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 مسكن حكومي 5 -صرم  –امارة الفجيرة 

 م االسماء االمارة المنطقة رقم االسرة رقم البلدة

 1 راشد علي راشد الصريدي  الفجيرة صرم 315 708

 الفجيرة صرم 237 708
 2 سلطان علي راشد الصريدي 

 الفجيرة صرم 881 708
 3 عبيد سالم راشد سعيد اليماحي

 4 سعيد سلطان الصريديحميد  الفجيرة صرم 890 708

 5 الصريدي حسن سعيد سلطان  الفجيرة صرم 671 708

 

إلدارة اإلسكان بوزارة األشغال العامة وعليه سوف يتم  مالحظة : االسماء الوردة اعاله حسب البيانات المتوفرة حاليا  

 اعتماد التخصيص بعد توفير جميع المستندات المطلوبة للجنة المبادرات
 



 

 مسكن حكومي 83 –إذن  –س الخيمة أإمارة ر

 رقم البلدة رقم األسرة المنطقة اإلمارة األسم م

 623 330 إذن رأس الخيمة سيف محمد راشد صبي المزروعي 1

 رأس الخيمة احمد سعيد احمد راشد المفتول 2
 إذن

691 608 

 رأس الخيمة علي عبدالرحمن احمد المجيني 3
 إذن

5314 601 

 رأس الخيمة علي ربيع هالل المزروعي سعيد 4
 إذن

946 608 

 رأس الخيمة عبدهللا سعيد محمد بن غازي المزروعي 5
 إذن

956 608 

 رأس الخيمة عبدهللا سالم علي سالم المزروعي 6
 إذن

922 608 

 رأس الخيمة ماجد عبدالرحمن احمد المجيني 7
 إذن

5079 601 

الخيمةرأس  سعود راشد بن حميدين المزروعي 8  
 إذن

1059 608 

 رأس الخيمة ناصر محمد سعيد جمعة المزروعي 9
 إذن

988 608 

 رأس الخيمة محمد سيف سالم حسن المزروعي 10
 إذن

957 608 

 رأس الخيمة عمر سيف مصبح بن حامد المزروعي 11
 إذن

1007 608 

 رأس الخيمة حمود سيف سعيد المفتول المزروعي 12
 إذن

1102 608 

 رأس الخيمة عبدهللا راشد العبد المزروعيراشد  13
 إذن

1075 608 

 رأس الخيمة محمد عبدهللا خلفان البريكي المزروعي 14
 إذن

980 608 

 رأس الخيمة علي حسن علي حسن المزروعي 15
 إذن

930 608 

 رأس الخيمة احمد عبدهللا خلفان البريكي المزروعي 16
 إذن

1303 608 

 رأس الخيمة المزروعيراشد محمد راشد صبي  17
 إذن

344 608 

 رأس الخيمة راشد عبدهللا محمد سالم المزرعي 18
 إذن

1341 608 

 رأس الخيمة سعيد عبدهللا راشد العبد المزروعي 19
 إذن

1086 608 



 رأس الخيمة خلفان علي ربيع هالل المزروعي 20
 إذن

1235 608 

 رأس الخيمة سلطان راشد محمد بن ذياب المزروعي 21
 إذن

1291 608 

 رأس الخيمة سلطان سالم عبيد الحريب المزروعي 22
 إذن

1081 608 

 رأس الخيمة سعيد محمد عبيد المزروعي 23
 إذن

738 608 

 رأس الخيمة سعود علي محمد الهنجري 24
 إذن

1066 608 

 رأس الخيمة عبدهللا سالم عبيد المزروعي 25
 إذن

42656 101 

 رأس الخيمة المزروعيعلي محمد عبيد سالم  26
 إذن

1045 608 

 رأس الخيمة علي مصبح محمد مصبح الهنجري 27
 إذن

1362 608 

 رأس الخيمة مصبح علي محمد علي المزروعي 28
 إذن

1056 608 

 رأس الخيمة سعيد محمد سيف العبد المزروعي 29
 إذن

1121 608 

 رأس الخيمة عبيد حارب ربيع هالل المزروعي 30
 إذن

1451 608 

 رأس الخيمة خالد محمد عبدهللا عابدين المزروعي 31
 إذن

1082 608 

 رأس الخيمة راشد سعيد راشد راشد المفتول المزروعي 32
 إذن

1096 608 

 رأس الخيمة علي سيف سعيد سيف بن حميدين المزروعي 33
 إذن

1245 608 

 رأس الخيمة علي حميد علي حسن سعيد المزروعي 34
 إذن

1416 608 

 رأس الخيمة عبدالرحمن فوزي قاسم مسعود 35
 إذن

1372 608 

 رأس الخيمة راشد علي عبيد الهنجري المزروعي 36
 إذن

1397 608 

 رأس الخيمة احمد حمدان محمد سيف 37
 إذن

1461 608 

 رأس الخيمة حميد راشد محمد سعيد المزروعي 38
 إذن

1256 608 

 

البيانات المتوفرة حالياً إلدارة اإلسكان بوزارة األشغال العامة و عليه سوف يتم األسماء الواردة أعاله حسب مالحظة : 

 إعتماد التخصيص بعد توفير جميع المستندات المطلوبة للجنة المبادرات

 



 مسكن حكومي 43/011 –)مرحلة اولى(  البدية – الفجيرةإمارة 

 رقم البلدة رقم األسرة المنطقة اإلمارة األسم م

1 
-ورثت احوذ علي ضعيذ الحوودي )زويٌت علي عبود 

 ًاهذ علي حاهذ(-عائشت ضليواى حطي 
 706 154 البذيت الفجيرة

 709 1859 البذيت الفجيرة ورثت هحوذ عبذهللا هحوذ الرقاص الحوودي 2

 706 413 البذيت الفجيرة ورثت حوذاى هبارك هحوذ الخسيوي 3

 706 708 البذيت الفجيرة راشذ هحوذ راشذ احوذ العاقل الظٌحاًي 4

 706 486 البذيت الفجيرة عبذ هللا أحوذ عبيذ الحوودي 5

 706 753 البذيت الفجيرة ضيف علي ضيف خليفت حوودي 6

 706 767 البذيت الفجيرة ضعيذ هحوذ حطي الشراري  7

 706 181 البذيت الفجيرة ضعيذ علي خصيف الوسروعي 8

 706 936 البذيت الفجيرة العبذوليخصيف هحوذ راشذ  9

 706 419 البذيت الفجيرة عبيذ ضعيذ عبيذ الورشذي 11

 706 206 البذيت الفجيرة ضعيذ حوذاى ضعيذ خسيوي 11

 706 726 البذيت الفجيرة عبذهللا ضيف هحوذ العبذ الورشودي 12

 706 492 البذيت الفجيرة عبذهللا هحوذ راشذ الخسيوي 13

 706 317 البذيت الفجيرة هحوذ علي خويص الحوودي  14

 706 831 البذيت الفجيرة العبذوليضعيذ علي هحوذ  15

 706 714 البذيت الفجيرة ضعيذ راشذ ضعيذ عبذ هللا الحوودي 16

file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%201/706-767%20سعيد%20محمد%20حسن%20الشراري.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%201/706-767%20سعيد%20محمد%20حسن%20الشراري.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%202/706-181%20سعيد%20علي%20خصيف%20المزروعي.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%202/706-181%20سعيد%20علي%20خصيف%20المزروعي.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%201/706-726%20عبدالله%20سيف%20محمد%20العبد%20المرشودي.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%201/706-726%20عبدالله%20سيف%20محمد%20العبد%20المرشودي.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%201/706-492%20عبدالله%20محمد%20راشد%20الخزيمي.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%201/706-492%20عبدالله%20محمد%20راشد%20الخزيمي.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%202/706-317%20محمد%20علي%20خميس%20الحمودي.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%202/706-317%20محمد%20علي%20خميس%20الحمودي.pdf


 706 674 البذيت الفجيرة حطي هحوذ حطي هحوذ شراري 17

 706 379 البذيت الفجيرة علي هبارك علواى 18

 706 865 البذيت الفجيرة علي عبذهللا خصيف الحوودي 19

 706 687 البذيت الفجيرة علي خويص راشذ هطر العبذولي 21

 706 733 البذيت الفجيرة احوذ خويص احوذ عبيذ الحوودي 21

 706 268 البذيت الفجيرة هبارك عثواى فرحاى 22

 715 109 البذيت الفجيرة هحوذ علي هحوذ العبذولي 23

 706 398 البذيت الفجيرة العبذوليهحوذ علي عبذ هللا  24

 706 723 البذيت الفجيرة حطي حطي ضالن الحٌطوبي 25

 706 842 البذيت الفجيرة خلفاى هبارك فرحاى الحوودي 26

 706 695 البذيت الفجيرة خويص راشذ خويص راشذ الورشودي 27

 706 641 البذيت الفجيرة هحوذ هاروى عبذهللا عور اشرفي 28

 706 965 البذيت الفجيرة هحوذ ضعيذ ابراهين الكاشضعيذ  29

31 
فاطوت احوذ راشذ  -ورثت حطي عبذهللا حطي الورشذي 

 العبذولي
 706 541 البذيت الفجيرة

 706 747 البذيت الفجيرة هحوذ علي عبيذ العبذولي 31

 706 512 البذيت الفجيرة احوذ هحوذ الفٌذى حوودي 32

 706 153 البذيت الفجيرة خذيجت هحوذ اصغر - ورثت عبذ هللا حطي ضعود 33

 706 1040 البذيت الفجيرة العبذولي عبذهللا علي عبذهللا عبيذ *34

األسماء الواردة أعاله حسب البيانات المتوفرة حالياً إلدارة اإلسكان بوزارة األشغال العامة و عليه سوف يتم مالحظة : 

 المستندات المطلوبة للجنة المبادراتإعتماد التخصيص بعد توفير جميع 

file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%202/706-674%20حسن%20محمد%20حسن%20محمد%20شراري.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%202/706-674%20حسن%20محمد%20حسن%20محمد%20شراري.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%201/706-379%20علي%20مبارك%20علوان.pdf
file:///C:/Users/wbburhan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/طلبات%20البدية/بدية%201/706-379%20علي%20مبارك%20علوان.pdf


 مسكن حكومي 35/51– القرية – الفجيرةإمارة 

 رقم البلدة رقم األسرة المنطقة اإلمارة األسم م

 علي راشد أحمد البدوي 1
 القرية الفجيرة

504 703 

 محمد خميس محمد جميع اليماحي 2
 القرية الفجيرة

508 703 

 سالم راشد مطوع 3
 القرية الفجيرة

511 703 

 خميس علي سالم 4
 القرية الفجيرة

479 703 

 علي محمد عبيد صباح الزحمي 5
 القرية الفجيرة

515 703 

 علي سالم أحمد الشاووش 6
 القرية الفجيرة

505 703 

 سعيد محمد سعيد الحفيتي 7
 القرية الفجيرة

455 703 

 راشد أحمد سعيد 8
 القرية الفجيرة

452 
703 

 محمد سالم محمد حسن 9
 القرية الفجيرة

555 
703 

 سالم خميس سالم عبيد الكعبي 10
 القرية الفجيرة

544 
703 

 محمد سالم محمد سعيد الحفيتي 11
 القرية الفجيرة

503 
703 

 سعيد أحمد سعيد الكعبي  12
 القرية الفجيرة

547 
703 

 خليفة عبيد سعيد الكعبي 13
 القرية الفجيرة

609 
703 

 محمد جمعة محمد جميع 14
 القرية الفجيرة

493 
703 

 راشد مبارك جمعة مفتاح      15
 القرية الفجيرة

261 
703 

 ورثة /  عبيد أحمد سعيد 16
 القرية الفجيرة

577 
703 

 خليفة عبيد سالمين الكعبي 17
 القرية الفجيرة

608 
703 

 سالم محمد سالم الزحمي 18
 القرية الفجيرة

564 
703 

 سعيد عبدهللا سعيد اليماحي 19
 القرية الفجيرة

523 
703 



 

األسماء الواردة أعاله حسب البيانات المتوفرة حالياً إلدارة اإلسكان بوزارة األشغال العامة و عليه سوف يتم مالحظة : 

 إعتماد التخصيص بعد توفير جميع المستندات المطلوبة للجنة المبادرات

 

 

 درويش أحمد خميس سالم  20
 القرية الفجيرة

518 
703 

 جمعة  راشد أحمد البدوي 21
 القرية الفجيرة

509 
703 

 سعيد عبيد  سالمين الكعبي 22
 القرية الفجيرة

610 
703 

 محمد علي خميس عبيد الكعبي 23
 القرية الفجيرة

595 
703 

 عبدالرحمن راشد محمد عابد 24
 القرية الفجيرة

12298 
301 

 خليفة علي عبيد العبدولي  25
 القرية الفجيرة

589 
703 

 محمد خميس خميس 26
 القرية الفجيرة

583 
703 

 سهيل علي راشد ناصر  27
 القرية الفجيرة

553 
703 

 سعيد راشد سالمين 28
 القرية الفجيرة

484 
703 

 سعيد خميس طارش 29
 القرية الفجيرة

477 
703 

 صقر علي صقر الحفيتي 30
 القرية الفجيرة

334 
703 

 خميس علي خميس عبيد الكعبي 31
 القرية الفجيرة

534 
703 

 خالد أحمد خميس طارش 32
 القرية الفجيرة

656 
703 

 مالك  خليفة سالم مفتاح 33
 القرية الفجيرة

260 
703 

 حسن سعيد راشد  34
 القرية الفجيرة

549 
703 

 بدهللا حمد عبدهللا محمدع 35
 القرية الفجيرة

614 
703 



 

 مسكن حكومي 11 -حفرة إ –امارة الفجيرة 

 م االسماء االمارة المنطقة رقم االسرة رقم البلدة

 1 علي بالل عبداللة الفجيرة احفره 244 711

711 450 
 احفرة 

 
 الفجيرة

 2 علي سالم حميد

711 
439 

 الفجيرة احفره
 3 سالم سيف علي القايدي

 4 القايديعلي سيف علي  الفجيرة احفره 394 711

 5 عبدهللا بالل عبدهللا الكندي ورثة الفجيرة احفره 401 711

 6 محمد سالم عبدهللا الكندي  الفجيرة احفره 242 711

 7 حميد سالم خلفان الصريدي ورثة  الفجيرة احفره 235 711
711 

 355االب
 الفجيرة احفره

 8  سعيد بالل عبداللة ورثة

 9 سعيد حميد سالم الصريدي  الفجيرة احفره 942 711

711 
904 

 الفجيرة احفره
 10 محمد علي سيف القايدي 

ولي  –خليفة علي سيف القايدي  الفجيرة احفره 993 711

افراد5العهد نهائي    
11 

 

العامة و عليه سوف يتم األسماء الواردة أعاله حسب البيانات المتوفرة حالياً إلدارة اإلسكان بوزارة األشغال مالحظة : 

 إعتماد التخصيص بعد توفير جميع المستندات المطلوبة للجنة المبادرات


