
 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 رقم
 مسلسل 

 رقم
 تاريخ االسم العضوية

 املساهمة 

 1430 - 02 -14 سليمان حمود العوهليابتسام  1 1

 1385- 06 - 21 إبراهيم حمد ابراهيم العيدي 2 2

 1413 - 03 - 01 إبراهيم الصالح العبيد التركي 3 3

 1433 - 12 - 23 عوض بن مسهوج بن  الزغيبي 4 4

 1385 - 10 -17 إبراهيم حمد البسام 5 5

 1384 - 01 -22 إبراهيم حمد الخلف 6 6

 1384 - 01 -22 إبراهيم حمد الزنيدي 7 7

 1415 - 03 -01 إبراهيم حمد عبدهللا الصليع 8 8

 1413 - 03 -01 حمد العيسىإبراهيم  9 9

 1413 - 03 -01 إبراهيم خليفة ابراهيم الخليفة 10 10

 1394 - 02 -01 إبراهيم زايد حمد العبدان 11 11

 1384 - 01 -22 ورثة /  إبراهيم سالم الحصين 12 12

 1432 - 02 -19 محمد احمد عبدالرحمن الفحام 13 13

 1413 - 03 -18 إبراهيم سليمان محمد العضيبي 14 14



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1384 - 01 -22 إبراهيم صالح الحسون 16 15

 1413 - 03 -01 صالح حمد ألصالحيإبراهيم  17 16

 1413 - 05 -08 إبراهيم عبد الرحمن الواصل 19 17

 1442 - 10 - 04 لولوة إبراهيم عبدالعزيز القبيسي 20 18

 1384 - 01 -22 إبراهيم عبد الكريم القنيصى 22 19

 1413 - 03 -01 إبراهيم عبد هللا محمد التركي 23 20

 1438 - 08 -21 سعد محمد بن سعد سليمان الضويحي 24 21

 1413 - 03 -01 إبراهيم عبد هللا الصالح السليم 25 22

 1413 - 03 -01 إبراهيم عبد هللا الملوحي  وإخوانه 26 23

 1418 - 06 -24 إبراهيم عبدهللا ناصر النعيم 27 24

 1384 - 01 -22 ورثة / إبراهيم عبدالمحسن  التميمى 28 25

 1384 - 01 -22 إبراهيم علي محمد الخشيبان 29 26

 1384 - 01 -22 إبراهيم علي القنيصى 30 27

 1413 - 03 -01 إبراهيم عمر إبراهيم الكبيده 31 28

 1394 - 08 -29 إبراهيم حمد محمد الجربوع 32 29

 1384 - 01 -22 إبراهيم محمد السعدي 33 30



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1386 - 10 -20 إبراهيم محمد الشبيلي  34 31

 1413 - 03 -01 إبراهيم محمد الصالل 35 32

 1431 - 10 -17 سعد إبراهيم محمد الطريف 36 33

 1384 - 01 -22 إبراهيم محمد العثمان  37 34

 1413 - 03 -01 إبراهيم محمد عبد الرحمن الحميدى 38 35

 1413 - 03 -01 إبراهيم محمد عبد هللا الحميدي 39 36

 1413 - 03 -01 ورثة / حمد محمد ابراهيم الدليقان 40 37

 1434 - 02 -23 عبدهللا عبدالعزيز عبد هللا المعتاز 41 38

 1413 - 03 -01 أحمد إبراهيم عبد العزيز الفليو 42 39

 1413 - 07 -24 أحمد حمد خالد السليم 43 40

 1393 - 01 -25 أحمد محمد سعد القضاع المطيري 44 41

 1433 - 03 -24 عبدهللا بن سليمان بن حمد العطية 45 42

 1413 - 03 -01 أحمد عامر رميح الرميحورثة /  46 43

 1413 - 03 -01 أحمد محمد سليم السليم 47 44

 1432 - 01 -24 حمد حسن ابراهيم الخليل 48 45

 1430 - 02 -01 احمد صالح عبدالعزيز الخلف 49 46



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1414 - 02 -20 أديب عبد الكريم الصالح الحركان 50 47

 1413 - 05 -02 الحميدى ناصر صالح الحبردي العتيبي 51 48

 1385 - 06 -27 الشيخ بن مطلق 52 49

 1384 - 01 -22 محمد الرشيدجار هللا  53 50

 1413 - 03 -01 جاسر سليمان جاسر الدبيبي 54 51

 1386 - 10 -20 جبر عبد هللا جبر الجبر 55 52

 1415 - 07 -02 جزا  فاضي راشد الجعفري المطيري 57 53

 1431 - 10 -17 حمد حسن محمد العميم البقمي  58 54

 1393 - 11 -29 حسون محمد الحسون 59 55

 1439 - 08 -08 خالد محمد عقيل العقيل 60 56

 1413 - 03 -01 الدوسريحمد إبراهيم ورثة /  61 57

 1413 - 03 -01 حمد إبراهيم محمد القبيس 62 58

 1414 - 10 -18 حمد  إبراهيم سالم الغشام 63 59

 1385 - 06 -21 حمد الجبر 64 60

 1415 - 05 -19 حمد سليمان صالح الدهام 65 61

 1413 - 03 -01 ورثة / حمد الصالح عبدالكريم الحركان 66 62



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1419 - 01 -01 حمد صالح عثمان ألحرابي 67 63

 1413 - 03 -01 حمد راشد محمد الصالحى 68 64

 1386 - 09 -02 حمد سليمان العبيد 69 65

 1393 - 11 -29 حمد سليمان عبد هللا السليم 70 66

 1385 - 06 -21 حمد صالح العود 71 67

 1394 - 07 -02 حمد صالح الهطالني 72 68

 1413 - 03 -01 ورثة / حمد عبد الرحمن محمد القاضي 73 69

 1413 - 05 -08 حمد عبد الرحمن عبدالعزيز الواصل 74 70

 1384 - 01 -22 حمد عبدالعزيز الخويطر 75 71

 1413 - 03 -01 حمد عبد هللا حمد ألجاللي 76 72

 1384 - 01 -22 حمد عبد هللا الصريخ 77 73

 1413 - 03 -01 حمد عثمان إبراهيم ألونين 78 74

 1384 - 01 -22 حمد علي السبيل 79 75

 1384 - 01 -22 حمد مبارك سعيد الصليلي 80 76

 1384 - 01 -22 حمد محمد البقمي  81 77

 1432 - 03 -23 حمد علي حمد الغشام 82 78



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1395 - 10 -16 حمد محمد الشميمري 83 79

 1413 - 03 -01 حمد محمد حمد الغاشم 84 80

 1386 - 10 -20 حمد محمد الفريهيدي 85 81

 1386 - 04 -29 حمد وسليمان عبد هللا النعيم 86 82

 1387 - 03 -17 حمد وعلي محمد الخميري 87 83

 1386 - 10 -26 حمد ومحمد البسام ومحمد الرويشدي 88 84

 1413 - 03 -01 حمدان دليم خلف الشمشم المطيري 89 85

 1413 - 03 -01 حمود إبراهيم حمود العبيدهللا 90 86

 1433 - 08 -07 إبراهيم مسيفر العصاي العتيبيصالح  91 87

 1384 - 01 -22 حمود سليمان الهندي 92 88

 1394 - 01 -01 حمود عطا هللا وسعود بن إسماعيل 93 89

 1384 - 01 -22 حمود موسى العبيدهللا 94 90

 1413 - 03 -01 العزيز السليمخالد عبد  96 91

 1413 - 03 -01 خالد عبد هللا خالد السليم 97 92

 1413 - 03 -01 خالد يحي خالد السليم 98 93

 1413 - 03 -01 دليم محمد ساير الحربي 99 94



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 حبيب مطلق العتيبيراشد  100 95

 1414 - 02 02 رديني عوض المحيميد العضيلة المطيري 101 96

 1384 - 01 -22 رشيد سالم الغشام 102 97

 1413 - 03 -01 رشيد إبراهيم سالم الغشام 103 98

 1413 - 03 -01 وليد محمد زامل الزامل  104 99

 1442 - 03 - 02 تركي زايد مزيد العتيبي 105 100

 1414 - 10 -18 سالم إبراهيم سالم الغشام 106 101

 1415 - 09 -26 سالم سليمان محمد الموسى 107 102

 1384 - 01 -22 ساير بن عليان الحربي 108 103

 1386 - 10 -20 سعد السنيد 109 104

 1386 - 10 -20 سعد و سليمان عبد العزيز السليم 110 105

 1393 - 03 -02 سعود بن عجالن 111 106

 1386 - 10 -20 سليمان أبا الخيل 112 107

 1413 - 03 -01 ورثة / سليمان أحمد محمد الفهيد 113 108

 1384 - 01 -22 سليمان إبراهيم سليمان الزنيدي 114 109

 1415 - 01 -02 سليمان إبراهيم محمد العيدهي 115 110



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1431 - 11 -15 محمد سليمان صالح الجبيالن 116 111

 1436 - 11 -21 إبراهيم سليمان عبدالعزيز الجربوع 117 112

 1384 - 01 -22 سليمان الزييدى 118 113

 1394 - 04 -01 سليمان السنيد 119 114

 1430 - 02 -01 سليمان شايع علي الخشيبان 120 115

 1384 - 01 -22 سليمان عبدالرحمن عبيد العبرة 121 116

 1386 - 11 -14 سليمان جاسر سليمان ألدبيبيورثة /  122 117

 1437 - 10 -22 صالح سليمان صالح علي الرشيد 124 118

 1417 - 01 -01 سلطان عايض غازي النجدي 125 119

 1433 - 03 -26 عبدالرحمن عيسى الوهيبيوسف  126 120

 1413 - 03 -01 ورثة / سليمان عبد الرحمن  الحسون 127 121

 1413 - 03 -01 سليمان عبدهللا حمد الصخيبر 128 122

 1384 - 01 -22 سليمان عبدهللا الصغير 129 123

 1384 - 01 -22 سليمان عبدا هلل الصييفي 130 124

 1393 - 03 -02 سليمان محمد الحويس 131 125

 1413 - 03 -01 ورثة / سليمان محمد دخيل الدخيل 132 126



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1417 - 01 -01 ورثة/ سليمان محمد عبدهللا الدخيل 133 127

 1391 - 01 -28 سليمان محمد المبارك 134 128

 1384 - 01 -22 ورثة / صالح محمد صالح الموسى 135 129

 1413 - 03 -01 شهوان عبد هللا الشهوان ورثة /  136 130

 1413 - 03 -01 صالح إبراهيم عثمان البريكان 137 131

 1395 - 03 -14 صالح إبراهيم البطحى 138 132

 1413 - 03 -01 صالح إبراهيم الزامل 139 133

 1414 - 09 -07 صالح إبراهيم سليمان القاعان 140 134

 1386 - 10 -27 صالح إبراهيم المزيرعي 141 135

 1385 - 06 -21 صالح إبراهيم علي البقمى 142 136

 1431 - 11 -17 عبدهللا صالح عبدهللا الطريقي 143 137

 1413 - 03 -01 صالح ابراهيم عبدالكريم الجطيلي 144 138

 1413 - 03 -01 صالح سليمان عبد العزيز الخريجى 145 139

 1413 - 03 -01 صالح شايع يوسف النفيسه 146 140

 1386 - 10 -20 صالح الضعيان 147 141

 1387 - 01 -14 صالح العصيل 148 142



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1385 - 06 -21 صالح حمد صالح السعيد 149 143

 1386 - 01 -24 صالح حمد السالمة 150 144

 1386 - 09 -21 صالح دواس الدواس 151 145

 1384 - 01 -22 صالح سلطان السمنان 152 146

 1413 - 03 -01 ورثة / صالح عبد الرحمن العبدلي 153 147

 1413 - 05 -04 صالح عبدالرحمن عبدالعزيزالواصل 154 148

 1431 - 11 -04 محمد صالح عبد العزيز الخلف 155 149

 1387 - 07 -29 صالح عبد العزيز السعيد 156 150

 1415 - 07 -10 صالح عبد العزيز الغراس 157 151

 1384 - 01 -22 صالح عبد هللا علي السعيد 158 152

 1431 - 11 -15 حمد صالح عبد هللا المرزوقي 159 153

 1384 - 01 -22 صالح عبد هللا الهذيل 160 154

 1431 - 11 -15 صالح حمود محمد الفريهيدي 161 155

 1413 - 03 -01 ورثة / صالح على شايع الخشيبان 163 156

 1384 - 01 -22 صالح على العيدي 164 157

 1436 - 12 -24 إبراهيم صالح محمد إبراهيم القرعاوي 165 158



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 صالح محمد ابراهيم الدهيمان 166 159

 1416 - 01 -01 صالح محمد العلي الصويان 167 160

 1415 - 10 -24 صالح محمد عبدهللا الغذامي 168 161

 1413 - 03 -01 صالح محمد سليمان الطريف 169 162

 1384 - 01 -22 صالح محمد سليمان الفريهيدي 170 163

 1413 - 03 -14 صالح محمد عبدهللا الملوحي 171 164

 1384 - 01 -02 صالح الدهيمان منصور الدهيمان 172 165

 1413 - 03 -01 صالح وسالم عبد هللا القرزعي 173 166

 1430 - 02 -01 صالح عثمان منصور الحميدان 174 167

 1413 - 03 -01 صنت بن هالل الميموني المطيري 175 168

 1386 - 03 -03 ضويحى عبيد الحبردي 176 169

 1413 - 03 -01 ضيف هللا بتال مثال الحربي 177 170

 1413 - 03 -01 إبراهيم محمد الحمادىعادل  178 171

 1413 - 03 -01 عباد عثمان عباد العباد 179 172

 1384 - 01 -22 عبدالرحمن إبراهيم السلمان 180 173

 1385 - 06 -21 عبد الرحمن المانع 181 174



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1432 - 01 -21 محمد حمد علي الزنيدي 182 175

 1385 - 06 -21 عبد الرحمن حمد الخرب 183 176

 1386 - 10 -20 عبد الرحمن حمد السعيد 184 177

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن حمد محمد العثيمين 185 178

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن حمد فهد البسام 186 179

 1415 - 06 -20 عبد الرحمن سليمان علي المسند 187 180

 1438 - 08 -13 محمد عبدالرحمن سليمان الهويسين 188 181

 1413 - 03 -01 الرحمن صالح المسندعبد  189 182

 1384 - 01 -22 ورثة / عبد الرحمن عبد العزيز الرويشدي 190 183

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن عبدالعزيز السليم 191 184

 1413 - 03 -01 الرحمن عبد العزيز محمد العلوشعبد  192 185

 1430 - 12 -22 عبد الرحمن عبد العزيز علي المحيميد 193 186

 1433 - 12 -01 سعود عبدالعزيز عبدالرحمن السليم 194 187

 1413 - 03 -01 الرحمن عبد هللا منصور أبا الخيلعبد  195 188

 1419 - 08 -06 عبدالرحمن عبدهللا صالح الصغير 196 189

 1443 - 02 - 22 عبدالرحمن يحي محمد الموسي  197 190



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1418 - 05 -24 عبدهللا علي المذنعبدالرحمن  198 191

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن على محمد السحيباني 199 192

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن محمد عبدالرحمن السماعيل 200 193

 1413 - 03 -01 الرحمن محمد سريع السريععبد  201 194

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن محمد عبدهللا العويد 202 195

 1394 - 07 -08 ورثة / عبد الرحمن محمد القرزعي 203 196

 1413 - 04 -15 عبد الرحمن محمد الهويشورثة /  204 197

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن محمد سليمان الهندي 205 198

 1434 - 03 -06 الحسونيوسف عبد الرحمن محمد  206 199

 1413 - 07 -17 العجروشالرحمن محمد عبد  207 200

 1432 - 01 -09 عبدالرحمن عبدهللا محمد الصيخان 208 201

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن منصور الزامل 209 202

 1387 - 02 -27 عبد الرحمن ناصر الهطالني 210 203

 1393 - 12 -11 عبدالعزيز إبراهيم السماعيل 211 204

 1384 - 01 -22 عبد العزيز الجطيلي 212 205

 1413 - 02 -06 ورثة / عبد العزيز حمد السليم 213 206



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1431 - 11 -15 محمد عبد العزيز عبدهللا الخلف 214 207

 1413 - 03 -01 عبد العزيز صالح عبد العزيز الصييفي 215 208

 1438 - 04 -10 محمد عبدالعزيز صالح الموسى 216 209

 1413 - 03 -01 العزيز العلي العثمانعبد  217 210

 1384 - 01 -22 عبد العزيز المسلم 218 211

 1384 - 01 -22 عبد العزيز المكتوم 219 212

 1386 - 10 -20 عبد العزيز حمد البادى 220 213

 1413 - 03 -01 عبد العزيز حمد محمد  البسامورثة /  221 214

 1385 - 06 -21 عبد العزيز حمد المطرودي 222 215

 1413 - 03 -01 عبد العزيز زامل صالح السليم 223 216

 1387 - 04 -16 عبد العزيز سليمان صالح الحميدي 224 217

 1413 - 03 -01 عبد العزيز سليمان المادود 225 218

 1384 - 01 -22 عبد العزيز سليمان المتروك 226 219

 1415 - 11 -04 عبد العزيز صالح محمد الرميح 227 220

 1384 - 01 -22 عبد العزيز عبد الرحمن الشوشان 228 221

 1415 - 11 -24 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد القرزعي 229 222



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 عبد العزيز عبد الرحمن عقيل العقيل 230 223

 1413 - 03 -01 العزيز عبد هللا عبدالعزيز الزيادىعبد  231 224

 1413 - 03 -01 عبدالعزيز عبدهللا منصور المانع 232 225

 1413 - 03 -01 عبدالعزيز عبدهللا المغيولي 233 226

 1392 - 08 -16 عبد العزيز محمد الجبري 234 227

 1413 - 03 -01 ورثة / عبدالعزيز محمد السعيد الخويطر 235 228

 1413 - 03 -01 عبد العزيز محمد سليمان الفريهيدي 236 229

 1413 - 03 -01 عبد العزيز محمد علي القوبعورثة /  237 230

 1442 - 03 - 02 صالح ناصر محمد الصويان 238 231

 1384 - 01 -22 عبد العزيز منصور الخنيني 240 232

 1413 - 03 -01 العزيزعبدالرحمن عبدالعزيزالضيفعبد  241 233

 1418 - 01 -01 عبدالعزيزعبدهللا عبدالعزيز الكفيل 242 234

 1413 - 03 -01 عبد الكريم إبراهيم عبدالكريم الجطيلي 243 235

 1396 - 06 -18 عبد الكريم الحمد الجطيلي 244 236

 1384 - 01 -22 عبد الكريم الخريجي 245 237

 1413 - 03 -01 عبد الكريم صالح عبد الكريم الحركان 246 238



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 ورثة / عبد الكريم محمد مطلق المطلق 247 239

 1391 - 08 -19 عبد هللا إبراهيم  الدبيان 248 240

 1386 - 10 -25 عبد هللا إبراهيم الذياب 249 241

 1413 - 03 -01 ورثة / عبد هللا إبراهيم سعود السعود 250 242

 1385 - 09 -19 عبدهللا إبراهيم الغشام 251 243

 1413 - 03 -01 عبد هللا إبراهيم سليمان المتروك 252 244

 1413 - 03 -01 ورثة / عبد هللا إبراهيم عبدالرحمن السليم 253 245

 1413 - 03 -01 عبد هللا السويل 254 246

 1384 - 01 -22 عبد هللا العبودي 255 247

 1384 - 01 -22 عبد هللا حسن الخليل 256 248

 1386 - 09 -22 عبد هللا حمد الخنيني 257 249

 1413 - 03 -01 عبد هللا حمد عبدهللا الطعيمي 259 250

 1386 - 10 -20 عبد هللا حمد القرزعي 260 251

 1384 - 01 -22 عبد هللا حمد الهقاص 261 252

 1386 - 10 -18 عبد هللا حمد ألونين 262 253

 1413 - 03 -01 ورثة / عبد هللا حمد صالح الصيخان 263 254



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1384 - 01 -22 عبد هللا حمود الطويرب 264 255

 1414 - 08 -15 ورثة / عبد هللا حمود عايض العتيبي 265 256

 1388 - 06 -01 عبد هللا دبيان المحمد 266 257

 1384 - 01 -22 هللا دواس صالح الدواسمحمد عبد  267 258

 1413 - 03 -01 عبدهللا راشد سالم المكران 268 259

 1384 - 01 -22 ورثة / عبد هللا سالم محمد العباد 269 260

 1384 - 01 -22 عبد هللا سعد السويلم 270 261

 1386 - 02 -17 عبد هللا سليمان المسلم 271 262

 1433 - 03 -26 صالح عبد هللا صالح الجربوع 272 263

 1394 - 01 -01 عبد هللا صالح سليمان الشبيلي 274 264

 1413 - 01 -08 عبد هللا صالح العليانورثة /  275 265

 1413 - 03 -01 عبد هللا عبد العزيز التركي 276 266

 1392 - 11 -14 عبد هللا عبد العزيز الحصين 277 267

 1438 - 08 -21 عبد الملك محمد بن سعد سليمان الضويحي 278 268

 1413 - 03 -01 عبد هللا عبد العزيز محمد الشوشان 279 269

 1413 - 03 -01 ورثة / عبد هللا عبد العزيز عبدهللا العليان 280 270



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 عبد هللا عبد العزيز العمران 281 271

 1384 - 01 -22 عبد هللا عبد العزيز محمد المحيميدي 282 272

 1413 - 05 -08 عبد هللا عبد العزيز عبدهللا الواصل 283 273

 1384 - 01 -22 عبد هللا عثمان الغشام 284 274

 1384 - 01 -22 ورثة / عبد هللا علي عبدهللا السعيد 286 275

 1415 - 11 -18 ورثة / عبد هللا علي عبدهللا السلطان 287 276

 1394 - 07 -03 عبد هللا علي العبود السعيد 288 277

 1412 - 11 -29 محمد سليمان الضبيبانعبد هللا  289 278

 1384 - 01 -22 عبدالرحمن عبد هللا محمد  الفريهيدي 290 279

 1413 - 03 -01 ورثة /عبدهللا محمد عبدهللا الحميدي 291 280

 1390 - 11 -12 عبد هللا منصور الحميدان 292 281

 1384 - 01 -22 عبد هللا منصور الوهيبي 293 282

 1429 - 12 -15 عبدهللا منصور عبدهللا الجطيلي 294 283

 1386 - 10 -20 عبدهللا و حمد محمد حمد السدالن 295 284

 1384 - 01 -22 عبد المحسن الجوهر وإخوانه 296 285

 1413 - 03 -01 ورثة / عبد المحسن عبد الرحمن البسام 297 286



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 عبد المحسن عبد العزيز الجنيني 298 287

 1413 - 03 -01 المحسن محمد عبدالمحسن التميمي عبد  299 288

 1432 - 05 -28 يحي عبد المحسن يحي الذكير 300 289

 1439 - 05 -27 صالح عبدهللا عبد العزيز المذن 301 290

 1431 - 11 -02 متعب ابو تيوس المطيريجهز سعيد  302 291

 1413 - 03 -01 عثمان إبراهيم البريكان 303 292

 1384 - 01 -22 عثمان العباد 304 293

 1386 - 10 -02 عثمان ألونين 305 294

 1413 - 03 -01 عثمان حمد عثمان القاضيورثة /  306 295

 1413 - 03 -01 عثمان سليمان عثمان الخليفي 307 296

 1413 - 03 -01 عثمان عبد الرحمن عثمان المرعول 308 297

 1413 - 03 -01 عبد هللا عثمان أبا الخيلعثمان  309 298

 1384 - 01 -22 عثمان منصور الحميدان 310 299

 1437 - 04 -21 راشد عفار نوار البديري المطيري 311 300

 1384 - 01 -22 علي إبراهيم األختر 312 301

 1384 - 01 -22 علي إبراهيم الصيخان 313 302



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1414 - 01 -01 علي إبراهيم علي القنيصي 314 303

 1412 - 03 -01 علي الصالح المحمد الرميح 315 304

 1384 - 01 -22 علي الصالح عبدهللا الفالح 316 305

 1384 - 01 -22 علي صالح الصالح الكريشان 317 306

 1413 - 06 -01 ورثة / علي العبد هللا العلي التركي 318 307

 1415 - 10 -24 علي المحمد عبدهللا الغذامي  319 308

 1395 - 02 -06 علي حمد الحميدان 320 309

 1431 - 11 -26 درع حمد درع الدرع 321 310

 1384 - 01 -22 علي حمد على الزنيدي 322 311

 1386 - 10 -20 ورثة / علي حمد محمد الصالحى 323 312

 1384 - 01 -22 ورثة / علي محمد سليمان الفريهيدي 324 313

 1384 - 01 -22 علي حمد المزيرعي 325 314

 1413 - 03 -01 علي سالم محمد العباد 326 315

 1385 - 11 -12 علي سعد علي السعلوورثة /  328 316

 1431 - 11 -17 صالح علي سليمان العليان 329 317

 1395 - 03 -14 علي صالح الصاحي 331 318



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 ورثة / علي عبد هللا التميمي  333 319

 1384 - 01 -22 علي عبد هللا الزنيدي 334 320

 1395 - 11 -14 ورثة / علي عبد هللا محمد الزويهري 335 321

 1431 - 12 -24 عبدهللا علي عبد هللا الزيداني 336 322

 1384 - 01 -22 علي فوزان القريشي 337 323

 1413 - 03 -01 علي محمد علي التركي 338 324

 1442 - 11 - 25 فاطمة على محمد السبيل 339 325

 1384 - 01 -22 علي محمد المزيد 340 326

 1386 - 03 -25 علي ومحمد المشيلح 341 327

 1431 - 09 -20 عبدالعزيز محمد مقبل السدراني 342 328

 1413 - 03 -01 عويد مشعان مطلق المطيرى 343 329

 1413 - 03 -01 جرار شالح العتيبيغالب  344 330

 1413 - 08 -23 فاطمة حمد عبدالرحمن القاضي 345 331

 1413 - 03 -01 فاطمة عبدهللا الدخيل 346 332

 1388 - 03 -12 فدغم بن مرزوق بن غازي 347 333

 1393 - 04 -29 فهد الرشود 348 334



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 شركة الفهد للتجارة  والمقاوالت 349 335

 1430 - 02 -14 فهد عبدالعزيز محمد العوهلي 350 336

 1432 - 12 -06 ناصر فهد محمد المحيميد 351 337

 1413 - 03 -01 فهد يوسف محمد الشبيلي 352 338

 1413 - 03 -01 فهيد صالح سالم المطيرى 353 339

 1413 - 08 -23 فوزية حمد عبد الرحمن القاضي 354 340

 1385 - 06 -21 فيحان بن مالفخ العتيبي 355 341

 1383 - 10 -20 فيروز محمد الفيروز 356 342

 1415 - 11 -11 كمال عبد العزيز محمد العوهلى 357 343

 1386 - 02 -11 الفي حمد العود الحربي 358 344

 1413 - 08 -23 عبد الرحمن القاضيلولوة حمد   359 345

 1413 - 11 -28 محمد بن صالح بن هضيبان المطيري 361 346

 1387 - 04 -17 محماس غازي شعيله المطيري 362 347

 1418 - 01 -01 إبراهيم حمد الجربوعمحمد  363 348

 1384 - 01 -22 محمد إبراهيم الخليفي 364 349

 1384 - 01 -22 محمد إبراهيم محمد الرشيد 365 350



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1384 - 01 -22 محمد إبراهيم العثمان  366 351

 1444 - 05 -14 علي محمد السبيلمضاوي  368 352

 1413 - 03 -01 محمد إبراهيم علي القرعاوي 369 353

 1384 - 01 -22 محمد إبراهيم منصور التركي  370 354

 1417 - 01 -01 محمد إبراهيم ناصر المجماجورثة /  371 355

 1386 - 10 -20 محمد الزيد 372 356

 1395 - 08 -23 محمد السليمان إبراهيم الصيخان 373 357

 1413 - 03 -01 محمد عبدالرحمن عبدالعزيز المطوع 374 358

 1413 - 03 -01 محمد العبدالعزيز ابراهيم الطريف 375 359

 1413 - 03 -01 محمد العبدهللا علي التميمي  376 360

 1413 - 06 -19 محمد العلى الصالح الفالح 377 361

 1413 - 03 -01 محمد على حمد القرعاوى 378 362

 1385 - 10 -10 محمد العوده 379 363

 1384 - 01 -22 محمد المحيميد  380 364

 1384 - 01 -22 محمد حمد  ابراهيم ألونين 382 365

 1384 - 01 -22 محمد حماد سليمان العميريني 383 366



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1386 - 09 -02 محمد حمد البطشان 384 367

 1386 - 10 -20 محمد حمد الحبيب 385 368

 1391 - 09 -22 محمد حمد السعيد 386 369

 1386 - 10 -20 عثمان الصولي وإخوانه محمد حمد  387 370

 1439 - 05 -27 حمود محمد حمد الكريدا 388 371

 1413 - 03 -01 محمد رافد ذخير العضيلة المطيري 389 372

 1384 - 01 -22 محمد سليم محمد السليم 390 373

 1416 - 01 -01 محمد سليمان حمد الحويس 391 374

 1431 - 12 -22 حمد سليمان علي النجيبان 392 375

 1413 - 03 -01 محمد سليمان صالح النهابي 393 376

 1416 - 01 -01 محمد سليمان محمد الحمودورثة /  394 377

 1384 - 01 -22 محمد صالح الحمدان 395 378

 1438 - 03 -08 يوسف محمد صالح الدريس 396 379

 1385 - 06 -21 محمد صالح السعودى 397 380

 1413 - 03 -01 صالح الفريهيديمحمد  398 381

 1394 - 07 -02 محمد صالح المطيري 399 382



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 ورثة / محمد عبدالرحمن إبراهيم البسام 400 383

 1444 - 04 -05 عمر محمد سليمان عبدهللا الصغير 401 384

 1392 - 11 -04 محمد عبد الرحمن الحبيب 402 385

 1415 - 07 -03 محمد عبد الرحمن الحنطى 403 386

 1413 - 03 -01 ورثة / محمد عبدالرحمن  العجروش 404 387

 1413 - 05 -04 عبدالرحمن عبدالعزيز الواصلمحمد  405 388

 1394 - 07 -02 محمد عبدالرحمن حسن الخويطر 406 389

 1433 - 03 -26 أمل علي عبدهللا التركي 407 390

 1384 - 01 -22 محمد عبدالعزيزالخشيبان 408 391

 1394 - 08 -29 محمد عبدالعزيز السديس 410 392

 1419 - 01 -01 محمد عبدهللا محمد الحبيب 411 393

 1413 - 03 -01 محمد عبدهللا الشهوان 412 394

 1413 - 03 -01 محمد عبدهللا على المسند 413 395

 1384 - 01 -22 محمد عبدهللا ابراهيم المكتوم 414 396

 1387 - 01 -25 محمد عبدهللا المهيد 415 397

 1413 - 03 -01 محمد عبدهللا عبدالرحمن الغرير 416 398



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1430 - 02 -01 عبدهللا دبيان الدبيانمحمد  417 399

 1413 - 03 -01 محمد علي حمود الطويرب 418 400

 1413 - 03 -01 محمد عمر ألعمري  419 401

 1386 - 06 -28 محمد ناصر الحرندا 420 402

 1384 - 01 -22 شايع خشيبان الخشيبانخشيبان  421 403

 1413 - 03 -01 ورثة / محمد عقيل العقيل 422 404

 1431 - 11 -22 محمد صالح ابراهيم الدعيجي 423 405

 1413 - 03 -01 باجد ذخير العضيلة المطيريمساعد  424 406

 1416 - 01 -01 ورثة / مسند سليمان علي المسند 425 407

 1413 - 03 -01 مضاوي عبدالعزيز الزامل  صالح السليم 426 408

 1384 - 01 -22 مقبل سليمان النجيبان 427 409

 1413 - 03 -01 منصور إبراهيم القاضي 428 410

 1384 - 01 -22 منصور محمد الهقاص 429 411

 1434 - 01 -12 منصور عبدهللا بن منصور الجطيلي 430 412

 1431 - 11 -15 عبدهللا عامر عياد العتيبي 431 413

 1385 - 08 -19 منير المطيري 432 414



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1413 - 03 -01 منيرة علي عبدالمحسن التميمي 433 415

 1431 - 11 -27 عبدهللا علي ابراهيم الحوشاني 434 416

 1413 - 08 -23 نادية حمد عبد الرحمن القاضي 435 417

 1388 - 09 -22 ناصر حمد السعيد 436 418

 1413 - 03 -01 ناصر حمود عبدهللا الطويرب 437 419

 1493 - 03 -01 ناصر عبدالرحمن الطعيمي 438 420

 1413 - 05 -23 ناصر عبدالعزيز الناصر النعيم 439 421

 1413 - 03 -01 ناصر عطا هللا فطحان المطيري 440 422

 1394 - 12 -25 ناصر محمد سليمان الشبيلي 441 423

 1395 - 06 -03 ناصر محمد العقيلى 442 424

 1385 - 06 -21 ناصرمنصورالعوهلي 443 425

 1425 - 04 -03 نايف حمد صالح السعدون 444 426

 1432 - 01 -08 ناصر صقر محمد الحربي 445 427

 1431 - 11 -15 عبدالعزيز العوهلينهار فهد  446 428

 1413 - 08 -23 نوره حمد العبدلي 447 429

 1413 - 03 -01 نوره عبدالعزيز الزامل الصالح السليم 448 430



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1415 - 01 -09 ورثة / نوره علي حمد  الشيخ 450 431

 1413 - 03 -01 هاضل بن حامد عايض العتيبي 451 432

 1413 - 03 -01 وليد عبدهللا الصالح السليم 452 433

 1431 - 10 -06 عبدهللا يحي محمد القشيميط 453 434

 1419 - 01 -01 سليمان عبدهللا الهطالنييوسف  454 435

 1413 - 03 -01 يوسف عبدالعزيز محمد العوهلي 455 436

 1419 - 04 -01 يوسف عبدهللا محمد الدخيل 456 437

 1431 - 10 -17 محمد ابراهيم المعتازابراهيم  457 438

 1434 - 01 -12 إبراهيم بن عبدهللا بن علي الناجم 458 439

 1434 - 01 -12 إبراهيم سليمان عبدهللا الصبيعي 459 440

 1413 - 03 -01 محمد عبدهللا المزيديوسف  460 441

 1431 - 10 -13 حمد سليمان محمد الموسى 462 442

 1431 - 09 -18 حمد عبدهللا سليمان العصيل 463 443

 1431 - 12 -04 عبدهللا علي محمد السليم 464 444

 1431 - 12 -04 عبدالعزيز صالح عبدالعزيز المحيميد 465 445

 1431 - 12 -14 عبدهللا فيحـــان فهاد المطيري 466 446



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1431 - 12 -21 إبراهيم محمد إبراهيم المهيلب 467 447

 1431 - 12 -21 هاني بن محمد سليم السليم 468 448

 1431 - 12 -04 محمد سليم محمد السليم 469 449

 1434 - 01 -12 بدرية بنت عبدالعزيز محمد الطريقي 470 450

 1432 - 01 -14 يوسف حمود محمد الفالي 471 451

 1432 - 01 -27 سليمان علي سليمان الغشام 472 452

 1432 - 01 -13 صالح السعيدحمد محمد  473 453

 1432 - 01 -12 محمد يوسف محمد السليم 474 454

 1432 - 01 -08 عبدالرحمن سعود عجالن العجالن 475 455

 1431 - 12 -26 عبدهللا علي حمد العليان 476 456

 1431 - 12 -24 عبدهللا عبدالعزيز منصور هقاص البقمي 477 457

 1432 - 01 -21 طالل علي صالح الرميح 479 458

 1432 - 01 -21 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الرميح 480 459

 1432 - 01 -24 عبدهللا صالح حسن الخليل 481 460

 1432 - 01 -24 محمد مسند عبدهللا المسند  482 461

 1432 - 01 -16 خالد سليمان علي العبيد 483 462



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1432 - 01 -27 خالد محمد حمد الزنيدي 484 463

 1432 - 01 -27 حمد محمد حمد الزنيدي 485 464

 1432 - 01 -27 عبدهللا محمد حمد الزنيدي 486 465

 1439 - 12 - 23 ناصرعبدالعزيز الزنيديفهد  487 466

 1433 - 03 -20 ناصر صنيتان وهيطان الحربي 488 467

 1432 - 02 -29 عبدالعزيز عبدهللا سليمان الحميدي 489 468

 1432 - 03 -20 سليمان الضويحيمحمد سعد  490 469

 1432 - 04 -07 نائف محمد حمد البيضاني الحربي 491 470

 1432 - 03 -26 احمد يحي سليمان اليحيوي 492 471

 1432 - 09 -25 عمر علي محمد العيد 493 472

 1434 - 01 -12 صالح بن عبدالعزيز بن سليمان الصائغ 494 473

 1431 - 01 -12 عساف بن منصور عساف الجميلي 495 474

 1434 - 01 -12 مهند عبدهللا بن منصور الجطيلي 496 475

 1434 - 01 -12 ماجد عبدهللا بن منصور الجطيلي 497 476

 1434 - 01 -12 مؤيد عبدهللا بن منصور الجطيلي 498 477

 1434 - 01 -12 فوزية بنت صالح إبراهيم الصامل 499 478



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1434 - 01 -12 عبدهللا بن عبدالكريم بن محمد الجطيلي 500 479

 1434 - 01 -12 عبدالكريم بن عبدهللا عبدالكريم الجطيلي 501 480

 1434 - 01 -12 عبدالعزيز بن عبدالرحمن السليمعلي بن  502 481

 1434 - 01 -12 هيثم بن صالح بن ابراهيم الجهني 503 482

 1434 - 01 -12 خليل بن ناصر بن دخيل المالك 504 483

 1434 - 01 -17 محمد بن إبراهيم الشويمانيمهند بن  505 484

 1434 - 01 -10 فهد بن صالح عبدالعزيز الخلف 507 485

 1434 - 01 -10 عدنان بن محمد عبدهللا الدفاع 508 486

 1434 - 01 -12 سليم السليمسليم يحي   509 487

 1434 - 01 -10 محمد بن علي بن هزاع الهزاع 510 488

 1434 - 01 -12 عبدهللا بن عبدالرحمن علي الخراز 511 489

 1434 - 02 -23 عبدالعزيز عبدهللا المعتازاريج  512 490

 1434 - 02 -23 أسماء عبدالعزيز عبدهللا المعتاز 513 491

 1434 - 02 -23 أفراح عبدالعزيز عبدهللا المعتاز 514 492

 1434 - 02 -08 عبدالكريم محمد المطلقخالد  515 493

 1434 - 02 -23 صالح حمد عبدهللا الشبل 516 494



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1438 - 06 -28 يوسف بن راشد محمد الصالحي 518 495

 1438 - 06 -28 عبد الرحمن حمد العويسحمد بن  519 496

 1434 - 03 -07 رياض محمد مشعان الحربي 520 497

 1434 - 03 -06 عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الصائغ 521 498

 1434 - 03 -06 عبدالعزيز الصائغرنا صالح  522 499

 1434 - 03 -06 رحاب صالح عبدالعزيز الصائغ 523 500

 1434 - 03 -06 فوزية محمد صالح الحركان 524 501

 1434 - 03 -07 عبدهللا عبدالرحمن القرزعييوسف  525 502

 1434 - 03 -07 ابراهيم صالح ابراهيم الضاري 526 503

 1434 - 03 -05 ريان صالح جارهللا الرشيد 527 504

 1434 - 03 -05 منصور عبدهللا السلطانعبدالعزيز  528 505

 1437 - 02 -26 إبراهيم صالح إبراهيم الصغير 530 506

 1438 - 04 -11 أوس بن عبد العزيز حمد السليم 531 507

 1437 - 02 -26 علي محمد الزامل عبدالرحيم  532 508

 1437 - 02 -19 إبراهيم عبدالرحمن محمد السالمة  533 509

 1436 - 12 -24 محمد صالح محمد إبراهيم القرعاوي 534 510



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1437 - 02 -19 صالح عثمان الخضيرمحمد  535 511

 1436 - 11 -16 علي بن عمر علي العيد 536 512

 1437 - 02 -19 يوسف ابراهيم ناصر الضاري 537 513

 1438 - 02 -03 محمد ابراهيم محمد المعتاز 538 514

 1438 - 02 -03 علي عبدهللا السعلو 539 515

 1438 - 02 -03 طاهر عبدهللا غايب العتيبي 540 516

 1438 - 02 -03 يوسف عبدهللا علي الناجم 541 517

 1438 - 05 -18 عبد الرحمن سليمان عبدهللا العثمان 542 518

 1438 - 07 -10 محمد علي محمد الزامل 543 519

 1439 - 04 -05 احمد عبدهللا محمد الحمدان 544 520

 1439 - 01 -27 عبدهللا محمد الشوشانمحمد  545 521

 1439 - 01 -28 يوسف عبد العزيز عبدهللا الصليع 546 522

 1439 - 01 -28 فهد سليمان محمد الزين 547 523

 1439 - 01 -28 الكريم عبد العزيز عبد الكريم الرميحعبد  548 524

 1439 - 01 -28 صالح حمد ابراهيم البسام 549 525

 1439 - 01 -28 صالح محمد سليمان العتيق 550 526



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 01 -28 عبدهللا محمد الخويطرسليمان  551 527

 1439 - 01 -28 عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز المطوع 552 528

 1439 - 01 -29 منصور صالح منصور الجطيلي 553 529

 1439 - 01 -29 سليمان محمد الطريفمحمد  554 530

 1439 - 01 -29 محمد منصور محمد السعدي 555 531

 1439 - 01 -29 ريم عبد الرحمن محمد المشيلح 556 532

 1439 - 01 -29 محمد عبدهللا السريعسليمان  557 533

 1439 - 01 -29 يوسف عبدهللا عثمان الرشيد 558 534

 1439 - 02 -01 ماجد ابراهيم سليمان الرويسان 559 535

 1439 - 02 -02 غالب ثامر المطيريمنال  560 536

 1439 - 02 -02 حمد عبدهللا ابراهيم القرعاوي 561 537

 1439 - 02 -02 جنى حمد عبدهللا القرعاوي 562 538

 1439 - 02 -02 عبدهللا محمد الزاملسعاد  563 539

 1439 - 02 -02 ديم حمد عبدهللا القرعاوي 564 540

 1439 - 02 -02 منيرة عثمان عبدهللا الطريف 565 541

 1439 - 02 -02 صالح منصور الجطيليعزام  566 542



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 02 -03 خالد محمد سليمان المنصور 567 543

 1439 - 02 -03 ابراهيم علي سليمان العبيد 568 544

 1439 - 02 -04 عبدهللا ابراهيم المنصورمنصور  569 545

 1439 - 02 -06 سليمان عبدهللا جارهللا الصبيعي 570 546

 1439 - 02 -06 طالع صويلح خليف المطيري 571 547

 1439 - 02 -06 منصور عبدهللا المنصورمحمد  572 548

 1439 - 02 -09 منتهي ابراهيم عبدالرحمن الواصل 573 549

 1439 - 02 -09 صالح عبدهللا مقبل السدراني 574 550

 1439 - 02 -09 مطلق مناور المطيريحنان  575 551

 1439 - 02 -09 ترفه حمد مطيلق المطيري 576 552

 1439 - 02 -09 مطلق مناور مطيلق المطيري 577 553

 1439 - 02 -09 مطيلق مناور المطيريبندر  578 554

 1439 - 02 -13 خالد الحميدي محمد القطيمي 579 555

 1439 - 02 -11 امتنان سليمان صالح السحيم 580 556

 1439 - 02 -12 منصور عبدهللا المنصورعبدهللا  581 557

 1439 - 02 -12 مازن عبدهللا منصور عبدهللا المنصور 582 558



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 02 -12 امجاد منصور عبدهللا المنصور 583 559

 1439 - 02 -12 عبدهللا شايع الخميريأحمد  584 560

 1439 - 02 -13 موسى ابراهيم عايض المطيري 585 561

 1439 - 02 -16 ابراهيم علي عبدهللا القيشان 586 562

 1439 - 02 -17 عامر احمد الرميحلبنى  587 563

 1439 - 02 -19 سليمان عبد العزيز عبدهللا الجطيلي 588 564

 1439 - 02 -19 راكان عبدهللا مانع المطيري 589 565

 1439 - 02 -25 منصور عبدهللا الجطيليصالح  590 566

 1439 - 02 -25 أمل صالح سليمان العيوني 591 567

 1439 - 02 -25 نوره صالح منصور الجطيلي 592 568

 1439 - 02 -25 عبدهللا صالح القرزعيسليمان  593 569

 1439 - 02 -26 عائشة عبدهللا محمد الحميضي 594 570

 1439 - 02 -29 هياء رشيد سليمان الشمسان 595 571

 1439 - 03 -05 العزيز محمد محمد الحبيبعبد  596 572

 1439 - 03 -05 خالد بن علي محمد العيد 597 573

 1439 - 03 -05 عبد الرحمن محمد حمد المرزوقي 598 574



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 03 -05 محمد ابراهيم الصغيرابراهيم  599 575

 1439 - 03 -05 خالد صالح محمد الجناحي 600 576

 1439 - 03 -05 محمد راشد محمد العقيل 601 577

 1439 - 03 -05 راشد محمد العقيلعبدهللا  602 578

 1439 - 03 -05 علي راشد محمد العقيل 603 579

 1439 - 03 -05 سليمان حمود علي الطويرب 604 580

 1439 - 03 -05 محمد حمد علي الهذيل 605 581

 1439 - 03 -05 يوسف عبد الرحمن محمد السالمة  606 582

 1439 - 03 -05 ابراهيم قاعد عبيد الحبردي 607 583

 1439 - 03 -05 فاطمة عبدهللا صالح المعيوف 608 584

 1439 - 03 -05 محمد ابراهيم عبدهللا التركي 609 585

 1439 - 03 -05 فهد صالح ابراهيم القاعان 610 586

 1439 - 03 -05 ابراهيم صالح ابراهيم القاعان 611 587

 1439 - 03 -05 ريفال صالح ابراهيم القاعان 612 588

 1439 - 03 -05 الهنوف صالح ابراهيم القاعان 613 589

 1439 - 03 -05 خالد علي عبد الرحمن الحبيب 615 590



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 03 -05 خليل ابراهيم محمد الخليل 616 591

 1439 - 03 -07 خالد علي خلف الدويغري 617 592

 1439 - 03 -09 عبدهللا محمد رجب المانع 618 593

 1439 - 03 -10 عبد العزيز محمد ناصر الجويعد 619 594

 1439 - 03 -15 منيف سليمان نايف الراشد 620 595

 1439 - 03 -17 عبد الرحمن محمد منصور السعدي 621 596

 1439 - 03 -19 محمد إبراهيم عبد العزيز الهويش 622 597

 1439 - 03 -19 صالح عبد الرحمن أختر األختر 623 598

 1439 - 03 -22 رقية محمد حمد المرزوقي 624 599

 1439 - 03 -22 أحمد ابراهيم عبد الرحمن السيف 625 600

 1439 - 03 -22 فوزية علي حمد بن شيخ 626 601

 1439 - 03 -24 حمد إبراهيم حمد السلوم 627 602

 1439 - 03 -24 نوال عبدهللا عبيالن الدجيني 628 603

 1439 - 03 -26 عبدهللا ابراهيم محمد القرعاوي 629 604

 1439 - 04 -03 عبدالرحمن ابراهيم عبد المحسن التميمي  630 605

 1439 - 04 -07 مبارك عايد هندي الرشيدي 631 606



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 04 -07 نايف رشيد هندي الرشيدي 632 607

 1439 - 04 -07 نوار سعود عيد الرشيدي 633 608

 1439 - 04 -07 نوره رشيد هندي الرشيدي 634 609

 1439 - 04 -07 رؤى سليمان صالح السحيم 635 610

 1439 - 04 -09 ابراهيم محمد صالح الحركان 636 611

 1439 - 04 -10 منيرة صالح عثمان أبا الخيل 637 612

 1439 - 04 -12 محمد سليمان علي الصل الثبيتي 638 613

 1439 - 04 -13 عبدهللا صالح علي الزنيدي 639 614

 1439 - 04 -13 خالد سعود ملحق العتيبي 640 615

 1439 - 04 -26 فاطمه عبدالمحسن يحيى الذكير 641 616

 1439 - 04 -22 عبدهللا محمد سليمان الجربوع 642 617

 1439 - 04 -22 عبدالرحمن محمد سليمان الجربوع 643 618

 1439 - 04 - 22 نسيم محمد سليمان الجربوع 644 619

 1439 - 04 -09 فاطمه عبدالرحمن منصور الجربوع 645 620

 1439 - 04 - 23 عبدالعزيز الجربوعمحمد سليمان   646 621

 1439 - 04 - 19 عبدهللا محمد علي الخنيني 647 622



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 04 - 17 صالح علي محمد الفريهيدي 648 623

 1439 - 04 - 24 عبدهللا ابراهيم عبدهللا الصامل 649 624

 1439 - 04 - 30 لميس عامر احمد الرميح  650 625

 1439 - 04 - 24 نوال بن محمد إبراهيم الصغير 651 626

 1439 - 04 - 23 عايد بن عياد حجاب السلماني المطيري 652 627

 1439 - 06 - 07 مصنع القصيم للكرتون المضلع 653 628

 1439 - 06 - 15 دانيه محمد صالح الفالي 654 629

 1439 - 07 - 08 سليمان فهد ابراهيم السويلم 655 630

 1439 - 07 - 19 إبراهيم علي إبراهيم الهزاع 656 631

 1439 - 08 - 14 عبد الرحمن صالح حمدان الحمدان 657 632

 1439 - 08 - 22 محمد غازي قناع الحريص المطيري 658 633

 1439 - 08 - 22 خالد ابراهيم عبد الرحمن العضيبي 659 634

 1439 - 09 - 01 عادل صقر محمد الشعيفاني الحربي 660 635

 1439 - 09 - 01 تهاني حمدي محمد الحربي 661 636

 1439 - 09 - 01 متعب علي ابراهيم الحربي 662 637



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 09 - 01 عبدهللا حسين شارع الحربي 663 638

 1439 - 09 - 01 صالح دغيم شارع الحربي 664 639

 1439 - 09 - 22 ناصر عبد العزيز ناصر الزنيدي 666 640

 1439 - 10 - 16 عبدهللا ابراهيم عبدهللا العضيبي 667 641

 1439 - 09 - 29 خالد عبد العزيز عبدهللا المهيدب 668 642

 1439 - 10 - 25 نادر ابراهيم دخيل الحواس 669 643

 1439 - 11 - 01 يوسف عبدهللا مقبل السدراني 670 644

 1439 - 11 - 01 عبدهللا يوسف عبدهللا السدراني 671 645

 1439 - 11 - 01 محمد يوسف عبدهللا السدراني 672 646

 1439 - 11 - 01 محمد بن صالح حمد الحمدان 673 647

 1439 - 11 - 01 عبدهللا صالح عبدهللا الجطيلي 674 648

 1439 - 11 - 01 مشعل عبدهللا منصور الجطيلي 675 649

 1439 - 11 - 01 فهد عبدهللا مقبل السدراني 676 650

 1439 - 12 - 26 عبدالعزيز محمد صالح العقيل 677 651

 1439 - 12 - 26 مضاوي أسعد حمد السعدون 678 652



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1439 - 12 - 26 فوزية حمد صالح المسند 679 653

 1439 - 12 - 26 عبدالرحمن حمد إبراهيم البهيجاني 680 654

 1440 - 02 - 14 سليمان حمد حمود الكعيد 681 655

 1440 - 03 - 26 عبد الرحمن محمد الشعيفاني الحربي 682 656

 1440 - 03 - 26 علي بن ابراهيم علي القويفلي 683 657

 1440 - 03 - 26 عبد الرحمن علي محمد الخليفي 684 658

 1440 - 03 - 26 راكان محمد مشعان الحربي 685 659

 1440 - 03 - 26 عبد العزيز سعود عبد العزيز السليم 686 660

 1440 - 03 - 26 صالح علي عبدالعزيز السليم 687 661

 1440 - 03 - 26 فهد يوسف محمد السليم 688 662

 1440 - 03 - 26 محمد احمد محمد السليم 689 663

 1440 - 03 - 26 محمد عبدهللا محمد السليم 690 664

 1440 - 03 - 26 ريف بنت عبدهللا محمد السليم 691 665

 1440 - 03 - 26 يحى يوسف محمد السليم 692 666

 1440 - 03 - 26 نواف يوسف محمد السليم 693 667



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1440 - 03 - 26 رناد عبدهللا محمد السليم 694 668

 1440 - 03 - 26 فاطمة احمد محمد السليم 695 669

 1440 - 03 - 26 وفاء حمد حمود الكعيد 696 670

 1440 - 04 - 09 عبدالرحمن محمد حمد الكريدا 697 671

 1440 - 04 - 11 صالح زيد صالح المنيع 698 672

 1440 - 04 - 11 عبدهللا سليمان محمد البطشان 699 673

 1440 - 04 - 12 ابراهيم خالد علي العيد 700 674

 1440 - 04 - 15 ماجد محمد علي األصقة  701 675

 1440 - 04 - 15 علي حسن محمد المنيع  702 676

 1440 - 04 - 15 منصور على منصور الحميدان 703 677

 1440 - 04 - 15 محمد علي منصور الحميدان 704 678

 1440 - 04 - 15 عبدالعزيز علي منصور الحميدان 705 679

 1440 - 04 - 15 ابراهيم علي منصور الحميدان 706 680

 1440 - 04 - 15 عبد الرحمن علي منصور الحميدان 707 681

 1440 - 04 - 15 صالح علي منصور الحميدان 708 682



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1440 - 04 - 15 عبدهللا علي منصور الحميدان 709 683

 1440 - 11 - 27 صالح عبد العزيز منصور الهقاص 710 684

 1440 - 11 - 27 وليد حمدي محمد الشعيفاني الحربي 711 685

 1440 - 11 - 27 فارس مقبل ناصر الشيعفاني الحربي 712 686

 1440 - 11 - 27 نايف هاشم سفيل الجبيل المطيري 713 687

 1440 - 11 - 27 ناصر مقبل ناصر الشيعفاني الحربي 714 688

 1440 - 11 - 27 بدرية عبدهللا حمالن الحربي 715 689

 1440 - 11 - 27 حنان عثمان سالم الحوح 716 690

 1440 - 11 - 27 ريم محمد الحميدي الحربي 717 691

 1440 - 11 - 27 هيا عبدهللا ناصر الحربي 718 692

 1440 - 11 - 27 سامي مقبل ناصر الشعيفاني الحربي 719 693

 1440 - 11 - 27 هند محمد غالب الشيعفاني الحربي 720 694

 1440 - 11 - 27 بدور عبدهللا حمالن الحربي 721 695

 1440 - 11 - 27 ريم رويالن فواز الحربي 722 696

 1440 - 11 - 27 محمد عبدهللا محمد القويفلي 723 697



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1440 - 11 - 27 تركي مقعد محارب السليس العتيبي 724 698

 1440 - 11 - 27 محارب مقعد محارب السليس العتيبي 725 699

 1440 - 11 - 27 بشاير صقر محمد الشعيفاني الحربي 726 700

 1440 - 11 - 27 فيصل مقعد محارب العتيبي 727 701

 1440 - 11 - 27 احمد محمد عبدالعزيز الخشيبان 728 702

 1440 - 11 - 27 سعاد محمد موسى الحرابي 729 703

 1440 - 11 - 27 البتول عبدهللا حمد القاضي 730 704

 1440 - 11 - 27 خالد صالح محمد البدراني الدوسري 731 705

 1440 - 11 - 27 عبدهللا محمد سعد الضحيك 732 706

 1440 - 11 - 27 عبدهللا قاعد عبيد الحبردي 733 707

 1440 - 11 - 27 ابراهيم صالح ابراهيم الجهني 734 708

 1440 - 11 - 27 عبد العزيز احمد صالح الخلف 735 709

 1440 - 12 - 25 صالح سليمان حمد الغشام 736 710

 1440 - 11 - 26 احمد ابراهيم علي السعيد 737 711

 1441 - 01 - 02 دخيل هللا سعد غزاي العتيبي 738 712



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1441 - 01 - 05 عبد العزيز محمد صالح الجربوع 739 713

 1441 - 01 - 11 سعود عبد الرحمن سعود العجالن 740 714

 1441 - 01 - 11 فارس عبد الرحمن سعود العجالن 741 715

 1441 - 01 - 11 عبد العزيز عبد الرحمن سعود العجالن 742 716

 1441 - 01 - 11 غرام بنت عبد الرحمن سعود العجالن 743 717

 1441 - 01 - 11 نوره بنت عبد الرحمن سعود العجالن 744 718

 1441 - 01 - 11 فوزية بنت سليمان عبدهللا الحناكي 745 719

 1441 - 02 - 02 ناصر بن عبدهللا عبد الرحمن الحنطي 746 720

 1441 - 02 - 07 صالح بن سليمان حمد العطية 748 721

 1441 - 02 - 07 عبد الرحمن بن سليمان حمد العطية 749 722

 1441 - 02 - 07 إبراهيم بن سليمان حمد العطية 751 723

 1441 - 02 - 07 منيرة بنت سليمان حمد العطية 752 724

 1441 - 02 - 07 حصة بنت سليمان حمد العطية 753 725

 1441 - 02 - 07 موضى بنت سليمان حمد العطية 754 726

 1441 - 02 - 07 نورة بن سليمان حمد العطية 755 727



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 

 1441 - 02 - 07 نورة بنت محمد حمد البطشان 756 728

 1441 - 02 - 07 سليمان بن عبدهللا سليمان حمد العطية 757 729

 1441 - 02 - 07 محمد بن عبدهللا سليمان حمد العطية 758 730

 1441 - 02 - 07 عفراء بنت عبدهللا سليمان حمد العطية 759 731

 1441 - 02 - 20 عبد العزيز حمد عبد العزيز القرزعي 760 732

 1441 - 02 - 25 عمر عبد العزيز حمد القرزعي 761 733

 1441 - 02 - 25 محمد عبدهللا محمد العبد الرحيم 762 734

 1441 - 03 - 23 رياض عبد المحسن محمد المحيسن 763 735

 1441 - 05 - 06 بندر علي سالم الميموني المطيري 764 736

 1441 - 04 - 19 غدير منصور عبدهللا المنصور 765 737

 1441 - 06 - 30 عبد العزيز بن محمد صالح الفالي 766 738

 1441 - 06 - 15 شركة رواحل العربية المحدودة 767 739

 1441 - 10 - 12 عبدالرحمن المعيتق محمد حسن 768 740

 1441 - 11 - 25 عزام على راشد العقيل 769 741

 1441 - 11 - 25 جوري على راشد العقيل 770 742



 اجلمعية العمومية   أعضاء   بأمساء بيان  
رقم   م 

 العضوية 
 تاريخ املساهمة   االسم 

 
 

 

 1441 - 11 - 25 اثار على راشد العقيل 771 743

 1441 - 11 - 25 غادة محمد على الطويرب 772 744

 1441 - 10 - 24 سليمان محمد سليمان الحمود 773 745

 1442 - 03 - 02 احمد ناصر محمد الصويان 774 746

 1442 - 03 - 02 على عبدهللا شويمان الشويمان 775 747

 1443 - 02 - 22 علي إبراهيم صالح الحرابي 776 748

 1443 - 03 - 27 خالد صالح محمد الفريهيدي 777 749

 1443 - 02 - 22 كايد عايض سمار المطيري 778 750

 1443 - 02 - 22 حصة مطلق صايل الروقي العتيبي 779 751

 1443 - 02 - 22 سعود مطر عيد العوني المطيري 780 752

 1443 - 02 - 22 ملفي محمد فراج الحربي 781 753

 1443 - 02 - 22 قبل رابح معزر المطيري 782 754

 1443 - 03 - 27 سعود خيرهللا صويلح المطيري 783 755

 1443 - 03 - 27 مطر غالب الميزاني المطيري 784 756

 1413 - 03 -01 عبد الرحمن عقيل العقيلورثة /  785 757


