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

موزعة في عام 2022م.

99



 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

حرر: 2022/4/8م1

آمال سعيد عمر مفلح
أبوبكر علوي أحمد باعلوي
أحمد حمد سعيد الصوافي

أحمد خصيب سالم
أحمد سعيد خميس الشريقي
أحمد سعيد علي المعشني

أحمد سعيد محمد علي مقدم
أحمد سهيل أحمد المعشني
أحمد عبداهللا أحمد العجيلي

أحمد علوي سالم الهادي باعمر
أحمد عوض سالمين كوفان

أحمد ماجد راشد الكلباني
أحمد محمد أحمد النوبي

أحمد محمد سعيد كده المري
أحمد محمد مسلم المعشني
أحمد محمد هويشل الهنائي

أحمد مسلم بخيت عامرجيد المري
أحمد منيف سعيد خوار

أسعد حمد سيف القرواشي
أسماء سعيد خميس بيت رجيبون

أمجد جمعه حارب المعمري
أمجد سليمان ناصر الهشامي
أمجد ياسر سليم العنقودي

أمل حمد عبداهللا الغافري
أمير أحمد محمد الجابري

أمينه ملنك كجرر البلوشيه
أيمن حمد سنان الصباحي

 أيمن فتح رجب
أيمن مسلم علي سمحان الكثيري

إبراهيم سالم الصغير الحبسي
إسحاق عبداهللا نبهان الصبحي

بدر جمعان رجب دوربين
بدر علي محاد العوائد

بدر محمد سعيد الحراصي
بسمه سلطان راشد الشكيلية

بشاره الفيل فتح بوشحام
تنوف يوسف محمد النقيب اليافعي

يا راشد عبداهللا المطاعني ثر
جمال خلفان راشد العاصمي
جهاد سيف حمود السيابي
جوهر سليم خالد الحبسي

حاتم عوض رجب بيت سويلم
حامد سالم مكتوب جداد

حسام أحمد سليم بيت جبل
حسام ناصر خميس العامري

حسن بخيت محاد كشوب
حسن محمد حميد الوضاحي

حسن محمد دوستين البلوشي
حسين أحمد علي غواص

حسين عبداهللا احمد سمحان الكثيري
حمد  حمدان سعيد الكعبي

حمد سيف ناصر المعولي
حمد عبداهللا محمد الغيثي
حمدان ناصر حمدان الريامي

حمزه محمد سعيد سلمان النهدي
حمير سالم ناصر الصبحي
حنان سالم عمر باعبود

خالد أحمد مسعود المعشني
خالد محمد علي المشيخي

خديجة عبدالغفور رحمت البلوشية
خلود سالم أحمد الكندية

خليفه عبدالمحسن رمضان بيت مجزح
خليفه علي محمد الغيثي
خليل عوض بخيت بامعالق

 خيار عبدالواحد عبيد
خير سالم عبداهللا سمحان المسهلي

راشد جمعه سعيد الكعبي
رافت سعيد بخيت بيت بامعالق

رامي محمد حميد الزدجالي
رشا حمود سالم الهنائية
 رضية بي عبدالقادر شيخ
زيب النساء جان محبوب

سالم أحمد جمعان اودين الشحري
سالم خميس سالم الغيثي
سالم سعيد سالم الحديدي

سالم سعيد مسعود المعشني
سالم سهيل محمد العوايد

سالم علي سعيد احماد الشحري
سالم علي سعيد كشوب

سالم علي محمد المشيخي
سالم محمد سالم الربيعي
سالم محمد علي البطحري

سالم مسلم محمد المعشني
سالم مسلم نصيب المعشني
سامي سليمان سنان الصباحي
سامي سليمان محمد الجابري

سعاد خلفان علي السوطيه
سعيد حمد جمعة الكندى
سعيد راشد محمد البادي

سعيد سالم سعد مسن
سعيد علي سهيل المعشني

سعيد عوبد سعيد قطن
سعيد مبروك سبيت المعولي

سلطان حمود خميس الصوافي

سلطان سعيد سالم السنيدي
سلطانة بخيت أحمد قطن

سمير خالد عبدالغني البلوشي
سهيل أحمد سالم المعشني

سهيل أحمد عيسى المعشني
سهيل سعيد علي البوسعيدي

شامخ مصبح خلفان العزيزي
شمسة سويدان محمد البادي
شمسه خلفان سالم الغابشيه

شهاب فتح فرج بيت سليم
طفول سالم تمان حاردان

طفول سالم سعيد الكثيري
ط¹ل طالب محمد الدغاري

عائشه سعيد دويل شماس
 عابد محمد خدابش

عادل بخيت محمد حصون الشحري
عادل سعيد حمود المنعي
عاصم حمد خلفان الكيومي
عامر سعيد عبود بيت قور

عبدالحكيم حسن سعيد الشيداد
 عبدالرحمن  أحمد  محمد  البلوشي
يز  مسعود سعيد الشكيلي  عبدالعز

يز محمد سالم الحديدي عبدالعز
يز نصيب علي البوسعيدي عبدالعز

عبداهللا خليفة علي اليحيائي
عبداهللا سالم ناصر الكلباني

عبداهللا سعيد سويد البادي
عبداهللا سلطان سرحان الريسي

عبداهللا علي عبداهللا الراعي
عثمان محمد سهيل المعشني

عدنان بخيت احمد مطراف المنجوي
 عطية خاجه محمد رفيق الدين

عقيل احمد عقيل الهادي
على حمود على الحراصي
علي أحمد سعيد عكعاك

علي إسماعيل علي العجمي
علي بخيت سعيد عامر جيد
علي سالم مسلم جعبوب

علي سعيد اجهام المعشني
علي سعيد أسلم عيرون الشحري

علي سعيد عامر الكثيري
علي طالب سالم العامري
علي عمر محمد المشيخي

عمار حسن علوي باعبود
عمر جمعه سعيد المنظري

عمر حفيظ سالم باعمر
عمر محمد عمر الكثيري

عمر محمد عوبد المسهلي
عيد حميد عيد الهاشمي
غالب علي أحمد الحراصي

فاطمة أحمد سهيل تبوك
فاطمه سعيد سهيل البرعمي

فاطمه محمد أحمد بامخالف
فريد أنور عثمان البلوشي

فهد علي مسعود الرميضي
فواز نصيب سعيد بيت حولي

قيس سالم علي فاضل
قيس قيصر منصور الريامي

لخيار بخيت أحمد اله¹لي
لمياء محمد سالم البلوشي

ماجد  سالم  مطر  الجابري
ماجد سعيد عوض ثفنيتي الشحري

مازن منصور محمد العبيداني
مانع سعد ضاوي العامري

مانع سعيد مسلم العامري
محبوب نياز شادعلي البلوشي
محمد العبد خويدم العويسي
محمد أحمد سعيد المعشني

محمد أحمد محمد الجابري
محمد بخيت سعيد الشحري
محمد بخيت محمد عكعاك

محمد جمعه حمدون الجابري
محمد خليفه فائز الساعدي

محمد خميس سالم المشايخي
محمد رجب مستهيل واسط الشحري

محمد سالم أحمد العامري
محمد سعيد أجهام بيت سعيد

محمد سعيد علي المشيخي
محمد شامس المر الريسي

محمد عامر سالم بيت سعيد
محمد عبداهللا  علي  الكندي
محمد على أحمد المعشني

محمد محاد مسلم المعشني
محمد مسلم سهيل جعبوب
محمد مسلم عيظه غواص

محمد نصيب مبروك بيت سليم
محمود مبارك خميس المعمري
محمود محمد جمعه الحبسي
محمود محمد سيف الكلباني

مريم سالم أحمد العامري
مريم مسلم سهيل المري

مسلم أحمد بخيت رجحيت عامر جيد
مسلم حسن علي كشوب

مسلم سالم سهيل كشوب

مسلم سعيد مسلم المعشني
مسلم فارح مسلم المعشني
مسلم مسعود مسلم قطن

مشعل س¹م العبد الريامي
مصعب ناصر راشد السريري
مصلح عوض رجب بيت ربيع

معاذ سعيد مبارك الغافري
معاذ سليمان عبداهللا الكلباني

معتصم محمد خميس السريري
مكتوم سالم محمد المكتومي

منتصر سيف عبداهللا الحراصي
منتصر مانع صالح العنقودي
منذر محمد علي المعولي

منصور سيف خميس العلوي
منى سهيل عامر ليقاط العمري

منى عبداهللا سعيد باكريت
منى علي عتيق بيت حاج

منى مصبح سعيد ال عبدالس¹م
موسى سالم سيف المعولي

ميثه سهيل سالم المعمري
ناجي أحمد سالم الشعف المسهلي

ناصر فرج عبيد بيت كوت
نايف راشد عبداهللا الهاشمي

160867

157541
784823
487011
694809
460042
158733
153954
182592
169699
784478
715602
170538
164758
462253
533223
157279
588405
691587
128486
170294
890986
571455
511455
692052
99616

657420
170385
992638
658099
666462
171997
885786
583090
684010
162067
115386
680580
130213
46746

775259
165773
449551
170645
89151

159143
121846

616764
157882
170854
961826
847079
791232
665133
166153
687842
133926
476417
885400
672562
669040
168707
903231
465323
165161
160143
975680
991226
53484

507330
561976
686833
487142
575362
675267
885294
452515
453156
171734
885287
869779
465636
453787
784446
570770
669059
324228
704333
868477
160361
459291
168356
831237
577487

820805
133886
86114

452669
990122
108511
686969
230305
80235

472498
174238
133816
704533
179445
169781
884775
832587
917926
167306
138965
830405
578371
570150
933181
780668
601356
755264
814202
470842
992366
982403
513246
158953
572514
171092
114718
884387
163353
992072
453438
170766
461183
453766
160310
788254
161160
167924

160350
784013
629464
136971
139528
131811
119223
703377
134658
161630
612486
109684
687837
931693
461164
700951
163476
465357
54738

829748
453810
695941
453585
174478
681401
696039
798189
159407
487365
494696
461175
809442
158242
574530
465339
460239
170004
163955
460936
823000
131620
92621

127844
199067
461133
173334
99219

992446
165272
134438
801941
792355
461020
584021
850478
582005
792424
619478
688472
880563
877795
166868
156613
160122
138560
847319
512937
168447
461197
782242

نايف محمد علي الهنداسي
نوال عبدالعالم الفيل بوشحام

نور سالم سالم قطن
نور عوض جمعان صفرار الشحري

نوفل علي سيف المكتومي
هيثم خالد محمد الوتي

هيثم سيف عبداهللا العبري
هيثم عبد الكريم عبد الصمد الزعابي

هيثم غ¹م مراد البلوشي
هيثم محمد رحيم البلوشي

هيثم محمد عبداهللا اليافعي
هيثم مرهون منصور الجابري

وعد حمدان علي البلوشي
 وليد  راشد  سعيد  المربوعي

وليد راشد سليمان الهنائي
وليد سعيد حمد امبوسعيدي

ياسر أحمد عبداهللا البلوشي
ياسين محمد رضا جمعة اللواتي

يحيى  ناصر  سليمان الناعبي
يونس سالم على الحضرمى

763395
133637
173016
109808
837432
617313
584720
57047
77849

398124
167744
949862
670332
834378
706382
657691
690471
619257
805885
458792



حرر: 2022/4/8م2

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

آمال سعيد عمر مفلح
أبوبكر علوي أحمد باعلوي
أحمد حمد سعيد الصوافي

أحمد خصيب سالم
أحمد سعيد خميس الشريقي
أحمد سعيد علي المعشني

أحمد سعيد محمد علي مقدم
أحمد سهيل أحمد المعشني
أحمد عبداهللا أحمد العجيلي

أحمد علوي سالم الهادي باعمر
أحمد عوض سالمين كوفان

أحمد ماجد راشد الكلباني
أحمد محمد أحمد النوبي

أحمد محمد سعيد كده المري
أحمد محمد مسلم المعشني
أحمد محمد هويشل الهنائي

أحمد مسلم بخيت عامرجيد المري
أحمد منيف سعيد خوار

أسعد حمد سيف القرواشي
أسماء سعيد خميس بيت رجيبون

أمجد جمعه حارب المعمري
أمجد سليمان ناصر الهشامي
أمجد ياسر سليم العنقودي

أمل حمد عبداهللا الغافري
أمير أحمد محمد الجابري

أمينه ملنك كجرر البلوشيه
أيمن حمد سنان الصباحي

 أيمن فتح رجب
أيمن مسلم علي سمحان الكثيري

إبراهيم سالم الصغير الحبسي
إسحاق عبداهللا نبهان الصبحي

بدر جمعان رجب دوربين
بدر علي محاد العوائد

بدر محمد سعيد الحراصي
بسمه سلطان راشد الشكيلية

بشاره الفيل فتح بوشحام
تنوف يوسف محمد النقيب اليافعي

يا راشد عبداهللا المطاعني ثر
جمال خلفان راشد العاصمي
جهاد سيف حمود السيابي
جوهر سليم خالد الحبسي

حاتم عوض رجب بيت سويلم
حامد سالم مكتوب جداد

حسام أحمد سليم بيت جبل
حسام ناصر خميس العامري

حسن بخيت محاد كشوب
حسن محمد حميد الوضاحي

حسن محمد دوستين البلوشي
حسين أحمد علي غواص

حسين عبداهللا احمد سمحان الكثيري
حمد  حمدان سعيد الكعبي

حمد سيف ناصر المعولي
حمد عبداهللا محمد الغيثي
حمدان ناصر حمدان الريامي

حمزه محمد سعيد سلمان النهدي
حمير سالم ناصر الصبحي
حنان سالم عمر باعبود

خالد أحمد مسعود المعشني
خالد محمد علي المشيخي

خديجة عبدالغفور رحمت البلوشية
خلود سالم أحمد الكندية

خليفه عبدالمحسن رمضان بيت مجزح
خليفه علي محمد الغيثي
خليل عوض بخيت بامعالق

 خيار عبدالواحد عبيد
خير سالم عبداهللا سمحان المسهلي

راشد جمعه سعيد الكعبي
رافت سعيد بخيت بيت بامعالق

رامي محمد حميد الزدجالي
رشا حمود سالم الهنائية
 رضية بي عبدالقادر شيخ
زيب النساء جان محبوب

سالم أحمد جمعان اودين الشحري
سالم خميس سالم الغيثي
سالم سعيد سالم الحديدي

سالم سعيد مسعود المعشني
سالم سهيل محمد العوايد

سالم علي سعيد احماد الشحري
سالم علي سعيد كشوب

سالم علي محمد المشيخي
سالم محمد سالم الربيعي
سالم محمد علي البطحري

سالم مسلم محمد المعشني
سالم مسلم نصيب المعشني
سامي سليمان سنان الصباحي
سامي سليمان محمد الجابري

سعاد خلفان علي السوطيه
سعيد حمد جمعة الكندى
سعيد راشد محمد البادي

سعيد سالم سعد مسن
سعيد علي سهيل المعشني

سعيد عوبد سعيد قطن
سعيد مبروك سبيت المعولي

سلطان حمود خميس الصوافي

سلطان سعيد سالم السنيدي
سلطانة بخيت أحمد قطن

سمير خالد عبدالغني البلوشي
سهيل أحمد سالم المعشني

سهيل أحمد عيسى المعشني
سهيل سعيد علي البوسعيدي

شامخ مصبح خلفان العزيزي
شمسة سويدان محمد البادي
شمسه خلفان سالم الغابشيه

شهاب فتح فرج بيت سليم
طفول سالم تمان حاردان

طفول سالم سعيد الكثيري
ط¹ل طالب محمد الدغاري

عائشه سعيد دويل شماس
 عابد محمد خدابش

عادل بخيت محمد حصون الشحري
عادل سعيد حمود المنعي
عاصم حمد خلفان الكيومي
عامر سعيد عبود بيت قور

عبدالحكيم حسن سعيد الشيداد
 عبدالرحمن  أحمد  محمد  البلوشي
يز  مسعود سعيد الشكيلي  عبدالعز

يز محمد سالم الحديدي عبدالعز
يز نصيب علي البوسعيدي عبدالعز

عبداهللا خليفة علي اليحيائي
عبداهللا سالم ناصر الكلباني

عبداهللا سعيد سويد البادي
عبداهللا سلطان سرحان الريسي

عبداهللا علي عبداهللا الراعي
عثمان محمد سهيل المعشني

عدنان بخيت احمد مطراف المنجوي
 عطية خاجه محمد رفيق الدين

عقيل احمد عقيل الهادي
على حمود على الحراصي
علي أحمد سعيد عكعاك

علي إسماعيل علي العجمي
علي بخيت سعيد عامر جيد
علي سالم مسلم جعبوب

علي سعيد اجهام المعشني
علي سعيد أسلم عيرون الشحري

علي سعيد عامر الكثيري
علي طالب سالم العامري
علي عمر محمد المشيخي

عمار حسن علوي باعبود
عمر جمعه سعيد المنظري

عمر حفيظ سالم باعمر
عمر محمد عمر الكثيري

عمر محمد عوبد المسهلي
عيد حميد عيد الهاشمي
غالب علي أحمد الحراصي

فاطمة أحمد سهيل تبوك
فاطمه سعيد سهيل البرعمي

فاطمه محمد أحمد بامخالف
فريد أنور عثمان البلوشي

فهد علي مسعود الرميضي
فواز نصيب سعيد بيت حولي

قيس سالم علي فاضل
قيس قيصر منصور الريامي

لخيار بخيت أحمد اله¹لي
لمياء محمد سالم البلوشي

ماجد  سالم  مطر  الجابري
ماجد سعيد عوض ثفنيتي الشحري

مازن منصور محمد العبيداني
مانع سعد ضاوي العامري

مانع سعيد مسلم العامري
محبوب نياز شادعلي البلوشي
محمد العبد خويدم العويسي
محمد أحمد سعيد المعشني

محمد أحمد محمد الجابري
محمد بخيت سعيد الشحري
محمد بخيت محمد عكعاك

محمد جمعه حمدون الجابري
محمد خليفه فائز الساعدي

محمد خميس سالم المشايخي
محمد رجب مستهيل واسط الشحري

محمد سالم أحمد العامري
محمد سعيد أجهام بيت سعيد

محمد سعيد علي المشيخي
محمد شامس المر الريسي

محمد عامر سالم بيت سعيد
محمد عبداهللا  علي  الكندي
محمد على أحمد المعشني

محمد محاد مسلم المعشني
محمد مسلم سهيل جعبوب
محمد مسلم عيظه غواص

محمد نصيب مبروك بيت سليم
محمود مبارك خميس المعمري
محمود محمد جمعه الحبسي
محمود محمد سيف الكلباني

مريم سالم أحمد العامري
مريم مسلم سهيل المري
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مسلم حسن علي كشوب
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مصعب ناصر راشد السريري
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معتصم محمد خميس السريري
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منذر محمد علي المعولي

منصور سيف خميس العلوي
منى سهيل عامر ليقاط العمري
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منى علي عتيق بيت حاج

منى مصبح سعيد ال عبدالس¹م
موسى سالم سيف المعولي

ميثه سهيل سالم المعمري
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ناصر فرج عبيد بيت كوت
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أحمد ماجد راشد الكلباني
أحمد محمد أحمد النوبي

أحمد محمد سعيد كده المري
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أسعد حمد سيف القرواشي
أسماء سعيد خميس بيت رجيبون
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عدنان بخيت احمد مطراف المنجوي
 عطية خاجه محمد رفيق الدين

عقيل احمد عقيل الهادي
على حمود على الحراصي
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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






