميد عامر الشبلي
يني خالد حميد ناصر المز

خالد سالم راشد الكحالي
خالد محمد سعيد اليوسفي

خليفه علي عبيد البادي
داود إبراهيم علي الظوري
داود سليمان محمد  الشحي

ذياب سيف سعيد الخاطري
راشد أحمد محمد الطمروق الشحي

راشد خلفان شنين الحساني
راشد خميس علي البادي

راشد سالم راشد المعمري
راشد علي راشد الشحي

راشد محمد راشد المنذري
يا عبداهللا حسن العجمي زكر

ياد نصيب زايد الحسني ز
سالم خليفه سالم الفزاري

سالم راشد مبارك الروشدي
سالم عبداهللا سالم الشامسي

سالم عبداهللا سالم الكلباني
سالم عمر سالم عمر

سامي حمد عبداهللا البلوشي
سعود عبداهللا حسن الظوري

سعود علي سعيد الزيدي
سعود محمد علي البريكي

سعيد راشد عبداهللا الهاشمي
سعيد سيف سعيد السلماني

سعيد علي مسعود الشهيمي
سعيد ه�ل سعيد الحضرمي

سلطان اسحاق جنكي البلوشي
سلطان سيف سعيد ال عبد الس�م

سلطان سيف سعيد الهشامى
سلطان سيف سليمان العبري
سلطان علي داوود البلوشي
سلطان مصبح سعيد الخاطري

سلطان مصبح عبداهللا المقبالي
 سليمان خلفان راشد السناني
سليمان مبارك سيف الغافرى
سليمان مبارك علي البلوشي

سليمان محمد سليمان الزيدي

سهيل سعيد محمد البلوشي
سيف سالم سيف السعيدي
سيف سعيد علي السعيدي

سيف عبد الفتاح سيف البلوشي
سيف على خميس الدهمانى

سيف محمد راشد الفزاري
سيف مسلم خلفان السيابي
شبيب سالم حسين البلوشي

صالح راشد محمد الفارسي
صفيه خلف محمد ا·غبري

طارق محسن محمد العبري
عادل حميد سعيد البادي

عادل مانع سهيل البلوشي
عاهد عيسي حمير الكندي

عبدالرحمن سالم سعيد الساعدي
عبدالرحمن سالم محمد الجابري

يز عيسى سيف الكيومي عبدالعز
يز مسلم  سالم  المربوعي عبدالعز

يز يوسف مراد البلوشي عبدالعز
عبداهللا  صالح علي الشحي
عبداهللا أحمد أحمد الشحي

عبداهللا جمعه سعيد العلوي
عبداهللا حمد حمود البريكي

عبداهللا خلفان جمعه السيابي
عبداهللا خلفان سعيد المياحي

عبداهللا خلفان عامر الهادي
عبداهللا خلفان عبيد الشيدي

عبداهللا خلفان علي ال عبدالس�م
عبداهللا سيف علي الشيدي

عبداهللا غريب عبداهللا الشقصي
عبداهللا ناصر حميد الصوافي

عثمان علي صالح الشحي
على حمود علي الرمحي

علي أحمد محمد الشحي
علي جمعه عبداهللا الزعابي

علي محمد سعيد عليين الشحي
علي محمد علي الشحي
علي محمد علي الشحي

علي ناصر سليمان المعولي
عماد محمد عبيد الزعابي

عمار خليفه حمد الدهماني
عمر خميس سعيد المنعي
عمر سالم سعيد اللوغاني

عمر محمد أحمد الشحي
عمران يحيى اسماعيل البلوشي

عوض سعيد حمد المقبالي
عيسى سليمان سعيد الجابري

غصن سباع أحمد البلوشي
غيث  عبداهللا سعيد البلوشي

غيث مبارك عبيد المرزوقي
فتحيه إبراهيم جمعه ال جمعه

فهد حمود علي العميري
فهد راشد عبداهللا البهلولي

فهد عبدالحكيم علي الزدجالي
فهيم خدادات اسحاق البلوشي

فيصل علي سعيد الزيدي
فيصل علي سليم التمتمي
قيس عبداهللا حمد الكندي
كمال سعيد علي الرواحي
ماجد جمعه عامر الحسني
ماجد خلفان حمد الهطالي

ماجد سالم محمد المعمري
مازن سعيد سالم البريكي

مالك زهران عبداهللا الصلطي
مأمون ناصر علي الفليتي

محسن زهران حمد الغافري
محمد  علي ناصر العوفي

محمد أحمد محمد العجمي
محمد حمدان سيف الشيدي
محمد حمدون حميد البادي
محمد خلفان محمد اليعربي

محمد خليفه منصور الهاشمي
محمد خميس محمد البلوشي

محمد راشد أحمد الشحي
محمد سالم الفوره الغافري
محمد سالم سعيد الحضرمي
محمد سعيد حامد الحبسي

محمد سعيد علي السعيدي
ياني محمد سيف محسن الشر

محمد عبداهللا جابر المخمري
محمد علي مبارك البلوشي
محمد مراد سعيد البلوشي

محمد مظفر سليمان الوهيبي
محمد هاشم غلوم العجمي

محمود جمعه مسي القاسمي
محمود حمد راشد السناني

محمود مسعود سليمان الحضرمي
مرهون ناصر سالم العويسي

منصور علي سعيد الزيدى
منير حمود ناصر اليوسفي

موسى محمود جمعه الجابري
ناصر  سعيد  ناصر  السيابي

ناصر سعيد راشد الصبحي
ناصر علي ناصر النعيمي

698776

906506

572926
663361
58466

816658
423960
200419
484159
469473
751732
359123
654801
676107
931421
551794
423880
828109
113941
752732
62779

644028
625102
38508
70940

684580
79305

929545
670353
94056

747159
522072
757921
802372
829824
65612
93217

192057
834071
670821
583166
423706
652065
576351
420971
646430
690518

112961

811287
677723
794671
627698
421709
741722
576930
670526
467272
65645

423704
573583
585421
908954
585102
809396
462904
846066
608833
100669
423798
85208

484298
655363
916979
711566
51957

653226
606022
716797
657769
807777
889653
124429
570344
616061
649696
989821
635816
849645
832571
916614
584194
550171
672173

589832

72226

420440
422951
749445
533772
665834
606929
111687
112717
195341
484238
859626
484032
922518
853612
765943
281006
798848
684267
594103
603673
652126
678302
64090
56965

615611
484234
585208
664572
614896
715358
359201
848445
581462
647216
705227
359535
610636
99354

656425
700808
775198
655940
500445
71158

899295
488242

97454

582147
484379
47760

646099
57806

454821
54987

874944
53094

618317
70617

196130
479599
580881
483955
672233
870434
551792
907365
787734
287770
657167
597585
770804
115877
605573
896434
702714
86209

764468
600071
586978
420975
641938
65970

619102
53378

670082
757160
76273

874049
758432
585003
930352
558673

493887

حرر: 2022/5/13م1

نبيل خلفان درويش اليوسفي
نسرين علي عيد البلوشيه
نصر ناصر منصور الحضرمي

نصره سعود ساعد الوهيبيه
نصير خلفان إبراهيم آل عبدالس�م

هاشم جمعه علي الزدجالي
 هاني  سالم على الهنائي
هزاع خميس راشد السناني

هزاع سباع سالم البادي
هشام خميس محمد الفارسي
ه�ل سعيد عبداهللا المعمري

ه�ل عامر خميس السناني
ه�ل محمد خميس العامري

ه�ل محمد شنين الناصري
وائل خلفان أحمد الخراصي

وائل راشد محمد الوهيبي
وليد حمد علي العامري

وليد خالد هامين البلوشي
وليد علي سعيد العلوي
وليد ناصر محمد الشكيلي

يحيى حمود سعيد اÀسماعيلي
يحيى سعيد حمد الغافري

يوسف سليمان سيف الصبحي
يوسف مالك ناصر الشحي

 يوسف مفتاح خميس  البريكي
يوسف يعقوب هديب الفراجي

116505

77310
898235
73993

577814
627655
599755
656609
771198
467675
424035
669796
70802

798433
572414
419993
118523
64078

766935
550804
569061
825359
682465
484324
580225
78224
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رقم الطلب   مقدم الطلب

المر سعيد المر الشحي
المعتصم عاصم سليمان الضوياني

أحمد إبراهيم عبداهللا الظوري
أحمد إبراهيم علي آل علي

أحمد حبيب محمد البطاشي
أحمد حميد سعيد البادي
يني أحمد راشد مطر القر
أحمد سالم علي العبري

أحمد سعيد سالم المسعودي
يني أحمد سعيد عبداهللا المز

أحمد عبداللة ناصر الجابري
أحمد عبداهللا علي الشحي

أحمد عثمان خميس الكحالي
أحمد علي راشد العلوي

أحمد ف�ح مدغم البيماني
أحمد مبارك سيف الغافري
أحمد محمد عبيد الشيدي

أحمد مصبح طالب الشكيلي
أحمد يوسف محمد السالمي
أدريس سليمان حميد الحراصي

أدهم علي أحمد البلوشي
أسعد خميس راشد السناني
أفراح سليمان سعيد الشبلي
أمجد راشد عبداهللا الحسني
أمير عبداهللا محمد المجيني

يري أنور سليمان حمد السر
أيمن أيوب يوسف البلوشي

أيمن حمود سيف الذهلي
إبراهيم حبيب خميس الدهماني

إبراهيم سالم سعود الشبيبي
إبراهيم سعيد صالح الذهلى

إدريس محمد زهران السالمي
إسحاق  حمود محمد الكلباني
إسماعيل علي خليفه الغافري
باسم سعيد سيف الهماسي

بدر حمد ه�ل الشرجي
بدر سالم عبداهللا الجابري

بدر مبارك عبداهللا الحسني
بلعرب سلطان سيف الصارمي

جاسم عامر عبيد البريكي
جاسم يعقوب محمد الصبحي

جراح بخيت جمعة الفارسي
جهاد سيف سليمان المعمري

حاتم سليمان علي العبري
حامد سالم عبيد الروشدي

حسام سالم خميس الكحالي
حسام سليم خلفان المحاربي

حسن مبارك محمد الرحبي
حسين  محمد شم�ن الحاتمي

حماد راشد علي البادي
حمد حميد عامر الشبلي

حمد سعيد حميد الشومي
حمد علي عبداللة الكندي

حمدان  محمد  سالم  العيسائي
خالد  حميد عامر الشبلي
يني خالد حميد ناصر المز

خالد سالم راشد الكحالي
خالد محمد سعيد اليوسفي

خليفه علي عبيد البادي
داود إبراهيم علي الظوري
داود سليمان محمد  الشحي

ذياب سيف سعيد الخاطري
راشد أحمد محمد الطمروق الشحي

راشد خلفان شنين الحساني
راشد خميس علي البادي

راشد سالم راشد المعمري
راشد علي راشد الشحي

راشد محمد راشد المنذري
يا عبداهللا حسن العجمي زكر

ياد نصيب زايد الحسني ز
سالم خليفه سالم الفزاري

سالم راشد مبارك الروشدي
سالم عبداهللا سالم الشامسي

سالم عبداهللا سالم الكلباني
سالم عمر سالم عمر

سامي حمد عبداهللا البلوشي
سعود عبداهللا حسن الظوري

سعود علي سعيد الزيدي
سعود محمد علي البريكي

سعيد راشد عبداهللا الهاشمي
سعيد سيف سعيد السلماني

سعيد علي مسعود الشهيمي
سعيد ه�ل سعيد الحضرمي

سلطان اسحاق جنكي البلوشي
سلطان سيف سعيد ال عبد الس�م

سلطان سيف سعيد الهشامى
سلطان سيف سليمان العبري
سلطان علي داوود البلوشي
سلطان مصبح سعيد الخاطري

سلطان مصبح عبداهللا المقبالي
 سليمان خلفان راشد السناني
سليمان مبارك سيف الغافرى
سليمان مبارك علي البلوشي

سليمان محمد سليمان الزيدي

سهيل سعيد محمد البلوشي
سيف سالم سيف السعيدي
سيف سعيد علي السعيدي

سيف عبد الفتاح سيف البلوشي
سيف على خميس الدهمانى

سيف محمد راشد الفزاري
سيف مسلم خلفان السيابي
شبيب سالم حسين البلوشي

صالح راشد محمد الفارسي
صفيه خلف محمد ا·غبري

طارق محسن محمد العبري
عادل حميد سعيد البادي

عادل مانع سهيل البلوشي
عاهد عيسي حمير الكندي

عبدالرحمن سالم سعيد الساعدي
عبدالرحمن سالم محمد الجابري

يز عيسى سيف الكيومي عبدالعز
يز مسلم  سالم  المربوعي عبدالعز

يز يوسف مراد البلوشي عبدالعز
عبداهللا  صالح علي الشحي
عبداهللا أحمد أحمد الشحي

عبداهللا جمعه سعيد العلوي
عبداهللا حمد حمود البريكي

عبداهللا خلفان جمعه السيابي
عبداهللا خلفان سعيد المياحي

عبداهللا خلفان عامر الهادي
عبداهللا خلفان عبيد الشيدي

عبداهللا خلفان علي ال عبدالس�م
عبداهللا سيف علي الشيدي

عبداهللا غريب عبداهللا الشقصي
عبداهللا ناصر حميد الصوافي

عثمان علي صالح الشحي
على حمود علي الرمحي

علي أحمد محمد الشحي
علي جمعه عبداهللا الزعابي

علي محمد سعيد عليين الشحي
علي محمد علي الشحي
علي محمد علي الشحي

علي ناصر سليمان المعولي
عماد محمد عبيد الزعابي

عمار خليفه حمد الدهماني
عمر خميس سعيد المنعي
عمر سالم سعيد اللوغاني

عمر محمد أحمد الشحي
عمران يحيى اسماعيل البلوشي

عوض سعيد حمد المقبالي
عيسى سليمان سعيد الجابري

غصن سباع أحمد البلوشي
غيث  عبداهللا سعيد البلوشي

غيث مبارك عبيد المرزوقي
فتحيه إبراهيم جمعه ال جمعه

فهد حمود علي العميري
فهد راشد عبداهللا البهلولي

فهد عبدالحكيم علي الزدجالي
فهيم خدادات اسحاق البلوشي

فيصل علي سعيد الزيدي
فيصل علي سليم التمتمي
قيس عبداهللا حمد الكندي
كمال سعيد علي الرواحي
ماجد جمعه عامر الحسني
ماجد خلفان حمد الهطالي

ماجد سالم محمد المعمري
مازن سعيد سالم البريكي

مالك زهران عبداهللا الصلطي
مأمون ناصر علي الفليتي

محسن زهران حمد الغافري
محمد  علي ناصر العوفي

محمد أحمد محمد العجمي
محمد حمدان سيف الشيدي
محمد حمدون حميد البادي
محمد خلفان محمد اليعربي

محمد خليفه منصور الهاشمي
محمد خميس محمد البلوشي

محمد راشد أحمد الشحي
محمد سالم الفوره الغافري
محمد سالم سعيد الحضرمي
محمد سعيد حامد الحبسي

محمد سعيد علي السعيدي
ياني محمد سيف محسن الشر

محمد عبداهللا جابر المخمري
محمد علي مبارك البلوشي
محمد مراد سعيد البلوشي

محمد مظفر سليمان الوهيبي
محمد هاشم غلوم العجمي

محمود جمعه مسي القاسمي
محمود حمد راشد السناني

محمود مسعود سليمان الحضرمي
مرهون ناصر سالم العويسي

منصور علي سعيد الزيدى
منير حمود ناصر اليوسفي

موسى محمود جمعه الجابري
ناصر  سعيد  ناصر  السيابي

ناصر سعيد راشد الصبحي
ناصر علي ناصر النعيمي

698776

906506

572926
663361
58466

816658
423960
200419
484159
469473
751732
359123
654801
676107
931421
551794
423880
828109
113941
752732
62779

644028
625102
38508
70940

684580
79305

929545
670353
94056

747159
522072
757921
802372
829824
65612
93217

192057
834071
670821
583166
423706
652065
576351
420971
646430
690518

112961

811287
677723
794671
627698
421709
741722
576930
670526
467272
65645

423704
573583
585421
908954
585102
809396
462904
846066
608833
100669
423798
85208

484298
655363
916979
711566
51957

653226
606022
716797
657769
807777
889653
124429
570344
616061
649696
989821
635816
849645
832571
916614
584194
550171
672173

589832

72226

420440
422951
749445
533772
665834
606929
111687
112717
195341
484238
859626
484032
922518
853612
765943
281006
798848
684267
594103
603673
652126
678302
64090
56965

615611
484234
585208
664572
614896
715358
359201
848445
581462
647216
705227
359535
610636
99354

656425
700808
775198
655940
500445
71158

899295
488242

97454

582147
484379
47760

646099
57806

454821
54987

874944
53094

618317
70617

196130
479599
580881
483955
672233
870434
551792
907365
787734
287770
657167
597585
770804
115877
605573
896434
702714
86209

764468
600071
586978
420975
641938
65970

619102
53378

670082
757160
76273

874049
758432
585003
930352
558673

493887

حرر: 2022/5/13م2

نبيل خلفان درويش اليوسفي
نسرين علي عيد البلوشيه
نصر ناصر منصور الحضرمي

نصره سعود ساعد الوهيبيه
نصير خلفان إبراهيم آل عبدالس�م

هاشم جمعه علي الزدجالي
 هاني  سالم على الهنائي
هزاع خميس راشد السناني

هزاع سباع سالم البادي
هشام خميس محمد الفارسي
ه�ل سعيد عبداهللا المعمري

ه�ل عامر خميس السناني
ه�ل محمد خميس العامري

ه�ل محمد شنين الناصري
وائل خلفان أحمد الخراصي

وائل راشد محمد الوهيبي
وليد حمد علي العامري

وليد خالد هامين البلوشي
وليد علي سعيد العلوي
وليد ناصر محمد الشكيلي

يحيى حمود سعيد اÀسماعيلي
يحيى سعيد حمد الغافري

يوسف سليمان سيف الصبحي
يوسف مالك ناصر الشحي

 يوسف مفتاح خميس  البريكي
يوسف يعقوب هديب الفراجي

116505

77310
898235
73993

577814
627655
599755
656609
771198
467675
424035
669796
70802

798433
572414
419993
118523
64078

766935
550804
569061
825359
682465
484324
580225
78224



المر سعيد المر الشحي
المعتصم عاصم سليمان الضوياني

أحمد إبراهيم عبداهللا الظوري
أحمد إبراهيم علي آل علي

أحمد حبيب محمد البطاشي
أحمد حميد سعيد البادي
يني أحمد راشد مطر القر
أحمد سالم علي العبري

أحمد سعيد سالم المسعودي
يني أحمد سعيد عبداهللا المز

أحمد عبداللة ناصر الجابري
أحمد عبداهللا علي الشحي

أحمد عثمان خميس الكحالي
أحمد علي راشد العلوي

أحمد ف�ح مدغم البيماني
أحمد مبارك سيف الغافري
أحمد محمد عبيد الشيدي

أحمد مصبح طالب الشكيلي
أحمد يوسف محمد السالمي
أدريس سليمان حميد الحراصي

أدهم علي أحمد البلوشي
أسعد خميس راشد السناني
أفراح سليمان سعيد الشبلي
أمجد راشد عبداهللا الحسني
أمير عبداهللا محمد المجيني

يري أنور سليمان حمد السر
أيمن أيوب يوسف البلوشي

أيمن حمود سيف الذهلي
إبراهيم حبيب خميس الدهماني

إبراهيم سالم سعود الشبيبي
إبراهيم سعيد صالح الذهلى

إدريس محمد زهران السالمي
إسحاق  حمود محمد الكلباني
إسماعيل علي خليفه الغافري
باسم سعيد سيف الهماسي

بدر حمد ه�ل الشرجي
بدر سالم عبداهللا الجابري

بدر مبارك عبداهللا الحسني
بلعرب سلطان سيف الصارمي

جاسم عامر عبيد البريكي
جاسم يعقوب محمد الصبحي

جراح بخيت جمعة الفارسي
جهاد سيف سليمان المعمري

حاتم سليمان علي العبري
حامد سالم عبيد الروشدي

حسام سالم خميس الكحالي
حسام سليم خلفان المحاربي

حسن مبارك محمد الرحبي
حسين  محمد شم�ن الحاتمي

حماد راشد علي البادي
حمد حميد عامر الشبلي

حمد سعيد حميد الشومي
حمد علي عبداللة الكندي

حمدان  محمد  سالم  العيسائي
خالد  حميد عامر الشبلي
يني خالد حميد ناصر المز

خالد سالم راشد الكحالي
خالد محمد سعيد اليوسفي

خليفه علي عبيد البادي
داود إبراهيم علي الظوري
داود سليمان محمد  الشحي

ذياب سيف سعيد الخاطري
راشد أحمد محمد الطمروق الشحي

راشد خلفان شنين الحساني
راشد خميس علي البادي

راشد سالم راشد المعمري
راشد علي راشد الشحي

راشد محمد راشد المنذري
يا عبداهللا حسن العجمي زكر

ياد نصيب زايد الحسني ز
سالم خليفه سالم الفزاري

سالم راشد مبارك الروشدي
سالم عبداهللا سالم الشامسي

سالم عبداهللا سالم الكلباني
سالم عمر سالم عمر

سامي حمد عبداهللا البلوشي
سعود عبداهللا حسن الظوري

سعود علي سعيد الزيدي
سعود محمد علي البريكي

سعيد راشد عبداهللا الهاشمي
سعيد سيف سعيد السلماني

سعيد علي مسعود الشهيمي
سعيد ه�ل سعيد الحضرمي

سلطان اسحاق جنكي البلوشي
سلطان سيف سعيد ال عبد الس�م

سلطان سيف سعيد الهشامى
سلطان سيف سليمان العبري
سلطان علي داوود البلوشي
سلطان مصبح سعيد الخاطري

سلطان مصبح عبداهللا المقبالي
 سليمان خلفان راشد السناني
سليمان مبارك سيف الغافرى
سليمان مبارك علي البلوشي

سليمان محمد سليمان الزيدي

سهيل سعيد محمد البلوشي
سيف سالم سيف السعيدي
سيف سعيد علي السعيدي

سيف عبد الفتاح سيف البلوشي
سيف على خميس الدهمانى

سيف محمد راشد الفزاري
سيف مسلم خلفان السيابي
شبيب سالم حسين البلوشي

صالح راشد محمد الفارسي
صفيه خلف محمد ا·غبري

طارق محسن محمد العبري
عادل حميد سعيد البادي

عادل مانع سهيل البلوشي
عاهد عيسي حمير الكندي

عبدالرحمن سالم سعيد الساعدي
عبدالرحمن سالم محمد الجابري

يز عيسى سيف الكيومي عبدالعز
يز مسلم  سالم  المربوعي عبدالعز

يز يوسف مراد البلوشي عبدالعز
عبداهللا  صالح علي الشحي
عبداهللا أحمد أحمد الشحي

عبداهللا جمعه سعيد العلوي
عبداهللا حمد حمود البريكي

عبداهللا خلفان جمعه السيابي
عبداهللا خلفان سعيد المياحي

عبداهللا خلفان عامر الهادي
عبداهللا خلفان عبيد الشيدي

عبداهللا خلفان علي ال عبدالس�م
عبداهللا سيف علي الشيدي

عبداهللا غريب عبداهللا الشقصي
عبداهللا ناصر حميد الصوافي

عثمان علي صالح الشحي
على حمود علي الرمحي

علي أحمد محمد الشحي
علي جمعه عبداهللا الزعابي

علي محمد سعيد عليين الشحي
علي محمد علي الشحي
علي محمد علي الشحي

علي ناصر سليمان المعولي
عماد محمد عبيد الزعابي

عمار خليفه حمد الدهماني
عمر خميس سعيد المنعي
عمر سالم سعيد اللوغاني

عمر محمد أحمد الشحي
عمران يحيى اسماعيل البلوشي

عوض سعيد حمد المقبالي
عيسى سليمان سعيد الجابري

غصن سباع أحمد البلوشي
غيث  عبداهللا سعيد البلوشي

غيث مبارك عبيد المرزوقي
فتحيه إبراهيم جمعه ال جمعه

فهد حمود علي العميري
فهد راشد عبداهللا البهلولي

فهد عبدالحكيم علي الزدجالي
فهيم خدادات اسحاق البلوشي

فيصل علي سعيد الزيدي
فيصل علي سليم التمتمي
قيس عبداهللا حمد الكندي
كمال سعيد علي الرواحي
ماجد جمعه عامر الحسني
ماجد خلفان حمد الهطالي

ماجد سالم محمد المعمري
مازن سعيد سالم البريكي

مالك زهران عبداهللا الصلطي
مأمون ناصر علي الفليتي

محسن زهران حمد الغافري
محمد  علي ناصر العوفي

محمد أحمد محمد العجمي
محمد حمدان سيف الشيدي
محمد حمدون حميد البادي
محمد خلفان محمد اليعربي

محمد خليفه منصور الهاشمي
محمد خميس محمد البلوشي

محمد راشد أحمد الشحي
محمد سالم الفوره الغافري
محمد سالم سعيد الحضرمي
محمد سعيد حامد الحبسي

محمد سعيد علي السعيدي
ياني محمد سيف محسن الشر

محمد عبداهللا جابر المخمري
محمد علي مبارك البلوشي
محمد مراد سعيد البلوشي

محمد مظفر سليمان الوهيبي
محمد هاشم غلوم العجمي

محمود جمعه مسي القاسمي
محمود حمد راشد السناني

محمود مسعود سليمان الحضرمي
مرهون ناصر سالم العويسي

منصور علي سعيد الزيدى
منير حمود ناصر اليوسفي

موسى محمود جمعه الجابري
ناصر  سعيد  ناصر  السيابي

ناصر سعيد راشد الصبحي
ناصر علي ناصر النعيمي

698776

906506

572926
663361
58466

816658
423960
200419
484159
469473
751732
359123
654801
676107
931421
551794
423880
828109
113941
752732
62779

644028
625102
38508
70940

684580
79305

929545
670353
94056

747159
522072
757921
802372
829824
65612
93217

192057
834071
670821
583166
423706
652065
576351
420971
646430
690518

112961

811287
677723
794671
627698
421709
741722
576930
670526
467272
65645

423704
573583
585421
908954
585102
809396
462904
846066
608833
100669
423798
85208

484298
655363
916979
711566
51957

653226
606022
716797
657769
807777
889653
124429
570344
616061
649696
989821
635816
849645
832571
916614
584194
550171
672173

589832

72226

420440
422951
749445
533772
665834
606929
111687
112717
195341
484238
859626
484032
922518
853612
765943
281006
798848
684267
594103
603673
652126
678302
64090
56965

615611
484234
585208
664572
614896
715358
359201
848445
581462
647216
705227
359535
610636
99354

656425
700808
775198
655940
500445
71158

899295
488242

97454

582147
484379
47760

646099
57806

454821
54987

874944
53094

618317
70617

196130
479599
580881
483955
672233
870434
551792
907365
787734
287770
657167
597585
770804
115877
605573
896434
702714
86209

764468
600071
586978
420975
641938
65970

619102
53378

670082
757160
76273

874049
758432
585003
930352
558673

493887

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

حرر: 2022/5/13م3

نبيل خلفان درويش اليوسفي
نسرين علي عيد البلوشيه
نصر ناصر منصور الحضرمي

نصره سعود ساعد الوهيبيه
نصير خلفان إبراهيم آل عبدالس�م

هاشم جمعه علي الزدجالي
 هاني  سالم على الهنائي
هزاع خميس راشد السناني

هزاع سباع سالم البادي
هشام خميس محمد الفارسي
ه�ل سعيد عبداهللا المعمري

ه�ل عامر خميس السناني
ه�ل محمد خميس العامري

ه�ل محمد شنين الناصري
وائل خلفان أحمد الخراصي

وائل راشد محمد الوهيبي
وليد حمد علي العامري

وليد خالد هامين البلوشي
وليد علي سعيد العلوي
وليد ناصر محمد الشكيلي

يحيى حمود سعيد اÀسماعيلي
يحيى سعيد حمد الغافري

يوسف سليمان سيف الصبحي
يوسف مالك ناصر الشحي

 يوسف مفتاح خميس  البريكي
يوسف يعقوب هديب الفراجي

116505

77310
898235
73993

577814
627655
599755
656609
771198
467675
424035
669796
70802

798433
572414
419993
118523
64078

766935
550804
569061
825359
682465
484324
580225
78224



 

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






