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 تارٌخ السداد مبلغ التحوٌل نوع العضوٌة ـــمــــــــاالســـ

 022 منتسب حمد عبدالرحمن حمد ابانمً 1
02  /1  /

 هـ1113

 022 عامل أحمد بن عبدالعزٌز بن أحمد أبانمً 0
02  /1  /

 هـ1113

 022 عامل بادي حمدان محمد المطٌري 3
32  /1  /

 هـ1113

 هـ1113/  0/  3 022 عامل عبدالمحسن التركًفهد بن ابراهٌم بن  1

 022 عامل محمد صالح محمد الدهش 5
12  /0  /

 هـ1113

 022 عامل عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الربٌعة 2
11  /0  /

 هـ1113

 022 عامل عادل بن إبراهٌم عبدالمحسن التركً 7
11  /0  /

 هـ1113

 022 عامل صالح محمد دهش الدهش 8
15  /0  /

 هـ1113

 هـ1113/ 0/  15 022 عامل عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزٌز الرمٌح 9

 عامٌن-522 عامل محمد حمد أحمد الدخٌل 12
12  /0  /

 هـ1110

 هـ1113/ 0/  12 122 منتسب احمد حمد عبد هللا الحقٌل 11

 عامٌن-122 عامل عبدالكرٌم ساجً غازي الحربً 10
17  /0  /

 هـ1110

 022 عامل إبراهٌم عثمان الٌوسفخلٌل  13
17  /0  /

 هـ1113

 هـ1113/ 0/  01 022 عامل سلٌمان بن عبدالرحمن الدخٌل 11

 022 عامل عثمان بن إبراهٌم الٌوسف 15
00  /0  /

 هـ1113

 هـ1110/ 0/ 00 عامٌن-122 عامل فارس بن محمد الفارس 12

 022 عامل إبراهٌم بن محمد المحارب 17
00  /0  /

 هـ1110

 022 عامل سعود بن عبدهللا بن زٌد الشلهوب 18
00  /0  /

 هـ1113

 هـ1113/  0/ 00 022 عامل عبدهللا سعود عبدهللا الشلهوب 19

 022 عامل محمد بن عبدهللا عثمان الصالح 02
01  /0  /

 هـ1113

 022 عامل فاٌز الفً رجاء العتٌبً 01
01  /0  /

 هـ1113

 022 عامل عبدالمحسن بن عثمان بن عبدالمحسن العولة 00
05  /0  /

 هـ1113

 عامٌن-122 عامل عبدالملك بن عثمان بن أحمد ابن األمٌر 03
05  /0  /

 هـ1110

 022 عامل عبدهللا بن عبداللطٌف الحمٌدي 01
02  /0  /

 هـ1113

 هـ1113/  3/  1 022 عامل العولهعبدالعزٌز بن عثمان بن عبدالمحسن  05

 هـ1110/  3/  9 عامٌن-122 عامل محمد محارب خالد المحارب 02

 022 عامل ابراهٌم محمد ابراهٌم المشل 07
11  /3  /

 هـ1113

 هـ1110/  3/ 17 022 عامل عبدهللا بن فهد الدهمش 08

 022 عامل عبدهللا بن عبدالرحمن بن إبراهٌم التركً 09
17  /3  /

 هـ1113

 هـ1110/  1/  5 022 عامل عبدالمحسن بن عبدالعزٌز الموسى 32

 هـ1110/  1/  5 عامٌن-122 عامل عبدالمحسن بن إبراهٌم اللعبون 31

 022 عامل ابراهٌم بن عبدالعزٌز بن ابراهٌم الٌوسف 30
13  /1  /

 هـ1113

 هـ1113/ 1/  19 022 عامل عادل بن عبدالعزٌز ابراهٌم الٌوسف 33

 022 عامل عبدالعزٌز بن عثمان بن أحمد ابن االمٌر 31
19  /1  /

 هـ1110

 022 عامل عبدالعزٌز بن عبدالمحسن التركً 35
05  /1  /

 هـ1113

 عامٌن-122 عامل مساعد بن عبدالعزٌز بن عبدالمحسن الدخٌل 32
05  /1  /

 هـ1110

 هـ1110/  2/  0 022 عامل فهد بن عبدهللا بن عثمان الصالح 37

 هـ 1110/  2/  3 022 عامل إبراهٌم بن عبدهللا بن إبراهٌم الٌوسف 38

 هـ 1110/  2/  5 022 عامل التركً بن حمد محمد بن عبدهللا 39

 ( هـ1113الجمعٌة العمومٌة ) 



 هـ1113/  2/  8 022 عامل عبدهللا بن عثمان بن أحمد ابن األمٌر 12 

 هـ 1110/  2/  8 522 عامل أحمد بن عبدالرحمن بن محمد البعادي 11

 022 عامل إبراهٌم بن محمد بن سلٌمان الفارس 10
19  /2  /

 هـ1113

 022 عامل عبدهللا أبانمً بن ناصربن عبدالرزاق  13
03  /2  /1110 

 هـ

 هـ 1113/ 2/  09 022 عامل رائد بن عبدهللا بن عبدالعزٌز الركبان 11

 هـ1113/  9/  3 022 عامل أٌمن عبدهللا بن إبراهٌم الٌوسف 15

 هـ1110/  9/  8 022 عامل دخٌل بن عبدالرحمن بن حمد  الدخٌل 12
 هـ1110/  9/  8 022 عامل بدر بن حمد بن سعد  الربٌع 17

 هـ1110/  9/  8 022 عامل خالد بن احمد بن محمد العلٌان 18
 هـ1113/  9/ 11 022 عامل صالح بن محمد بن عثمان  الربٌعة 19

 هـ1113/  9/ 11 022 عامل العزٌز المسعودراكان بن محمد بن عبد  52

 هـ1110/  9/ 11 022 عامل عادل بن عبدالعزٌز بن فوزان العطٌة 51

 هـ1113/  9/ 11 022 عامل صالح بن عبدهللا عبدالرحمن  العبدالجبار 50

 هـ10/9/1113 522 عامل محمد الحمدان 53

 هـ1113/  9/ 15 022 عامل عبدهللا بن عبدالعزٌز بن ناصر البرٌك 51

 هـ1110/ 9/ 15 022 عامل عبدهللا بن إبراهٌم بن محمد الحجً 55

 هـ1110/  9/ 15 022 عامل عبدهللا بن إبراهٌم بن عثمان  الٌوسف 52

 هـ18/9/1110 عامٌن- 522 عامل عبدهللا بن فٌصل الفٌصل 57

 هـ1113/  9/ 05 522 عامل عبدالعزٌز بن خالد بن علً المسعودي 58

 هـ1113/  9/ 08 022 عامل محمد بن سعد العبدالجبار 59

 هـ1110/  9/ 08 522 عامل مرشد ابراهٌم مرشد المرشد 22

 هـ1/10/1113 022 عامل عبدالعزٌز بن احمد بن عبدالمحسن العمر 21

 عامل خالد بن إبراهٌم بن زٌد العفٌصان 20
مقطوع 
 شهري

 هـ1112/  9/ 08

 عامل محمد التركً محمد بن إبراهٌم بن 23
مقطوع 
 شهري

 هـ1112/  9/ 18


