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وعرفانشكر

اإلجتماعيوالتعاونيالعملرأئدالحجيريخالدبنسعدبنمحمداألستاذللمرحوموالعرفانالشكربخالصأتقدم

العاُلبلدةعنلديهالمتاحةالوثائقبكافةزودنيوالذيالقديمةالعاُلبلدةلترميممبادرةأولوصاحبالعاُلفي

نموازيفيذلكوجعلهللارحمهلديهمتوفرةكانتالتيوالخرائطوطرقاتهاوحاراتهامالكهاوأسماءالقديمة

.القيامةيومحسناته

محمد موسى العبدالواحد 

I offer sincere thanks and gratitude to the Mr. Mohammed ibn Sa’ad ibn Khalid Al Hujairi Pioneer and

Leader of Cooperative in Al Ula, he was the first Initiative to restore and maintenance Al Ula old town, he

had provided all the documents available with him about the old town, like owners names and zones

and roads and the maps. May God have mercy on him.

Mohammed Mosa Abdulwahed
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بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 

الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكاررقم تصنيف إدارة اآلث

الشقيق
سوق 

الظهرة

34
أحمد و محمد أبناء عبد هللا بن أحمد

نصيف
منزل

بداية سوق الظهرة

دكانأحمد بن صالح الزويد35

منزلعلي بن جمعة دريهم36

دكانبنات بخيت بن سالم الشريف37

منزلعبد هللا بن محمد حويكم38

منزلسليمان بن عمر مريزيق39

منزلأحمد بن إبراهيم زعير40

منزلحامد بن محمد بن عيسى41

منزلعبد هللا وفضية أبناء محمد جريد42

منزلمنى بنت عمر أحمد عتيق50

منزلعبد هللا بن محمد جريد وأخته51

منزلفهد بن حمد الشريف52

منزلعلي ومحمد أبناء أحمد الشريف53

منزلأحمد بن موسى عبيد هللا وإخوانه54

كان دكان مصاغ للفضةدكانأحمد بن موسى عبيد هللا وإخوانه55

منزلعلي بن أحمد عبيد هللا56

منزلفاطمة بنت عمر بن أحمد عتيق57

منزلعلي بن محمد سرور النجدي58

منزلأحمد بن صالح بن أحمد59

منزلأحمد بن جمعة عيسى60

منزلأحمد بن محمد عتيق61

منزلسليم بن محمد أبو الغيث62

منزلمحمد بن نصيف الحربي63

منزلآدم بن نصيف الحربي64

منزلجميلة بنت محمد حويكم65

منزلصالح وعطية أبناء إبراهيم66

منزلأحمد بن فالح بن عيد67

منزلأحمد بن عبد الرحمن صباح68

منزلآدم بن صالح نصيف69

منزلصالح بن أحمد نصيف70

ةهنا بداية سور الجنينمدرسةحماد بن محمد نصيف71

31اإلجمالي
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الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثار

الشقيق
سوق بن 

صالح

محمد سليمان بن علي بدير 1

وإخوانه
منزل

منزلآمنة بنت أحمد الحمد2

منزلعمر بن محمد بدير وأخته3

منزلعلى بن عبد هللا جبر4

مقر لقهوة أحمد الحمدمنزلمحمد وإبراهيم أبناء علي دريهم5

احمد وعبد هللا أبناء علي أبو 6

الغيث
منزل

مقر لقهوة علي بن محمد 

أبو الغيث

آمنة وفاطمة وحليمة بنات علي 7

محمد أبو الغيث
منزل

مقر قهوة بن صالح

خميس بن صالح وأخيه محمد 8

علواني
منزل

منزلعلي بن عبد هللا جبر9

منزلمحمد بن عبد الرحمن عتيق10

غرفةعلي بن عبد هللا جبر11

قهوةصالح بن أحمد بن صالح12

كان مدرسة وقت األتراكمنزلصالح بن أحمد بن صالح13

منزلعمر بن حسن صباح14

آمنة وفاطمة وجميلة بنات علي 15

محمد ابوالغيث
منزل

منزلمحمد بن عبد الرحمن عتيق16

منزلهإبراهيم بن علي مريزيق وأخوات17

منزلعلي بن عمر مريزيق18

منزلصالح بن أحمد 19

منزلصالح بن أحمد 20

منزلصالحة بنت أسعد21

عائشة بنت محمد إبراهيم بن 22

صالح
منزل

منزلربيع بن علي حويان23

منزلإبراهيم بن أحمد أبوعجية24

صالح وصيفي أبناء أحمد بن 25

إبراهيم
منزل

منزلمحمد بن إبراهيم أبو عجية26

منزلأحمد بن صالح الزويد27

منزلإبراهيم بن أحمد أبو عجية28

منزليحجية بنت علي عبد هللا البوش29

كان مصاغ للذهب والفضةمنزلبيت الفولي30

أحمد و محمد أبناء عبد هللا بن 31

أحمد نصيف
منزل

منزلعيده ونورة بنات حمد الشريف32

أحمد بن علي عبد هللا البوشي33

وإخوانه
منزل

نهاية سوق بن صالح

33اإلجمالي



بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة  الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

قالشقي
سوق 

الخرابة

72
آمنة وسعدية بنات محمد 

نصيف

منزل

منزلأحمد بن سعيد أبو خديجة73

منزلسلمان بن سالم صباح74

غرفةجميلة بنت محمد حويكم75

منزلعلي بن محمد جمعة76

حوشسليمان بن عبده بن جمعة77

منزلمحمد بن سليم أبو الغيث78

منزلمحمد بن أحمد المنصوري79

منزلحواء بنت أحمد جريد80

81
بنات بخيت حويان وأحمد 

حويان

مكان لألفراح حوش ومنزل

والمناسبات

منزلحمود الشريف82

منزلمحمد بن سليم النجدي83

منزلإبراهيم بن عيد النجدي84

منزلحمد بن أحمد أبو فرحان85

منزلأحمد بن محمد حويان86

حوشأحمد بن محمد حويان87

منزلأحمد بن عبد الرحمن صباح88

89
منزلكريمفضية بنت سليمان عبد ال

حوش لإلبلحوشسليمان بن علي مريزيق90

19اإلجمالي
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الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة 

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

الشقيق
سقيفة

عيسى

43
موسى وعائشة أبناء أحمد

بن سلمان

متفرع من سوق منزل

الظهرة

منزلحمدان موسىى الريس44

45
هنا كانت إحدى منزلحمزة سليمان أبو خديجة

البوابات القديمة

منزلعلي حسين جلوي وأخته46

47
متفرع من سقيفة حوش صغيربخيت الشريف

عيسى

منزلمحمد إبراهيم أبو عجية48

حوشعبد هللا سليم صالح49

7اإلجمالي



بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 

الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة 

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

قالشقي

سوق 

بن 

ساعد

منزلمحمد بن سالم صباح100

محمد ومصلحة أبناء رحمة 101

عويضة

منزل

دكانمحمد بن سالم الحداد102

منزلعبد هللا بن موسى جريد103

منزلموسى بن حمدان الريس104

منزلعبد هللا بن موسى جريد105

كان مدرسةمنزلكامل بن صالح نصيف106
منزلعبد هللا بن أحمد جريد107

آمنة وسعدية بنات سعيد108

أبو خديجة

منزل

منزلبخيت بن سالم الشريف109

منزلمحمد بن أحمد فرحان110

ن صالح وصيفي بن أحمد ب111

إبراهيم

منزل

منزلمحمد بن أحمد المي112

أحمد بن محمد سليم أبو 113

الغيث

منزل

نهاية سوق بن ساعدمنزلعصمان فرحان114

15اإلجمالي

الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة 

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

قالشقي

سوق 

بن 

حويان

91

بداية سوق بن منزلعبد هللا بن موسى جريد

حويان كان مركز 

للشرطة

منزلعبد هللا بن محمد جريد92

93
محمد وعلي أبناء أحمد 

جريد

منزل

غرفةعبد هللا بن أحمد جريد94

منزلأحمد محمد منصوري95

96
سليمان بن إبراهيم 

دعيسان

دكان

97
سليمان بن إبراهيم 

دعيسان

بداية سوق بن منزل

ساعد

منزلأحمد بن علي رحمة98

99
أحمد وعائشة أبناء سالم 

بن جمعة

منزل

9اإلجمالي
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بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 

الحارة
اسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثار

الشقيق
سوق 

الصحين

129
منزلآمنة بنت فرحان بن حمد فرحان

منزلعلي بن أحمد فرحان130

منزلحمد بن أحمد حمد فرحان131

منزلمحمد بن أحمد فرحان132

منزلمحمد بن أحمد فرحان133

منزلحجية بنت أحمد أبو ذياب134

منزلفرحان بن محمد حمد فرحان135

منزلفرحان بن محمد حمد فرحان136

منزلحليمة بنت عبد هللا أبو الغيث137

منزلأحمد بن موسى المنصوري138

منزلصالح بن آدم نصيف139

بداية سوق البدنةمنزلمحمد بن أحمد فرحان192

دكانعلي بن أحمد فرحان193

منزلمحمد بن أحمد فرحان194

منزلسليمان بن أحمد ذياب195

منزلمحمد بن صالح صقير196

دار له بابينمنزلمحمد بن موسى النجدي197

منزلعبد هللا بن عزة إبراهيم198

199
ينالمنزل يفتح على شارعمنزلمحمد بن عزة إبراهيم

منزلمحمد بن أحمد الزويد200

منزلبنات مطير البوشي201

منزلعلي بن مطير البوشي202

منزلحمد بن أحمد فرحان203

منزلعبد هللا بن محمد حويكم204

منزلنورة بنت علي النجدي205

منزلنورة بنت علي النجدي206

منزلسليمان بن أحمد ذياب207

منزلصالح بن أحمد ذياب208

209
نةعنده يقع باب سور البدمنزلعائشة بنت أحمد سالم النجدي

منزلمحمد بن موسى صقير210

منزليوسف بن موسى صقير211

212
منزلمحمد بن صالح صقير وإخوانه

منزلمحمد بن أحمد ذياب213

ورثه أخيهحوشمحمد بن موسى النجدي214

ورثه أخيهمنزلمحمد بن موسى النجدي215

216
سليمان وعبد القادر أبناء عزة 

إبراهيم

منزل

217
سليمان وعبد القادر أبناء عزة 

إبراهيم

دكان

منزلمحمد بن جمعة عبيد هللا218

38اإلجمالي

الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكاررقم تصنيف إدارة اآلث

الشقيق
سوق 

الزاوية

ميبداية سقيفة بن المنزلمحمد بن إبراهيم بن المي115

منزلمحمد بن إبراهيم بن المي116

فضية بنت أحمد سرور 117

النجدي

منزل

منزلعبد هللا بن رحمة118

أوالد صالح بن محمد 119

البوشي

منزل

آمنة بنت أحمد سرور 120

النجدي

منزل

منزلأحمد بن محمد حويكم121

منزلفةعبد هللا بن حسين خلي122

منزلمحمد بن إبراهيم خليفة123

منزلبخيت بن سعد حويان124

منزلعلي بن أحمد أبو عويضة125

أحمد أبو موسى 126

المنصوري

منزل

مد صالح وصيفي أبناء أح127

بن إبراهيم

منزل

مسجد الظهرةمسجدمسجد الظهرة128

14اإلجمالي
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الحارة
اسم 

الشارع

ة رقم تصنيف إدار

اآلثار
المالحظاتنوع العقاراسم المالك

قالشقي
سوق 

القطين

تم إجتماع حسان ومسعود وعليممنزلسليمان بن محمد عتيق140

منزلمحمد وعلي زعيران141

بيت عليممنزلمحمد وعلي زعيران142

نهاية سوق القطينمنزلأحمد بن علي رحمة143

4اإلجمالي

الحارة
اسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثار

حارة 

الشقيق

سوق 

الخوخة

منزلعبد الرحمن بن محمد مدوزن144

منزلعبد هللا بن منحي145

منزلعبد هللا بن أحمد عتيق146

منزلصالح ذياب147

منزلعلي بن صالح مسعود وأخته148

كان مدرسةمنزلرحمة بن حمدان رحمة149

منزلعبد هللا بن جمعة عبيد هللا150

منزلسليمان بن محمد النجدي151

منزلسعيد بن عبد الرحمن مدوزن152

منزلسعد وسليم أبناء محمد النجدي153

منزلمحمد وإبراهيم أبناء علي جمعة دريهم154

منزلعلي بن عتيق155

منزلموسى أسعد وأخواته156

منزلعبد هللا بن أحمد أبو خميس157

منزلعلي بن حسين بدير158

منزلحمد بن حمدان رحمة159

منزلعبد هللا وسليمان أبناء سعد النجدي160

منزلعيده بنت أحمد الحمد161

منزلحسن أبو شقير162

حوشعيده بنت أحمد الحمد163

منزلعلي بن أحمد أبو عويضة164

منزلعلي بن محمد عويضة165

منزلعبد هللا بن أحمد أبو خميس166

حوشمحمد بن عبد الرحمن أبو الغيث167

منزلمحمد بن عبد الرحمن عتيق168

منزلأحمد بن محمد أبو سعد169

منزلسليمان بن صالح منحي170

منزلصالح بن إبراهيم البوشي171

منزلعبد هللا جبر172

منزلسعيد بن عبد الرحمن مدوزن173

حوشأحمد بن علي البوشي174

منزلأحمد بن علي البوشي175

منزلفاطمة بنت علي بريكيت176

(موزع الماء ) بيت المعلم منزلعبد هللا بن حمدان رحمة177

منزلمحمد بن سليم أبو الغيث178

منزلمهل بن حمدان بن زرقة179

منزلحليمة بنت عبد هللا جبر180

منزلمحمد بن عبد الرحمن أبو الغيث181

منزلعلي بن عبد الرحمن أبو الغيث182

حوشمحمد بن علي أبو الغيث183

منزلمحمد بن علي أبو الغيث184

منزلمحمد بن علي بن حسين أبو الغيث185

منزلأحمد بن علي بن حسين أبو الغيث186

منزلعبد هللا الزويد187

منزلموسى بن أحمد أبو غدفاء188

منزلأحمد بن عواد أبو تويمة وإخوانه189

منزلصالح بن إبراهيم البوشي190

الجزء األكبر منه حوشمنزلجابر بن عمر بدير191

48اإلجمالي

بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 
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الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقاراسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثار

حارة الشقيق
سوق 

البدنة

دكانأبناء علي بن محمد النجدي219

منزلأحمد بن محمد النجدي220

منزلأحمد بن محمد حويكم221

منزلعبد هللا بن محمد حويكم222

منزلأحمد بن محمد نجدي223

منزلصالح بن أحمد ذياب224

منزلسالم بن سليمان بن جمعة225

منزلأحمد بن محمد النجدي226

منزلصالح بن عبد هللا موسى بن جمعة227

منزلصالح بن عبد هللا موسى بن جمعة228

منزلسلمى بنت فريح لويفي وشريكاتها229

دكانسهل بن علي جحيش230

منزلسهل بن علي جحيش231

منزلإبراهيم بن سليمان أبو نجدي232

منزلسليمان بن محمد سرور النجدي233

منزلأحمد بن موسى النجدي234

منزلسليمان بن علي النجدي235

منزلنورة بنت أحمد سرور النجدي236

منزلمحمد بن عبده بن جمعة237

منزلفاطمة بنت سالم بن جمعة238

منزلحمدان الشريف239

منزلسليمان بن عبده بن جمعة240

منزلعلي بن إبراهيم صيفي241

منزلأحمد بن موسى صقير242

منزلمحمد بن سليمان صقير243

منزلعلي بن إبراهيم صيفي244

منزلأحمد بن حمد لويفي245

منزلفاطمة بنت موسى لويفي وورثة أحمد لويفي246

منزلمحمد بن سليمان صقير247

منزلمحمد بن سليمان صقير248

منزلعلي بن إبراهيم صيفي249

منزلعلي بن إبراهيم صيفي250

دكانعلي بن إبراهيم صيفي251

منزلأحمد بن سالم صباح252

دكاناحمد بن سالم صباح253

منزلعلي بن احمد عبيد هللا254

دكانحمد بن موسى العماوي255

منزلعبد الرحمن حويكم256

منزلأحمد بن مطلق حويكم257

منزلحمد بن موسى العماوي258

منزلعبد العزيز بن محمد بريكيت259

منزلمحمد بن سالم الحداد260

منزلمحمد بن سالم الحداد261

نهاية سوق البدنةدكانعبد العزيز بن محمد بريكيت262

44اإلجمالي

بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 



13

الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثار

حارة 

الحلف

سوق 

عرفة

معها شريك مجهولمنزلفاطمة بنت بن قاسم263

منزلعلي وسعد أبناء أحمد ياسين264

منزلمحمد بن سالم الحداد265

منزلنورة بنت سعيد عبد الدائم266

دكانمحمد بن ياسين أبو علي267

منزلمحمد بن ياسين أبو علي268

منزلخليل بن علي مدني269

منزلسليمان بن حمود البدران270

منزلخليل علي مدني271

منزلمحمد بن موسى بن عيسى272

منزلمحمد بن سالم الحداد273

منزلسليمان بن حمود البدران274

منزلسليمان بن حمود البدران275

منزلسليمان بن حمود البدران276

منزلأحمد بن إبراهيم الترك277

منزلمحمد بن قاسم278

دكانمحمد بن قاسم279

منزلأحمد بن سالم شويكان وأخته280

دكانأحمد بن سالم شويكان وأخته281

منزلمحمد بن صالح شويكان282

حوشآدم بن عبد الدائم283

منزلموسى بن صالح بن عيسى328

منزلسالم بن عودة بريكيت329

منزلمحمد بن صالح بن عيسى330

منزلمنصور بن محمد أبو الحسن331

منزلأحمد بن محمد أبو طالب332

منزلمحمد بن عبد هللا شويكان333

منزلالفي بن موسى بن عيسى334

منزلظاهر تويم وشركائه335

29اإلجمالي

الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثار

حارة 

الحلف

سوق 

لالجبي

منزلمحمد بن جابر السكر284

منزلسلمى الشنوطية285

متهدم ومختلط مع الشارعحوشمحمد بن جابر السكر286

منزلزوجة محمد سرور287

منزلعلي بن محمد بن طالب288

289
فاطمة بنت إبراهيم سعد عبد 

الكريم

منزل

منزلحميد بن محمد حويكم290

منزليوسف بن موسى صقير291

منزلمحمد موسى بن عيسى292

منزلموسى بن عبد هللا صقير293

منزلموسى بن عبد هللا صقير294

منزلمحمد بن أحمد المحيسن295

منزلمحمد بن سعد ياسين296

منزلكرفاطمة وفضية بنات جابر الس297

298
محمد جابر السكر وجابر عبد 

العزيز السكر

منزل

منزلعائشة بنت أحمد عبيد هللا299

منزلخليفة بن رشيد300

منزلعودة بن يوسف301

منزلإبراهيم إبن جابر السكر302

منزلإبراهيم بن سعد عبد الكريم303

منزلسالم بن عودة بريكيت304

منزلمحمد بن جابر السكر305

منزلعواد بن علي أبو خميس306

حوشسالم بن عودة بريكيت307

منزلعبد هللا بن إبراهيم بن ناصر308

منزلصالح بن محمد بن عيسى309

منزلعلي بن عبد الرحمن بن جمعة310

منزلإبراهيم بن موسى بن حسين311

تشاركه لطيفة بنت سعيد بديرحوش قلعة أم ناصرعمر بن حسن صباح312

منزلسالم بن موسى بن حسين313

منزلعلي بن موسى بن بخيت314

منزلأحمد بن سالم عبد الواحد315

منزلجابر بن عبد العزيز السكر321

منزلآدم بن محمد عبد الكريم322

منزلمحمد بن جابر السكر323

منزلمحمد بن جابر السكر324

منزلموسى بن عبد هللا ابو حمود325

منزلسالم بن صالح بريكيت326

منزلمحمد بن علي رشيد327

39اإلجمالي

بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 
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الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكررقم تصنيف إدارة اآلثا

حارة 

الحلف

سوق بن 

عيسى

منزلعبد الرحمن بن عبد هللا اإلمام316

منزلمحمد بن موسى ياسين317

الشارع العاممنزلعبد الرحمن بن محمد خليفة318

منزلسليمان بن علي خليفة319

منزلأحمد بن محمد خليفة320

5اإلجمالي

المالحظاتنوع العقاراسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثارإسم الشارعالحارة

حارة 

الحلف
سوق أبو 

الحسن

منزلسعد بن سعد بن يوسف336

منزلمحمد بن سالم بن عبد الكريم337

منزلإبراهيم موسى بن حسين338

منزلإبراهيم موسى بن حسين339

دكانمحمد بن عبد الرحمن عاشور340

منزلعبد الرحمن بن عبد هللا اإلمام341

منزلعبد الرحمن بن عبد هللا اإلمام342

منزلمعبد هللا بن أحمد أبو إبراهيم عبد الكري343

منزلحمزة بن سعيد عبد الدائم344

منزلأحمد بريكيت345

منزلعلي بن إبراهيم دويرعات346

منزلأحمد بن محمد أبو طالب347

منزلموسى أبو الحسن348

منزلناصر بن محمد أبو الحسن349

منزلأحمد بن موسى بن عيسى350

منزلمحمد بن صالح بريكيت351

منزلدخيل هللا وموسى أبناء أبو الحسن352

منزلمحمد بن عودة أبو الحسن353

منزلناصر بن محمد أبو الحسن354

منزلعمر بن محمد عرفة355

منزل(إبن عامر ) أحمد بن موسى الريس  356

منزلحمد بن عودة بريكيت357

منزل(إبن عامر ) أحمد بن موسى الريس  358

منزلأحمد بن محمد عبد الكريم359

منزلعودة بن محمد بن ولد احمد360

منزلعمر بن محمد عرفة361

منزلعبد الرحمن بن صالح بن حسين362

منزلمنصور بن محمد أبو الحسن363

منزلمحمد بن موسى سويري364

منزلأحمد بن علي أبو سليمان365

منزلخليل بن محمد بن حسين366

منزلمحمد بن سالم حسيني367

مقر قهوة الزحوفغرفةإبراهيم بن موسى بن حسين368

منزلرشيد بن سالم القاضي369

منزل(إبن عامر ) سعد الريس  370

منزلأحمد بن حسين371

منزلأحمد بن محمد أبو طالب372

منزلمحمد بن سليمان عرفة373

غرفةصالح بن سعد حسيني374

منزلصالح بن سعد حسيني375

منزلصالح بن موسي بن جمعة376

دكان وقف على المسجددكانغرفة تابعة لمسجد إبن عامر377

منزلعلي بن أحمد بن جمعة378

منزلصالح بن عبد هللا غندر379

منزلمحمد بن عبد هللا شويكان الميلوي380

منزلموسى بن أحمد بن موسى381

منزلمحمد بن عمر المي382

حوشمحمد بن عمر ال مي283

نهاية سوق أبو الحسنمنزلعلي بن محمد المي384

49اإلجمالي

بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 
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الحارة

إسم 

الشار

ع

المالحظاتنوع العقاراسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثار

حارة 

الحلف

سوق 

طعيم

ة

منزلعلي بن عبد هللا385

مسجدمسجدمسجد بن يونس386

منزلمحمد بن إبراهيم طعيمة387

388
سليمان بن عبد هللا جار

هللا

منزل

389
صالح وإبراهيم أبناء 

محمد بن عيسى

منزل

منزلظاهر بن سليمان تويم390

منزلمحمد أبو عتيق391

392
عبد الدائم بن سعيد بن

الدائم

منزل

منزلسليمان بن محمد القاضي393

منزلمحمد بن أحمد أبو موسى394

منزلمحمد بن صالح الهيري395

منزلظاهر بن سليمان تويم396

397
محمد بن عبد هللا أبو 

رزيق

دكان

حوشسالم بن عمر علوان398

399
م لمسجد العظا) تابع منزلبيت 

)

400
ن عبد القادر بن إبراهيم ب

جمعة

منزل

منزلأحمد بن إبراهيم بن جمعة401

402
محمد بن إبراهيم بن 

جمعة

منزل

منزلسالم بن عمر علوان403

منزلصالح بن محمد شويكان404

منزلسالم بن عمر علوان405

406
يطل على الشارع منزل حديثمحمد بن رشيد القاضي

العام

منزلصالح بن محمد شويكان407

(مسجد العظام )مسجد الجمعةالمسجد الجامع408

24اإلجمالي

المالحظاتنوع العقارإسم المالكررقم تصنيف إدارة اآلثاإسم الشارعالحارة

حارة 

الحلف

سوق آل 

تويم

منزلسلمان بن سليمان تويم409

منزلفريح بن ظاهر تويم410

منزلعبد هللا بن أحمد شويكان411

حوشسلمان بن طالب412

منزلعبد هللا بن علي مكي413

منزلعبد الرحمن بن نوح414

منزلعلي بن إبراهيم منصور415

منزلعودة بن بخيت416

منزلمحمد رزيق417

منزلمحمد رزيق418

منزلجمعة بن محمد بخيت419

منزلمحمد بن صالح أبو هرير420

منزلجمعة بن محمد كريمي421

منزلعيسى الكحالني422

منزلمحمد بن صالح أبو هرير423

مسجدمسجدمسجد الزاوية424

منزلموسى بن سليمان بن عبد الرحمن425

منزلمحمد بن سالم عبد الكريم426

منزلعبد الرحمن بن علي أبو سليمان427

منزلإبراهيم أبو سليمان428

منزلحامد بن محمد بن جمعة428

غرفةغرفة تابعة للمسجد  430

منزلمحمد وعلي بن سعيد431

منزلمحمد بن سعد حسيني432

منزلسالم بن موسى بن حسين433

منزلمصلحة بنت احمد موسى بن حسين434

منزلسالم بن موسى تويم435

منزلمحمد بن علي جار هللا654

منزلمحمد بن سليمان عمر عبد الكريم655

منزلصالح بن عبد هللا جار هللا656

منزلمحمد بن سليمان الحليو657

منزلعبد هللا بن موسى شويكان658

منزلعودة بن بخيت رزيق659

منزلظاهر بن سليمان تويم660

كان مؤجر على الشرشورةمنزلظاهر بن سليمان تويم661

منزلمحمد بن علي رزيق662

منزلمحمد بن مطير حميد663

منزلمحمد بن ولد أحمد664

منزلعودة بن مطلق665

منزلعودة بن مطلق666

منزلمحمد شاكر667

منزلسالم بن محمد تويم668

منزلعبد هللا بن محمد مكي669

منزلعلي بن سالم شكر670

منزلموسى بن ناصر وشركاءه671

منزلمحمد بن صالح بن حسين672

منزلعبد الرحمن بن عبد هللا اإلمام673

منزلعلي بن محمد شكر674

منزلعلي بن محمد شكر675

منزلعيده بنت محمد علي شكر676

50اإلجمالي

بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 
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الحارة

إسم 

الشار

ع

المالحظاتنوع العقارإسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثار

حارة 

الحلف

سوق 

الدرب

436
حامد بن محمد جمعة وعلي 

بن عبد الرحمن جمعة

منزل

منزلأحمد بن محمد رويعي437

منزلموسى أبو سليمان438

منزلسالم بن محمد بن ناصر439

منزلعبد هللا بن سالم كريمي440

منزلبنات علي أبو سليمان441

منزلإبراهيم بن محمد بداي442

منزلمسليمان بن محمد عبد الكري443

منزلإبراهيم بن سعد الحجيري444

منزلرشيد بن سليمان القاضي445

منزلسعد ومحمد أبناء بن سعد446

منزلمنصور بن جمعة منصور447

منزلسعد ومحمد أبناء بن سعد448

منزلمحمد بن موسى منصور449

منزلسعد الريس450

منزلصالح بن محمد بن عودة451

منزلمحمد مطير452

منزلصالح بن عودة453

منزلنورة بنت إبراهيم يوسف454

منزلعلي بن إبراهيم الحجيري455

ورثه علي بن سعيدمنزلمحمد بن سعيد456

منزلصالح بن موسى أبو زبنة457

منزلعبد هللا بن سعيد652

منزلعلي بن صالح بن سعيد653

منزلنعبد الرحمن صالح بن حسي677

منزلعبد المالك محمد بن حسين678

منزلعبد المالك محمد بن حسين679

منزلعودة بن موسى شكر680

منزلسالم بن عبد هللا خليص681

منزلعبد هللا ومحمد مطلق682

منزلعلي علوان683

منزلمحمد بن عودة سليم684

منزلمحمد بن سالم أبو حمود685

منزلمحمد بن سالم أبو حمود686

منزلسليمان بن محمد الحليو687

منزلحجرية688

منزلبنات أحمد الريس689

نهاية سوق الدربمنزلعيد بن سعيد العقبي690

38اإلجمالي

الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة 

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

حارة 

الحلف

سوق 

العرب

منزلأحمد أبو حسين وشركائه458

منزلمحمد بن موسى منصور459

منزلعبد هللا بن محمد الحجيري460

منزلعلي الحجيري461

منزلمحمد بن احمد صالح عبد الكريم462

منزلسالم بن علي جار هللا463

منزلعلي بن عمر علوان464

منزلأحمد بن موسى465

منزلسليمان بن عمر ال مي466

منزلعلي بن سلمان طالب467

نهاية سوق العربمنزلعوده بن إبراهيم الحجيري468

11اإلجمالي

بمحافظة العاُل( الديره ) أسماء مالك منازل البلدة القديمة 
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الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة 

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

حارة 

الحلف

رحبة 

العامر

دكانسليمان بن عمر ال مي469

منزليوسف بن محمد القاضي470

471
م عبد هللا بن عمر عبد الكري

وإخوانه

منزل

منزلعلي بن موسى سويري472

منزلسعد بن موسى سويري473

474
علي بن عبد الرحمن بن 

جمعة

منزل

475
علي بن عبد الرحمن بن 

جمعة

غرفة

476
بنات سالم بن صالح بن 

ناصر

منزل

منزلعتيق أبو عتيق477

منزلمحمد منصور478

منزلعلي بن سلمان بن طالب487

منزلحمود بن لحيدان488

غرفةأحمد بن سليمان الحجيري489

منزلأحمد بن سليمان الحجيري490

منزلممحمد بن عبد هللا عبد الكري491

15اإلجمالي

الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكررقم تصنيف إدارة اآلثا

حارة 

الحلف

سوق 

العبد 

الكريم

منزلعلي بن سلمان بن طالب479

منزلسعود بن موسى يوسف480

منزلأحمد بن عبد هللا يوسف481

منزلعبد هللا بن ولد أحمد482

منزلعلي بن إبراهيم الحجيري483

484

عبد الكريم بن محمد صالح

عبد الكريم

منزل

485

عبد الكريم بن محمد صالح

عبد الكريم

حوش

منزلآمنة بنت حمد حويان486

اإلجمالي
9
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الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكاررقم تصنيف إدارة اآلث

حارة 

الحلف

سوق بن

يوسف

حوشسعد بن موسى الريس492

493
سعد ومحمد أبناء سعد بن

يوسف

منزل

منزلعلي بن محمد بن عيسى494

منزلفضية وفاطمة بنات سالم495

منزلسعود بن موسى يوسف496

منزلعلي سلمان بن طالب497

منزلسالم أبو سميحان498

منزلمحمد بن سالم أبو سميحان499

منزلسعود بن موسى يوسف450

منزلعبد هللا بن عودة غازي451

منزلصالح بن إبراهيم الحجاج452

منزلسلمان بن طالب453

12اإلجمالي

الحار

ة

إسم 

الشارع

ة رقم تصنيف إدار

اآلثار
المالحظاتنوع العقاراسم المالك

حارة 

الحلف

سوق 

المناخة
عيد بن زارع 504

الوابصي

غرفة

1اإلجمالي
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الحارة

إسم 

الشار

ع

رقم تصنيف إدارة 

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

حارة 

الحلف

رحبة 

المحمد

منزلعيد بن زارع الوابصي505

منزلعبد الرحمن بن نوح506

منزلبنات إبراهيم فاضل507

منزلمحمد الكحالني508

محمد بن إبراهيم 509

الحجيري

منزل

منزلأحمد بن عبد هللا يوسف510

أحمد بن عبد هللا علوان511

وأخيه

منزل

منزلمحمد بن علي بن فاضل512

محمد بن إبراهيم بن 513

فاضل

منزل

ارقام مفقودة

عبد هللا بن محمد 530

شويكان

منزل

محمد بن إبراهيم 531

الحجيري

منزل

منزلمحمد بن موسى غندر532

12اإلجمالي

الحارة

إسم 

الش

ارع

المالحظاتنوع العقارإسم المالكاررقم تصنيف إدارة اآلث

حارة 

الحلف

سو

ق 

بن 

عيد

منزلأحمد بن سليمان بريكيت514

منزلأحمد بن عمر علوان515

منزلعمر بن أحمد علوان516

منزلبنات سالم علوان517

منزلعلي بن موسى عبد الواحد518

منزلعائشة بنت علي عبد الكريم519

منزلعبد هللا بن محمد المبارك520

منزلعبد هللا بن محمد المبارك521

منزلمحمد بن علي الحجيري522

منزلدخيل هللا بن فاضل523

منزلعبد الرحمن بن نوح524

منزلمحمد بن علي بن عيد525

منزلسليمان بن محمد خرصان526

منزلمحمد غندر527

منزلمحمد ودعان528

حوشمحمد بن عيد529

16اإلجمالي
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الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة

اآلثار
المالحظاتنوع العقاراسم المالك

حارة 

الحلف

سوق 

نالشواكي

منزلعبد هللا بن أحمد ودعان533

منزلموسى بن إبراهيم فاضل534

منزلمحمد بن عبد هللا شويكان535

منزلسالم بن فريح شويكان536

منزلمحمد بن صالح شويكان537

محمد بن عبد هللا شويكان 538

الميلوي

منزل

منزلمحمد بن أحمد شويكان539

منزلعبد هللا بن محمد شويكان540

منزلسالم بن فريح تويم541

منزلعبد هللا بن معمر شويكان542

10اإلجمالي

الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكررقم تصنيف إدارة اآلثا

حارة 

الحلف

سوق بن 

نوح

منزلسالم بن إبراهيم بن نوح543

غرفةسالم بن إبراهيم نوح544

منزلعبد هللا بن محمد شويكان545

غرفةعبد هللا بن أحمد تويم546

منزلموسى بن ظاهر تويم547

منزلبنات موسى بن سالم القاضي548

أرقام مفقودة

غرفةمحمد بن سليمان تويم553

منزلعبد الرحمن بن نوح554

أرقام مفقودة

منزلأحمد بن محمد شويكان721

منزلمحمد طعيمة722

منى وبحرية ومقبولة بنات محمد 723

أبوعمه

منزل

منزلصالح بن محمد مكي724

منزلمحمد بن عودة رويعي725

منزلمحمد بن موسى الريس726

منزلمحمد مسند727

منزلعلي بن إبراهيم طعيمه728

منزلعلي بن إبراهيم طعيمه729

منزلأحمد بن محمد مكي730

بنت السكرمنزلأبناء إبراهيم وموسى بن سليمان731

احكان جده عبد هللا بناه مخصوص لوالئم األفرحوشعبد المالك ظاهربن عبدهللا بن نوح732

منزلسالم بن نوح733

منزلسالم بن نوح734

منزلعبد المالك بن نوح735

منزلعلي بن محمد عبد الكريم736

منزلأحمد بن إبراهيم فاضل737

منزلأحمد بن عبد هللا بن نوح738

منزلأحمد بن محمد شويكان739

منزلفريح تويم740

منزلعبد الرحمن بن عبد هللا بن نوح741

منزلأحمد بن عبد هللا بن نوح742

منزلعبد هللا بن عودة معمر شويكان743

منزلعبد هللا بن عودة معمر شويكان744

كان قهوة إبن نوح و مقر إدارة العرف الزراعي منزلعبد الرحمن بن عبد هللا بن نوح745

منزلعبد الرحمن بن عبد هللا بن نوح746

منزلسالم بن عبدهللا بن نوح747

دكانسالم بن عبدهللا بن نوح748

منزلسليمان بن عمر عبد الكريم749

حوشعبد المالك ظاهر بن نوح750

منزلمحمد بن عبد هللا ودعان751

منزلأحمد بن سليمان تويم752

منزلخلف بن عبد هللا علوان753

منزلعبد هللا بن أحمد بن موسى754

42اإلجمالي
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الحارة
إسم 

الشارع
المالحظاتنوع العقارإسم المالكاررقم تصنيف إدارة اآلث

حارة 

الحلف

سوق 

القضاة

منزلمحمد بن عبد هللا غندر549

منزلسالم بن ظاهر تويم550

منزلسالم بن عبد هللا غندر551

منزلمحمد بن سليمان تويم552

أرقام مفقودة

منزلعلي بن محمد شكر691

منزلسالم بن موسى شكر692

منزلأحمد بن محمد أبو عبيد شكر693

منزلسليمان بن إبراهيم القاضي694

منزلويعبد هللا بن محمد شويكان الميل695

منزلعبد الرحمن بن عبدهللا بن نوح696

منزلعبد الرحمن بن عبدهللا بن نوح697

منزلسليمان بن إبراهيم القاضي698

منزلفاطمة بنت عبد هللا سالم شكر699

منزلمحمد بن سليمان القاضي700

منزلبنات إبراهيم جمعة القاضي701

منزلعبد هللا بن رشيد القاضي702

كان مقر لمدرسة العاُلمنزلعائشة بنت إبراهيم بن نوح703

منزلعبد الرشيد اإلمام704

منزلعبد هللا بن رشيد القاضي705

منزلمحمد بن صالح أبو خميس706

منزلحمد بن موسى اإلمام707

منزلعبد الرحمن بن سالم بن نوح708

منزلعبد الرشيد اإلمام709

710
كان سكن القاضي كما كان منزلرشيد بن سالم القاضي

مقر قهوة القضاة

منزلآمنة بنت موسى اإلمام711

منزلسالم بن عبد هللا أبو حمود712

منزلعبد هللا بن موسى أبو حمود713

714
محمد وإبراهيم أبناء رشيد 

القاضي

منزل

715
محمد وإبراهيم أبناء رشيد 

القاضي

منزل

منزلأحمد بن عبد الرحمن اإلمام716

منزلعبد القادر عبدالرحمن بن نوح717

منزلعبد المالك ظاهر بن نوح718

منزلعبد المالك ظاهر بن نوح719

منزلأحمد بن عبد الرحمن اإلمام720

34اإلجمالي

الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة 

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

حارة 

الحلف

سوق 

اإلمام

منزلظاهر بن سليمان تويم555

سالم بن عبد الرحمن 556

اإلمام

منزل

سالم بن عبد الرحمن 557

اإلمام

منزل

سالم بن عبد الرحمن 558

اإلمام

منزل

منزلتعبد هللا بن إبراهيم ثاب559

منزلتإبراهيم عبد هللا بن ثاب560

منزلعلي بن أحمد هرموش561

منزلعلي بن أحمد هرموش562

منزلبنات عودة بن ثابت563

منزلمحمد أبو عمه564

منزلرصالح بن علي حميد مطي565

منزلتعبد هللا بن إبراهيم ثاب566

12اإلجمالي
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الحارة
إسم 

الشارع

ة رقم تصنيف إدار

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

حارة 

الحلف

سوق 

ابوعمه

منزلمحمد بن عمر علوان567

منزلمحمد بن إبراهيم بن ناصر568

منزلسليمان بن محمد أبو عمه569

منزلمحمد أبو عمه570

منزلمحمد أبو عمه571

منزلمحمد أبو عمه572

منزلويمحمد بن عبد هللا شويكان الميل573

منزلجمعة بن إبراهيم بن ناصر574

غرفةعبد الرحمن بن نوح575

منزلعبد الرحمن بن نوح576

منزلسالم بن عبد هللا ابو حمود577

منزلعبد المالك ظاهر بن نوح578

منزلمحمد بن أحمد شكر579

منزلمحمد بن أحمد شكر580

منزلسليمان بن أحمد الجود581

منزلعودة بن سالم شكر582

منزلسالم بن مطير حميد583

منزلمحمد بن سالم القاضي584

18اإلجمالي

الحارة
إسم 

الشارع

رقم تصنيف إدارة

اآلثار
المالحظاتنوع العقارإسم المالك

حارة 

الحلف

سوق 

حسناء

منزلسالم بن محمد شكر585

منزلسالم بن محمد شكر586

منزلسالم بن محمد شكر587

منزلعودة بن إبراهيم بن ناصر588

منزلسليمان بن إبراهيم بن ناصر589

غرفةسليمان بن إبراهيم بن ناصر590

منزلعبد هللا ومحمد أبناء شكر591

حوشعبد هللا شكر592

منزلسليمان بن محمد أبو عمه593

منزلعودة بن محمد خرينق594

منزلعلي بن محمد خرينق595

منزلعوض بن جمعة أبو خالد596

منزلمحمد أبو شكر597

منزلعبد هللا بن علي سالم شكر598

منزلمحمد أبو رمش صباح599

منزلمحمد أبو رمش صباح600

منزلسليمان بن حسن طعيمه601

منزلعلي بن خليفة602

منزلسالم بن أحمد الريس603

منزلعبد هللا بن أحمد الريس604

منزلأحمد خليفة605

يوسف وإبراهيم أبناء محمد 606

القاضي

حوش كبير

منزلعبد هللا بن سالم شكر607

منزلأحمد خليفة608

منزلأحمد بن محمد أبو عبيد شكر609

منزلسالم بن محمد الشيخ ناصر610

26اإلجمالي
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المالحظاتنوع العقارإسم المالكرقم تصنيف إدارة اآلثارإسم الشارعالحارة

حارة 

الحلف
سوق الحجيري

منزلنورة بنت إبراهيم الحجيري755

منزلعبد هللا بن أحمد عبد الكريم756

منزلعبد هللا بن عودة غازي757

منزلعبد المجيد بن إبراهيم الحجيري758

منزلممحمد بن سليمان القاضي و محمد بن سليمان توي759

منزلسعد الحجيري760

حوشمحمد بن علي بن فاضل761

منزلمحمد بن علي بن فاضل762

منزلمنصور جمعة منصور763

منزلمحمد بن علي بن عيسى764

منزلعلي بن عبد هللا منصور765

منزلعلي بن عبد هللا منصور766

حوشسالم بن عبد هللا بن نوح767

محمد بن سالم عبد الكريم و سليمان بن عمر عبد 768

الكريم

منزل

منزلأحمد بن عبد الكريم769

منزلعبد الرحمن بن محمد خليفة770

16اإلجمالي
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