
قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقية. بتول السيد احمد٩٣٧٧ ١

مكتب منطقة الرياض. عزه راجح البقمي١٦٦٧ ٢

الخرجعبده احمد عقيل آزيبي٤٢٣٢١٨٧ ٣

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد عبدالرحيم بن علي آل ابراهيم١٨٣٠ ٤

الدماممحمد بن حسين بن محمد آل اعبيد٨٩٥٨٢٧٣ ٥

خميس مشيطأحمد يحي علي آل الحسن القحطاني٥٠٣١٦٧٤ ٦

الرياضهشام عبدالملك عبدالله آل الشيخ٧١٢٠ ٧

محايل عسيرعبدالله بن سعيد بن عبدالله آل النعمي٨١٧٠ ٨

مكتب منطقة الرياضرشيد بن حنش بن مترك آل بريك٧١٥٣٧١١ ٩

جدةفارس غنام بن ناصر آل بريك٨٤١٤ ١٠

الرياضفرج هادي سعود آل بريك٧٨٠٥ ١١

الرياضمحمد بداح بليهين آل بريك٩٤٧٤ ١٢

الدمامعبدالله بن سليمان بن عبدالله آل بطين٤٠٩٦ ١٣

مكتب منطقة عسيرنوره مبارك بن محمد آل ثابت١٥٦٤ ١٤

الرياضابراهيم جبر عبدالله آل جبر٦٥٠٤١١١ ١٥

مكتب محافظة الخرجعايض سعد بن سعيد آل جريد٧٠٩٨ ١٦

الرايسحسن علي عبد الله آل جعفر٨٤٧٩ ١٧

الرياضسعيد محمد سعيد آل جمعان٠٥٢١٥٤٤ ١٨

الخبردوس عبدالله علي آل حازب٩٤٦٧ ١٩

مكتب منطقة عسيرعزيز محمد موسي آل حاصل٢٣٠٨ ٢٠

الرياضعلي عبدالله علي آل حاضر٣٩٥١ ٢١

مكتب محافظة بيشةخالد سعد بن عبدالله آل حمزه٤٥٨٩ ٢٢

الدماممحمد نسيم محمد آل حمود٣٢٧٣٦٠١ ٢٣

مكتب المنطقة الشرقيةفاضل حسن بن احمد آل خميس٦٢٠٤ ٢٤

جدةكالس علي يحيي آل خيرات٣٢٠٦٧٣٤ ٢٥

الدمامحسين عبدالهادي بن حسن آل داوود٨٣٤١٠٠٣ ٢٦

مكتب المنطقة الشرقيةأمين أحمد بن رضي آل درويش١٥٦٧ ٢٧

سيهاتعلي بن محمد بن مهدي آل ربح٥٤١٧٤٤٩ ٢٨

الدمامعلي سعيد عبدالله آل ربح٧٨١٩٨٤١ ٢٩

الدمامأحمد علي منصور آل ربعان٣١٣٤٤٤٣ ٣٠

مكتب المنطقة الشرقيةحمدة ربيع بجير آل رغيب٨٩٥١ ٣١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامعلي بن احمد بن علي آل رقيه٩٥٣٣٠٢٠ ٣٢

الدمامزينب منصور حبيب آل زواد٨٢٨٣٥٣١ ٣٣

مكة المكرمةموفق طالل بن نايف آل زيد٩٠٠٧ ٣٤

مكتب منطقة الرياضأسامه حسين راشد آل ساري٦٥٠١ ٣٥

الرياضحسين سالم محمد آل سالم٧٥٥٥ ٣٦

مكتب المنطقة الشرقيةرضا علي بن سلمان آل سالم٥٧٣٧ ٣٧

الرياضزايد احمد محمد آل سالم٩٥٤٤ ٣٨

الرياضعبدالعزيز بن يحي بن سعد آل سالم العمري٤٢٩٥٤٥٠ ٣٩

القطيفعبدالله عباس بن محمد آل سعيد٤٩٤٣ ٤٠

مكتب منطقة الرياضحمد مبارك محمد آل سهله٦٨٧٧ ٤١

الدماممحمد حسن علي آل سويد٥٥٢٩٧٩٨ ٤٢

الرياضمعاذ محمد علي آل شايع٢١٥٨ ٤٣

أحد رفيدةمازن حسين زارب آل شتوي٠٨٩٧ ٤٤

مكتب منطقة نجرانحزام حسن محمد القوزي آل صعب٣٤٨٥ ٤٥

الرياضعبدالله محمد عبدالرحمن آل صلفيح٢٧٨٩ ٤٦

عنيزةأحمد شعبان عبدالله آل ظافر٧٨٥٩ ٤٧

الرياضخالد علي بن محمد آل عامر٠٢٧٧ ٤٨

رجال ألمعمحمد عبده عايض آل عايض٠٤٥٤٨٢١ ٤٩

مكتب المنطقة الشرقيةآيات جعفر عبدالله آل عباس١٣٦٧ ٥٠

جدةعلي عبدالله علي آل عبدرب النبي٤١٥٦٤٤٦ ٥١

األفالجساره خلف عبدالله آل عبود٥٥٦٥ ٥٢

الدماممحمد بن سلمان بن علي آل عبيد١٤٩١ ٥٣

مكتب منطقة نجرانأصيل صالح بن سعيد آل عبيه١١٨٧ ٥٤

مكتب محافظة الخرجعبدالوهاب علي زيد آل عسكر١١٩٤ ٥٥

رأس تنورةمكي علي محمد آل عفيريت٩٧٩١٧٦٤ ٥٦

بيشةعبدالعزيز سعيد عبدالله آل عوير٠٣٨٧ ٥٧

مكتب منطقة نجرانصالح ناصر يحي آل غانم٠٨٣٢ ٥٨

مكتب المنطقة الشرقيةحسين محمد معتوق آل غريب٨٨١٥ ٥٩

مكتب المنطقة الشرقيةمعصومه عيسى احمد آل غزوي٤٦٨٤ ٦٠

صفوىأزهار عبداللطيف علي آل فاران٩٨٣٩٤٠٧ ٦١

الدمامأشرف حسين مكي آل فردان٢٩٣٢٢٥٨ ٦٢
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

نجرانمحمد عبدالله بن ظافر آل فهاد١٩٧٧ ٦٣

الرياضمشعل خالد هادي آل فهد٢٥٧٦ ٦٤

تبوكمحمد عبدالله صالح آل قريشه٦٣٥٣ ٦٥

القطيففاضل بن عباس بن عبدالكريم آل كرم٧٧٦٤ ٦٦

مكتب المنطقة الشرقيةحسن سعيد بن مكي آل محسن٣٧٥٦ ٦٧

الرياضمهند محسن بن عبدالعزيز آل محسن٦٦١١ ٦٨

الدمامرضا ماجد تركي آل مرزوق٧٥٢٧٥٢٦ ٦٩

الجبيلعبدالرحمن سعد سعيد آل مريع١٧٩٧ ٧٠

الدماماحمد محمد مبشر آل مساعد٠٩٨٧٩٣٧ ٧١

الدمامحسين حسين سعيد حسن آل مستنير٤٢٢٥٦٠٨ ٧٢

الجبيلمحمد علي حمد آل مصلوم٣٦٩١ ٧٣

الرياضحسن حامد زارب آل معدي٦٦٣٢ ٧٤

الخرجعبدالله مبارك عبدالرحمن آل معدي٨٨٢١٣١١ ٧٥

نجرانرحمه حمد بن محمد آل منصور٦٨٠١ ٧٦

مكتب منطقة عسيرفارس عبدالله مبارك آل مهدي٠٨٧٥ ٧٧

مكتب المنطقة الشرقيةعلي منصور بن علي آل نصر٥٤٨٦ ٧٨

مكتب المنطقة الشرقيةعلي موسى بن عبدالله آل نصيف١٣٣٠ ٧٩

الرياضسعد محمد مسفر آل همالن٣٥٧١ ٨٠

الجبيلعادل بن على بن سلمان آل يتيم٨٥١٣ ٨١

مكتب المنطقة الشرقيةاثابه رمزي عبدالمنعم آل يحيا٣٥٢١ ٨٢

الرياضابتسام عبدالرحمن صالح أبا الخيل٢٨٤١٤٤٥ ٨٣

شقراءروان عبدالعزيز بن محمد أباحسين١١٢٧ ٨٤

الرياضعبدالعزيز صالح حسن أباحسين٩٣٣٨ ٨٥

الرياضعبدالعزيز عبدالله عبدالمحسن أباحسين٩٨٨٣ ٨٦

الخبرمطاعن بن أبكر بن حنش أبكر٤٨٥٠ ٨٧

الدمامحسن أحمد علي أبو حميدان٩٦٢٩٦٦٠ ٨٨

الرياضعمر مشاري سعد أبو ديه٢٤٤٩ ٨٩

جدةالعنود محمد حسين أبو فارع٩٤٣٨٨٩٥ ٩٠

جدةمحمد عبدالله محمد علي أبوالعينين٦٩٣١١٦٨ ٩١

الجبيلخالد عبدالعزيز بن علي أبوسعد٧٣٩٥ ٩٢

مكتب منطقة مكة حسن محمد محمود أبوصابر٨٣٦٨٢٢٦ ٩٣
المكرمة/جدة
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مكتب منطقة الرياضبركات محمد أحمد أبوطالب١٠٨٧ ٩٤

مكتب منطقة الرياضسامر محمد أحمد أبوطالب٧٥٣٥ ٩٥

الرياضعبدالله محمد مبارك أبووزرة٤١٩٢ ٩٦

الدماممعيوف بن مرزوق بن عبدالله أحمد٥٤٠٩٧٨٤ ٩٧

جدةبديع عثمان ابراهيم أحمدوه٠١٠٨ ٩٨

الدمامهاشم علي عبد المحسن أل حمد٢٦٦٥٠٩٢ ٩٩

الرياضخرصان محمد حمد أل سالم٥٤٩٦٨١٨ ١٠٠

تثليثثابت عبد الله عايض أل علي٣٤٢٧٨١٤ ١٠١

مكتب المنطقة الشرقيةغال عبدالله حسن أل هجار١١٥١ ١٠٢

مكتب منطقة نجرانحمد مسفر بن علي ابا الحارث٢٢٩٨ ١٠٣

الرياضاحمد عبدالله  اباالخيل٨٤٦ ١٠٤

الرياضخالد عبدالرحمن محمد ابابطين٨٧١٦ ١٠٥

الرياضمحمد عبدالكريم عبدالله ابابطين٤٣٢٩٨٦٦ ١٠٦

الرياضحسن محمد عبدالكريم اباحسين٢٠٠ ١٠٧

الرياضسليمان عبدالعزيز محمد اباحسين١٢٦ ١٠٨

الرياضعثمان خالد عثمان اباحسين٩٨٩٨ ١٠٩

الخبرعثمان عبدالعزيز ابراهيم اباحسين٠٨٣٨٧١١ ١١٠

بدرابراهيم عبدالعزيز ابراهيم اباعود٩٦٦٠٠٠٩ ١١١

بريدةعبد الله احمد عبد الله ابالخيل٣٢١٦٢١٦ ١١٢

الرياضعبدالله صالح عبدالله ابالخيل٤٢١٥٧٣٤ ١١٣

المجمعةعبدالمحسن عبدالله احمد ابانمي٠٥٥٨ ١١٤

القطيفحسن علي مكي ابراهيم٤٨٦٧٢٠١ ١١٥

جدةحسن موسى  ابراهيم٩٥٤ ١١٦

الرياضحفصه عبدالسالم  ابراهيم٤٧٢ ١١٧

مكتب منطقة مكة حمزه حسين كمال ابراهيم٤٦٠ ١١٨
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةخالد حسن بن عبدالله ابراهيم٤٨٠٤ ١١٩

الرياضخضراء محمد سعدالله ابراهيم٧٨٧١٣٤٠ ١٢٠

الرياضسالم بنيان فهد ابراهيم٤٨٦ ١٢١

جدةشربتلى محمد  ابراهيم ١٢٢

الرياضصالح موسى  ابراهيم٦٣٢ ١٢٣

الخبرطاهر محمد عبدالله ابراهيم١٢٠٢٠٦١ ١٢٤
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الرياضعبدالعزيز عبدالله  ابراهيم٩٤٨ ١٢٥

الرياضعبدربه تحسين محمد ابراهيم٧٥٥٧٤٢٧ ١٢٦

جدةعبدربه عائش  ابراهيم٠١٤ ١٢٧

جدةفاتن عبدالمحسن السيد ابراهيم٠٤٨٦ ١٢٨

جدةفادي بن عبدالباسط بن احمد ابراهيم٢٨٢٧١١٨ ١٢٩

الرياضمحمد بن تحسين بن محمد ابراهيم٩٣٨٥٣٢٢ ١٣٠

جدةمحمد جبريل عبده ابراهيم٥١٤ ١٣١

الرياضمحمد حسين صالح ابراهيم٨٣٧٠٠٠٣ ١٣٢

جدةمحمد عثمان  ابراهيم٧٣٢ ١٣٣

جدةمحمد محسن بشير ابراهيم١٦٩ ١٣٤

الرياضيحى الحسين حمود ابراهيم٧٨٠٨ ١٣٥

الرياضمسفر مبارك علي ابقحطاني٦٧٨٧٠٤٥ ١٣٦

مكتب منطقة الرياضعبديه عبده يحي ابكر٥٨٧٤ ١٣٧

مكتب منطقة الرياضعبديه عبده يحي ابكر٥٨٧٤ ١٣٨

مكتب منطقة الرياضجاسي سعيد محمد ابن عجيم البيشي٩١٦٧ ١٣٩

الرياضعبدالله ناصر  ابو٢١٩ ١٤٠

القطيفمساعد علي يعقوب ابو اعبيد١٤٠٨٩٨٩ ١٤١

جدةحنان عبد الحميد سليمان ابو السعود٩٩٥٥١٥٩ ١٤٢

مكتب منطقة مكة كبرى بنت سعد بن سعود ابو السعود٩٣٢٧٥٩٥ ١٤٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة عسيرعبدالله سعيد محمد ابو حسان٤٨٩٩٣٦٣ ١٤٤

أبـهاسعيد احمد سعيد ابو حمامه٦٢٦٠٩٠٣ ١٤٥

جدةزينات سليم بدوي ابو حمدة٣٧١٠٢٤٣ ١٤٦

الرياضيحيى احمد محمد ابو حوزه٤٧٥٢٦٥٥ ١٤٧

الرياضحسن عادل بن علي ابو عبيد٠٣٣٥ ١٤٨

الخبرعلي احمد حبيب ابو عبيد٠٩٢٤٠٩٤ ١٤٩

مكتب منطقة عسيرعلي احمد بن محمد ابو كافته٦٨٧٥ ١٥٠

خميس مشيطركان محمدعبد الله سعيد ابو مهره٦١٤٩١٥١ ١٥١

الرياضعبدالله عبدالعزيز محمد ابو نحيط٤٥٥٩ ١٥٢

مكتب منطقة الحدود الشماليةفاطمه ابراهيم محمد ابوالبن٥٨١٢ ١٥٣

جدةحسان عبدالرؤوف اسعد ابوالجدايل١٢٨٤٦٦١ ١٥٤

الظهرانعبدالسالم صدقه حسين ابوالجدايل٨٠٣٢٧٤٤ ١٥٥
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة المدينة المنورةابراهيم احمد محمد ابوالخير٥٣٨٥ ١٥٦

جدةمصطفى حسن  ابوالديوك١٣٥ ١٥٧

جدةحسن على على ابوالسيل٥٧٩٢ ١٥٨

مكتب مكة المكرمةخالد محسن سعيد ابوالعجار٠٨٨١ ١٥٩

مكة المكرمةمعتز علي حسن ابوالعال٢٩١٢ ١٦٠

الرياضمحمد علي حمود ابوالعيد١٥٧٠٨٩٩ ١٦١

جدةصالح عبدالله  ابوالعينين٣١٦ ١٦٢

جدةعلي عمر جميل ابوالعينين٧٦١٦ ١٦٣

الدمامبدريه صالح محمد ابوالفرج٢٨٣٧٠٦٩ ١٦٤

صبياءمصطفي عجيل يحي ابوالفضائل٤٣٦٧٦٥٣ ١٦٥

مكتب مكة المكرمةفاطمه محمد  ابوالقاسم٦٩٢٤ ١٦٦

جدةعبدالقادر زايد علي ابوالنصر٩٧١ ١٦٧

جدةابراهيم محمد  ابوبكر٤١٠ ١٦٨

جدةسقاف شيخ احمد ابوبكر١٤٢ ١٦٩

جدةعبدالرحمن عثمان  ابوبكر٣٩٨ ١٧٠

الخفجينجيب سعدالدين موسى ابوبكر٢٢٠٥٤٦٩ ١٧١

جدةصالح فهاد فهيد ابوثمنه٩٧٨ ١٧٢

جدةعلى ابراهيم محمد ابوجميح٠١٠٠٤٣٩ ١٧٣

الرياضمحمد ابراهيم عبدالله ابوحاضر٣٢٦٥ ١٧٤

مكتب منطقة الرياضمحمد عايض محمد ابوحتحت٤٧٦ ١٧٥

جدةعثمان محمد عثمان ابوحسبو٧٢٠ ١٧٦

مكتب منطقة مكة علوه بنت عيسى ابوحسبو٢١٥٨ ١٧٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة علياء بنت عيسى ابوحسبو١٨١٩ ١٧٨
المكرمة/جدة

تبوكسعد سعيد فرج ابوحمامه٦٤٨٣١٥٦ ١٧٩

مكتب منطقة الرياضخلود سعد ابراهيم ابوحميد٠٤٧٤ ١٨٠

مكتب منطقة الرياضساره عبدالله مبارك ابوحميد٣٣٨٨ ١٨١

مكتب منطقة المدينة المنورةهند اسماعيل حسين ابوحميد٨٦٠٢٩٩٣ ١٨٢

الرياضوهبه عامر ابراهيم ابوحميدى٠١٥ ١٨٣

الرياضحمد سليمان ناصر ابوحيمد١٧٤٦ ١٨٤

الدمامعبدالله محمد ابراهيم ابوحيمد٥٢١٢٨٧٩ ١٨٥

مكتب منطقة الرياضنوره سعد  ابوحيمد٩٤٢٩ ١٨٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضهيا عبدالعزيز  ابوحيمد٢٠٩ ١٨٧

الرياضمعتوقه محمد  ابوخزامه١٣٤ ١٨٨

جدةحسين عقيل حسين ابوخشبه٣٤٨٦٤٢٥ ١٨٩

مكة المكرمةعدنان علي عباس ابوخشبه٩٨٢٥ ١٩٠

القويعيةمحمد سعود مبارك ابوخشيم ١٩١

جدةاحمد نجاتى هاشم ابوخضرا٩٧١١٠٢٠ ١٩٢

جدةعفاف مصطفى عبدالوهاب ابوخضير٠٢٧٨ ١٩٣

القطيفمشاري صالح حسن ابوخلوه٣٥١٠٢٢٣ ١٩٤

الخبرحاتم قاسم حسين ابوخيرين٢٨٥٣ ١٩٥

جدةجمال احمد سليمان ابوداود٩٤٢٨٣١٧ ١٩٦

مكتب منطقة مكة محمد توفيق صالح ابوداوود٣٥٧٤ ١٩٧
المكرمة/جدة

الرياضعبدالرحمن عبدالمحسن ناصر ابودجين٥٤٠٠ ١٩٨

الرياضعثمان درويش  ابودنيا٢٨٥ ١٩٩

الرياضاسماعيل احمد محسن ابودوشه٥٤٥١ ٢٠٠

مكتب منطقة جازانعلي محمد حسن ابودوشه٦١٨٦ ٢٠١

جدةحليمه علي عبدالله ابودوله٩٣٠٦٥٠٩ ٢٠٢

خميس مشيطاحمد سعيد حسين ابوذيب٥٣٧١٢٥٠ ٢٠٣

جدةصالح حمود  ابوراس٦٧٨٩ ٢٠٤

بيشمحمد خضر حسن ابوراسين٧٦٤٤٢٠٥ ٢٠٥

الرياضعبدالرحمن مطلق  ابورجيله٤٤٩ ٢٠٦

الرياضفيصل حمزه علوي ابورديف٤١٣٣٥٢٩ ٢٠٧

جدةتركي محمد علي ابورزيزه٨٢٧٧٤١٦ ٢٠٨

مكتب المنطقة الشرقيةاسماء عباس فتح الله ابوريشه٦٣٥٦ ٢٠٩

جدةحسين   ابوزدغان ٢١٠

جدةزياد بن عبداللطيف بن حامد ابوزناده٤٨٧٢١٦٥ ٢١١

جدةعبدالقادر محسن  ابوزناده٨٧٠ ٢١٢

جدةكمال محمد جميل ابوزيد٩١٥ ٢١٣

الدماممحمد بن بكر بن بكر ابوزيد٧٩٢٤١٤٦ ٢١٤

مكتب منطقة مكة مناف عبدالعزيز محمد جميل ابوزيد٩٧١٥ ٢١٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة نجرانمحمد علي حسن ابوساق٧٧٥٦ ٢١٦

الرياضمحمد مطير محمود ابوسالم٣١٠٨٦٢٥ ٢١٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضناصر سلطان ناصر ابوسالم٧٨٥٢ ٢١٨

جدةسليمان محمد عيسى ابوستين٢٤٢٢٦٤٣ ٢١٩

مكة المكرمةعبدالعزيز صالح  ابوسعده٥٩٠ ٢٢٠

جدةعبدالعزيز سالم محمد ابوسعدي  الحربي٥٧٣٢٧٨٤ ٢٢١

صبياءعبده   ابوسليمان٩٨٦ ٢٢٢

مكتب مكة المكرمةنـايف راجح سعيد ابوسنك٠٤٦٠ ٢٢٣

مكتب منطقة مكة ليلى عبدالله  ابوشانى١٢٧٧ ٢٢٤
المكرمة/جدة

الرياضمحمد عبدالله حسين ابوشاهين٤٦٨١٨١٩ ٢٢٥

المدينة المنورةعمر محمد عمر ابوشعاره٦٤١٥٩٠٤ ٢٢٦

مكتب منطقة جازانحسن محمد جابر ابوشعفه٠٥٣٠ ٢٢٧

جازانعلى محمد حسن ابوشقاره٥٣٢٠٩٦٩ ٢٢٨

ينبعوليد علي امان ابوشمله٣٠٦٤ ٢٢٩

الرياضعلى عبدالسالم على ابوصالح٤٢٠٥ ٢٣٠

جدةحسين احمد  ابوطالب٩٢٨ ٢٣١

الرياضعبدالرزاق خالد صالح ابوطالب٧٣٥٦٣٤٢ ٢٣٢

الرياضمحمد عبدالحكيم مثنى ابوطالب٧٠٩٩ ٢٣٣

أبـهامزهره شائع محمد ابوطالب٧٠٥ ٢٣٤

تبوكرفيع عفنان  ابوطقيقه٨٥٤٨٩٢٦ ٢٣٥

مكتب منطقة مكة مبروك ابراهيم  ابوعامود١٧٩٦٧٦٣ ٢٣٦
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةحميده عنيه الله سعدمرزوق ابوعانى٤٥٢٧٩٣٨ ٢٣٧

المدينة المنورةمحمد احمد  ابوعايض٢٣٧ ٢٣٨

الدمامعصام محمد علي ابوعبدالله١٠٥٤٠١١ ٢٣٩

مكة المكرمةغازي محمد احمد ابوعرفه٦٥٨٩٥٧٢ ٢٤٠

خميس مشيطعلي محمد علي ابوعشي٦٨١٨٦٢٣ ٢٤١

جدةعبدالله على مسفر ابوعالمه٨٨٦ ٢٤٢

الرسعلي سليمان علي ابوعلي٥٧٩٨١٥٣ ٢٤٣

خميس مشيطمهند محمد سعيد سبره ابوعليط٩٨١٧٠٩٠ ٢٤٤

المدينة المنورةحسن عابدين محسن ابوعيشه٧١٧٥٢٨٤ ٢٤٥

جدةمحسن فتحى محمود ابوعيشه٩٤١ ٢٤٦

الرياضابراهيم عبدالله ناصر ابوغانم٣٥٠ ٢٤٧

جازانداوي بن زايد بن عبده ابوغبره٣٣٢٠٣٥٥ ٢٤٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القنفذةسالم احمد ناصر ابوفياض٩٩٦٥ ٢٤٩

خميس مشيطمحمد يحيى  ابوقابض٨٦٠ ٢٥٠

المدينة المنورةحسين على عمر ابوقراره٣٦٧ ٢٥١

مكتب منطقة عسيرعلي حسين محمد ابوقريع٩٠٣٦١٥٢ ٢٥٢

مكتب منطقة الرياضفاطمه علي محمد ابوقطاشه٠٨٧١ ٢٥٣

جدةصالح محمد على ابوقلبين٠٩٥ ٢٥٤

مكتب المنطقة الشرقيةابراهيم احمد ابراهيم ابوكبوس٩٣٤٨ ٢٥٥

جدةحامد سعيد  ابولبن٥٤٥ ٢٥٦

جدةعبده ابراهيم  ابولحيه٢٦٧ ٢٥٧

جدةمروان بن ابراهيم العبد ابومحسن٧٢٤٧٧٤١ ٢٥٨

جازانعمر هادي محمد ابومرعي٢٦٩١٠٠٤ ٢٥٩

جدةالشريف شرف سالم ابوملوخير٠٦٩ ٢٦٠

مكتب منطقة الرياضمنيره صالح فهد ابومهيد٧٥٧٩ ٢٦١

مكتب منطقة مكة عبدالله محمد عبدالله ابونخله٩٨٢٠٢٤٠ ٢٦٢
المكرمة/جدة

الرياضبسام مكي حسن ابونويس٩٦٣٠ ٢٦٣

الرياضخالد عبدالله راشد ابونيان٣٩٧٥٢٦٢ ٢٦٤

الرياضمرزوق حمد  ابونيان٩٠٠ ٢٦٥

حقلمحمد عبدالله محمد ابوهاشم٣٦٢٠ ٢٦٦

أبـهاجازى موسى على ابوهاوى ٢٦٧

مكتب منطقة مكة محمد جبران على ابوهديه٧٨٩١٢٩٣ ٢٦٨
المكرمة/جدة

جدةشاره بنت صالح بن محمد ابوهليل٥٧٠١ ٢٦٩

الرياضعلي محمد علي ابويبسن٥٠١ ٢٧٠

جدةهشام على صدقه ابيض٥١٩٤ ٢٧١

جدةآمال الوسيله محي الدين احمد٢٧١٦ ٢٧٢

الطائفاحمد اسماعيل  احمد٤١٣ ٢٧٣

عنيزةاحمد بن علي بن محمد احمد٤٥٤٤١١٢ ٢٧٤

جدةاحمد توفيق تركي التركي احمد٩٢٢٨٢٥٩ ٢٧٥

أبـهااحمد محمد هادي احمد٧١٩٦٨٢٤ ٢٧٦

مكة المكرمةاشواق اسحاق بن سيد احمد٤٧٧٩ ٢٧٧

الرياضتامه حسن  احمد٥٠٤ ٢٧٨

أبـهاجربان على  احمد٦٣١ ٢٧٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةجمال مسفر غانم احمد٦٤٨٠٥١٦ ٢٨٠

صامطةحسن زوم  احمد٤٦٠ ٢٨١

مكة المكرمةحسن عبدالغفور  احمد٢٣٣ ٢٨٢

أبـهاحليمه عيسى  احمد٤٠٩ ٢٨٣

جدةخديجة محمد احمد احمد٦٣٧٢١٨٢ ٢٨٤

جدةرويده عبدالكريم سليمان احمد٦٧١٧٣٩٨ ٢٨٥

جازانزهراء عوض  احمد٠٣٢ ٢٨٦

الرياضسرور جروك سرور احمد٣٢٩ ٢٨٧

جدةسعاد حسن عواض احمد٢٧٨ ٢٨٨

مكة المكرمةسعد محمد بن عبدالحميد احمد٣٦٨٢ ٢٨٩

مكتب منطقة جازانسعيده مبروك علي احمد٦٦٨٠ ٢٩٠

جدةسهيتا عمر محمديحيى احمد٢٥٦ ٢٩١

الرياضسوزان سعيد احمد احمد٨٢٥١ ٢٩٢

جدةصديق جبريل ابوبكر احمد١٣٥٥٣٦٨ ٢٩٣

أبـهاعبدالرحمن على  احمد٥٣٣ ٢٩٤

جدةعبدالله حسن عبدالله احمد٤٠٠ ٢٩٥

الرياضعبدالله سعيد حسن احمد٠٢٠٤ ٢٩٦

خميس مشيطعلى احمد حسن احمد٢٨٢ ٢٩٧

جدةعلى موسى شعيب احمد٦٩٠٤٧٤٥ ٢٩٨

مكتب منطقة الرياضعلي حسين درويش احمد٤٨١٣ ٢٩٩

جدةعليه عبدالله احمد احمد٢٤٦٧٣٢٣ ٣٠٠

جدةعمر علي مهيوب احمد٣٧٠٨٧٦٦ ٣٠١

مكة المكرمةفاطمه احمد عيسى احمد٥٤٢ ٣٠٢

جدةفاطمه محمد داوود احمد٠٥٨ ٣٠٣

مكتب منطقة مكة فتينيه يحي عبدالله احمد٧٠٣١ ٣٠٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة عسيرفهد احمد زيلعي احمد٣٨٠٩ ٣٠٥

الرياضفوزى ابراهيم عبدالله احمد٣٩٧ ٣٠٦

مكتب منطقة مكة فوزيه ادريس موسى احمد٦٣٥٠ ٣٠٧
المكرمة/جدة

مكة المكرمةمبروك   احمد٨١٦ ٣٠٨

الرياضمحمد صالح حسن احمد٦١٣ ٣٠٩

العالمحمد عبدالله كريمى احمد١٨٠ ٣١٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جازانمحمد على  احمد٥٨٦ ٣١١

جدةمحمد مدينى عامر احمد٩٢٥ ٣١٢

الرياضمريم عبدالمحسن ناصر احمد١٨٥٨ ٣١٣

مكتب منطقة الرياضمضيعه سلمان جمعان احمد٧٨٤٨ ٣١٤

الرياضمنصور محمد انور احمد٣٩٢٠٥٣٨ ٣١٥

مكتب منطقة مكة ناجي ابراهيم بن عبده احمد٦٨٤٨ ٣١٦
المكرمة/جدة

الرياضناصر سعد مرزوق احمد٧٦٠٦٧٦١ ٣١٧

مكة المكرمةنجال علي عثمان احمد٠٦٩٨ ٣١٨

بريدةيحيى احمد عيسى احمد٦٦٨ ٣١٩

جدةانتصار احمد على احمد محفوظ٧٧١ ٣٢٠

جازانسامى محمد عريبى احمدايوب٥٥٣٩٩٢٩ ٣٢١

جدةجميله مبروك عتيقه احمدباسند٦٩٠ ٣٢٢

صبياءعلى سيد محمد احمدعامرى٨٩٦ ٣٢٣

جدةاحمد على حسن احمدعسيرى٥٢٧ ٣٢٤

الرياضحسين عبدالله حسن اخضر٥٩٦٠ ٣٢٥

جدةاحمد عثمان احمد ادريس٤٣٩ ٣٢٦

الرياضاسامه بن يوسف بن امين ادريس٨٨٤١٢٨٦ ٣٢٧

جدةخالد بن وليد بن خالد ادريس٠٣٥٨٥٦٠ ٣٢٨

جدةسمر بنت  حكمت بن محمد ادريس٧٨٥٩٣٧٣ ٣٢٩

جدةعبدالرحيم عبدالقادر  ادريس٩٦٦ ٣٣٠

الدربمحمد علي ناصر ادريس١٨١٩ ٣٣١

جازانيحيى علي محمد ادريس٨٣٢٤٠٤١ ٣٣٢

مكة المكرمةتحسين   ادم١١٩ ٣٣٣

الرياضمدنيه محمد عبده ادم١٠٢ ٣٣٤

جدةيوسف بن حمزه بن ادريس ادم٩٧٤٠ ٣٣٥

مكة المكرمةحياة محمد حصاني ازهر٣٧٠٢٠٩٠ ٣٣٦

مكة المكرمةخالد خان  ازهر٤٧٢ ٣٣٧

الرياضوديع سعيد احمد ازهر٣٩١٤٢٢٥ ٣٣٨

مكة المكرمةمساوى محمد على ازيبى٣٧٤ ٣٣٩

أبـهااحمد علي محمد ازيبي٦٦٣٢ ٣٤٠

أبـهاحسين أبكر بن أبكر ازيبي٤١٣٨٤٠٦ ٣٤١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةصالح عبدالجبار  اسحاق٧٩٦ ٣٤٢

مكتب مكة المكرمةجنان محمد يونس محمد اسحاق الشودري٩٧٦٤ ٣٤٣

مكتب منطقة مكة محمد صالح عامر اسحق٧٠١١٦٠٧ ٣٤٤
المكرمة/جدة

جدةحسن على  اسطنبولى٥٢٢ ٣٤٥

جدةسوزان بنت يوسف بن ابراهيم اسطه٧٠١٤ ٣٤٦

جدةيعقوب يوسف ابراهيم اسطه١٢٠٤٢٣٣ ٣٤٧

الباحةاحمد سفر عيد اسعد١٣٣ ٣٤٨

جدةعبدالمحسن بن خليل بن عبدالمحسن اسعد٠١٣٣٧٠٣ ٣٤٩

الرياضمحمد المدراس عبدالقادر اسكندر٨٤٣ ٣٥٠

المدينة المنورةنجاة محمد عبد القادر اسكندراني٧٠٢٠١٨٨ ٣٥١

جدةسعود سالم حمزه اسالم٧٤٥٩٩٢٦ ٣٥٢

الرياضصالح على  اسلم٦١٤ ٣٥٣

جازانابراهيم محمد  اسماعيل٤٧٩ ٣٥٤

الجبيلحسن ابراهيم  اسماعيل٦٩٨ ٣٥٥

جدةحسين محمد على اسماعيل٨٧٣٠٦٢٧ ٣٥٦

الظهرانسلمان بن علي بن حسن اسماعيل٧٩٨٢٤٥٦ ٣٥٧

جدةعبدالرحمن احمد عبدالرحمن اسماعيل٤٧٨٧٦٨٧ ٣٥٨

االحساءعبدالله ابراهيم حمد اسماعيل٢٥٣١٨١٨ ٣٥٩

جدةمحمد عبدالله مهدي اسماعيل٨٢١٧٨٥٥ ٣٦٠

مكتب المنطقة الشرقيةمريم على احمد اسماعيل٣١٥٧ ٣٦١

جدةمسعد فرج  اسماعيل٢٩١ ٣٦٢

الرياضمسعود علي محمد اسماعيل٠٩٩٨٧٩٧ ٣٦٣

الرياضمعدي خديوي مبروك اسماعيل٧٠٨١ ٣٦٤

جدةمحمد موسى محمد اسود٦٢٢٣ ٣٦٥

جدةاحمد بن محمد بن تنكو اشعري٦٣١٧٩٥١ ٣٦٦

الرايسابراهيم اسماعيل احمد اشقر٩٠٢٣ ٣٦٧

جدةسامى محمد صالح اشقر٠٤٣٨٠٧١ ٣٦٨

الرياضمحمدناجي عبدالله عبداللطيف اشي٣٢٧٩٢٥١ ٣٦٩

الدمامعبدالرحيم حسين علي اعبادي٧٥٦٩٧١٩ ٣٧٠

الرياضرشا بنت خليل اغا٦٩٦ ٣٧١

الرياضباسل لطفى امين الشريف افندى٧٥١ ٣٧٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةابراهيم محمد علي افندي٤٨١٧٣٥٤ ٣٧٣

جدةايمان عمر زكي افندي٧٨١٧ ٣٧٤

جدةخالد احمد محمد افندي٩٣٢٨ ٣٧٥

الدماممحمد حسن عبدالرحمن افندي٢٩٣٥٨٩٢ ٣٧٦

جدةاحمد بن حسين بن احمد اكبر٤٤٥٢٥٤٤ ٣٧٧

جدةفواد حسين احمد اكبر٢٥٨٧٥٤٥ ٣٧٨

جدةيوسف عباس حسين اكبر٣٠٦٧٨٧٣ ٣٧٩

جدةنوال محمد مزراب اكداغ٧٠٤٦٣١٤ ٣٨٠

مكة المكرمةمحبوبه عبدالله عبدالكريم اكرم١٩٧٣ ٣٨١

الرياضخالد على سعد ال٠٢٠ ٣٨٢

الدمامحسين عبدالله احمد ال ابراهيم٥٥٨٠٣٩١ ٣٨٣

الرياضماجد سعيد ابن شائع ال ابوصابر٠٠٤٤ ٣٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةهرثه علي مكي ال احبيل٢٢٢١ ٣٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةمهند احمد مهدي ال احمد٤٦٨٧ ٣٨٦

رأس تنورةتوفيق جعفر علي ال اسماعيل١٥٨٣٣٢٧ ٣٨٧

الجبيلاحمد علي احمد ال اشريان٨٥٧٨٣١٧ ٣٨٨

القطيفسلمان حبيب محمد ال اعفيريت٤٠٤٩٠٦٥ ٣٨٩

مكتب محافظة األحساءغفره محمد هاد ي ال البيد٠٧٦٨ ٣٩٠

خباشعبدالله سالم غازي ال الحارث٠٩١٧٠٨٣ ٣٩١

نجرانيحي ناصر بن محمد ال الحارث٩٣٤٠ ٣٩٢

أبـهاعلي محمد سعيد ال السعره٤١٣٠ ٣٩٣

مكتب المنطقة الشرقيةالسيدمحسن السيداحمد السيدشرف ال السيدموسى٩٠٩١٨٢١ ٣٩٤

الرياضسعدى مفرح عتيقه ال الشيخ٩٠٩ ٣٩٥

الرياضصالح محمد صالح ال الشيخ٢٥٣ ٣٩٦

الرياضعبد الرحمن حمد عبد الرحمن ال الشيخ٠٣٨٨٣٩٠ ٣٩٧

جدةعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد ال الشيخ٦٤٤٩٩٧٢ ٣٩٨

الدمامعمار حسين عبدالله ال الشيخ٢٥٤٦٩١٩ ٣٩٩

أبـهامحمد عايض محمد ال القطب٧٧٨٤٣٥٧ ٤٠٠

القطيفمدينه بنت جاسم بن امان ال امان٨٦٢٥٦٢١ ٤٠١

الرياضزياد محمد احمد ال امركيب٣١٤٨ ٤٠٢

مكتب المنطقة الشرقيةأحمد زايد حسين ال بالحارث١٢٤٨ ٤٠٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

نجرانمحمد حسين بن مهدي ال بالحارث١٥٤٣ ٤٠٤

الظهرانظافر سعيد ظافر ال بحرى٥٣٧ ٤٠٥

مكتب منطقة نجرانرفعه حمد عجيم ال بحري٩٢٣١ ٤٠٦

الرياضبادى عبدالله سويلمه ال بريك٥٧٨ ٤٠٧

مكتب المنطقة الشرقيةحسن محمد حسن ال بليس٧٤٣٣٥٠١ ٤٠٨

نجرانسعد مهدي مسرع ال بو صابر٥٤٤٠ ٤٠٩

خميس مشيطنايف نصير محمد ال بوحماد٤٦٤٩٩٥١ ٤١٠

مكتب منطقة عسيرنبته علي عون ال بوسعيده٠٨١٧ ٤١١

الجبيلخلف علي خلف ال بوعينين٤١٠ ٤١٢

الرياضراشد جبر حمود ال بوعينين٢٣٣ ٤١٣

مكتب المنطقة الشرقيةناجى محمد عبدالله ال توريت٢٣٢ ٤١٤

محايل عسيرمحمد احمد هادي ال جابر٧٤٩٤١٦٨ ٤١٥

الرياضعلي سعيد محمد ال جازع٤١٠٣٢١٤ ٤١٦

مكتب منطقة نجرانمحسـنه هادى جازع ال جازع٦٣٤٩ ٤١٧

مكتب منطقة مكة ضيف الله عبدالله محمد ال جروين٤٩٠١ ٤١٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة نجرانمسفره مسفر السنيدي ال جعره٤٢٧٣ ٤١٩

مكتب المنطقة الشرقيةمكي عبدالله حسين ال جعفر٥٤٧٩ ٤٢٠

مكتب منطقة عسيرامل هادي فهد ال جمعان٤١١٤ ٤٢١

مكتب منطقة عسيرريم هادي فهد ال جمعان٦٢٣٠ ٤٢٢

مكتب منطقة عسيرعبدالرحمن هادي فهد ال جمعان٣٥٤١ ٤٢٣

مكتب منطقة عسيرعبدالله هادي فهد ال جمعان٦٧٠٥ ٤٢٤

مكتب المنطقة الشرقيةعلي فيصل محمد ال جمعه٧٠٧٣ ٤٢٥

مكتب منطقة عسيرحامد ظافر معيض ال جميح٣٢٧١ ٤٢٦

الرياضعبدالرحمن حمد بن مسعود ال جميح٧٩٧٠ ٤٢٧

الظهرانجعفر علي محمد ال جميع٤١٣٣٥٦٦ ٤٢٨

الدمامعلي حسن علي ال جميعان٥٧٩٦ ٤٢٩

الرياضبندر سالم مبخوت ال جواد٣٨٩٦ ٤٣٠

مكتب المنطقة الشرقيةكميل على يوسف ال حاجى٥٠٠١ ٤٣١

الرياضمسفر بن صالح بن ظافر ال حارث١٢٤٣ ٤٣٢

مكتب المنطقة الشرقيةزهراء عبدالله حسن ال حبيب٩٨٦٤ ٤٣٣

الخبراحمد عبدالله احمد ال حجي٨٦٣٤ ٤٣٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضسعيد عبدالله محمد ال حدال٣٠٣٨ ٤٣٥

الرياضزينب محمد احمد ال حرز٧٠٥٢ ٤٣٦

الجبيلسـالـم بن علي بن حمد ال حرشان٤٢٥٥٦٦٧ ٤٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةزهراء محمد حسن ال حريز٠٠٣٨ ٤٣٨

مكتب المنطقة الشرقيةسارة محمد حسن ال حريز٥٦٢٢ ٤٣٩

مكتب المنطقة الشرقيةكرباليا علي محمد ال حريز٠٨٠٣ ٤٤٠

المدينة المنورةسيف حمد بن صالح ال حزم١٢٢٥ ٤٤١

الرياضخالد عوض حسن ال حسن٦٥٠٥ ٤٤٢

الجبيلعبدالرحمن ابراهيم حسن ال حسن٤٠٤١٥٣٠ ٤٤٣

الرياضناصر محمد حمد ال حسن٣٨٤٠٦٨٨ ٤٤٤

جدةوائل عيسى ابراهيم ال حسن٦٢٠١ ٤٤٥

مكتب المنطقة الشرقيةسعيده يحى حسن ال حسنه٠٣٢٥ ٤٤٦

الحريقناصر بن سعد بن عبدالعزيز ال حسين٤٥٤٧ ٤٤٧

جدةيحى محمد مفرح ال حسين٣٥١٦٢٩٦ ٤٤٨

الرياضحمد راشد حمد ال حمد٢٦٤٤٦٠٨ ٤٤٩

مكتب منطقة الرياضيحيى علي صالح ال حمد٧٠٠٢٦٥٨ ٤٥٠

الخبرصالح عبدالله حمود ال حمود٤٣٧٨٦٤٩ ٤٥١

الخبرعلي بن عبدالرسول بن احمد ال حمود٥٢١٣٥٦٦ ٤٥٢

أبـهاابراهيم على حميدى ال حميدى١٨٩ ٤٥٣

مكتب منطقة عسيرسعد حسين مسفر ال حيان١٠١٧ ٤٥٤

تبوكعلي احمد سعيد ال حيدر٧٩١ ٤٥٥

مكتب منطقة نجرانفاطمه احمد عبهل ال حيدر٧١٩٨ ٤٥٦

الرياضجبران مبارك عبدالله ال خالد٣٦٣٣٤٧٤ ٤٥٧

جدةعلى امان سعيد ال خالد٩٤٩ ٤٥٨

مكتب منطقة الرياضوجدان سلطان سرور ال خالد٣٥٥٦ ٤٥٩

الرياضعلي محمد بن علي ال خراش٣٧٥٤ ٤٦٠

مكتب منطقة الرياضاسمى حسين عامر ال خريم٢١٠٨ ٤٦١

مكتب منطقة الرياضحمد حسين عامر ال خريم٥٥٦٥ ٤٦٢

مكتب منطقة الرياضخالد حسين عامر ال خريم٢١١٦ ٤٦٣

مكتب منطقة الرياضرفعه حسين عامر ال خريم٣٠٩٣ ٤٦٤

نجرانملحه محمد حسن ال خريم٣٥٦٤ ٤٦٥
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم
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رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضهادي حسين عامر ال خريم٢١٢٤ ٤٦٦

الرياضمحمد راشد شبيب ال خليفه٦٤٩٢٦٢٥ ٤٦٧

سيهاتندى علي عبدالله ال خليفه٨٢٠٢ ٤٦٨

نجرانمحمد صالح على ال خمسان٥٩٠ ٤٦٩

الدمامجعفر احمد رضى ال خميس٠١١ ٤٧٠

مكتب المنطقة الشرقيةمصطفى بن قاسم بن محمد ال داوود١٤٨٨ ٤٧١

الجبيلعبدالجليل محمد حسين ال درويش٣٩٥٣١٥٩ ٤٧٢

مكتب المنطقة الشرقيةآمنه علي راشد ال دعبل٩٤٩٩ ٤٧٣

القطيفعبدالله احمد حسين ال دعيبل٦٧٣٦٢١٣ ٤٧٤

الدماماحمد جاسم احمد ال دهنيم١٤٤٨٠٧٣ ٤٧٥

جازانسلطان علي محمد ال دوشه٨٥٧١ ٤٧٦

الرياضعلي حسين الماس ال دويس٣٠٩٢٣٦٦ ٤٧٧

الدمامجابر محمد حسين ال ذيبان١٦٠٦٣٢٦ ٤٧٨

الرياضحسن سعود عوض ال راقع٤٨٨٧٤٨٦ ٤٧٩

أبـهاتركي سعيد عبدالله ال راوي٠٣١٧٧٤٤ ٤٨٠

مكتب المنطقة الشرقيةحسين عبدالله حسين ال ربح٤٢٨٧ ٤٨١

الدمامحسين محمد حسين ال ربح٠٧٣٩٨٥٠ ٤٨٢

القطيفعبدالله منصور احمد ال ربح٩٤٦٠٤٥٩ ٤٨٣

الدماممحمد عبدالله حسين ال ربح٨٣٤ ٤٨٤

القطيفعلي بن ابراهيم بن حسن ال ربيع٣٤٣٣٥٤٦ ٤٨٥

الرياضنمشه على سعد ال ربيع٦٥٣ ٤٨٦

ابقيقعوض على  ال رخامى٥١٩ ٤٨٧

الرياضفهد خرصان منير ال رشيد٩٧٣٦ ٤٨٨

بريدةمحمد صالح عبدالله ال رشيد٦٥٠٤ ٤٨٩

الرياضمشعل بن نايف بن عبد العزيز ال رشيد٣٣٤٩٦٩٨ ٤٩٠

مكتب منطقة عسيرمحمد عبدالله علي محمد ال رفيدي٣٩٧٩ ٤٩١

الدماممحمد صالح عباس ال رمضان٣٠٢٦٨٦٩ ٤٩٢

الرياضعبدالعزيز حمود محمد ال روق٧٥٧٩٩٩٩ ٤٩٣

مكتب محافظة الخرجبناء محمد وطبان ال رويعي٤٥١١ ٤٩٤

مكتب محافظة الخرججدعه محمد وطبان ال رويعي٧٤٠٨ ٤٩٥

مكتب محافظة الخرجسويد محمد وطبان ال رويعي٤٥٠٣٩٦٠ ٤٩٦
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مكتب محافظة الخرجشيبان محمد وطبان ال رويعي٤٥٣٧ ٤٩٧

مكتب محافظة الخرجعبدالهادي محمد وطبان ال رويعي٧٣٩٠ ٤٩٨

مكتب محافظة الخرجلولوه محمد وطبان ال رويعي٤٤٩٥ ٤٩٩

مكتب منطقة عسيرعبدالرحمن ابراهيم عبود ال ريبه٠١٤١ ٥٠٠

الدمامجميله جوهر فهد ال زعير٠٧٤ ٥٠١

نجرانمهدي مانع حمد ال زمانا ن٧٨٨٣ ٥٠٢

الرياضعبدالله علي سعد ال زمعاء٤٤٢٣٠٢٣ ٥٠٣

الخرجعبدالله رشود عبدالعزيز ال زنان٢٠٣ ٥٠٤

الرياضخالد عبدالرحمن محمد ال زويد٦٨٥٢٧٠٤ ٥٠٥

مكتب منطقة الرياضساره ناصر سعود ال زيد٨٣٩٢ ٥٠٦

بريدةعبدالله زيد عبدالله ال زيد٧٤٩٩ ٥٠٧

القطيفعبدالله عبدالله علي ال زيد٢٥٤ ٥٠٨

مكتب محافظة الخرجنوره محمد موسى ال زيد٦١٤٥ ٥٠٩

مكتب منطقة نجرانموزه حسين محمد ال ساري٦٧٤٧ ٥١٠

مكتب منطقة نجرانناصر فهد حسين ال ساعد٤٥٣٣ ٥١١

الدمامعبدرب الرسول علي عيسى ال سالم٦٧٣٠٨٠٢ ٥١٢

نجرانعلى عائض مبارك ال سالم٥٦٩٦ ٥١٣

نجرانمسعود محمد حمد ال سالم٩٤١٣ ٥١٤

نجرانادريس سعد سراج ال سراج٣٢٧١ ٥١٥

الدمامابراهيم محمد على ال سرار٥٠٤٧ ٥١٦

مكتب منطقة نجرانخالد هادى صالح ال سرور١٩١٢ ٥١٧

الدماماحمد صالح احمد ال سريح٦٤٥٩١٦٦ ٥١٨

الرياضجعيد حمد محمد ال سعد٠٩٧ ٥١٩

الرياضسالم محمد علي ال سعد٥٠٨٩ ٥٢٠

جدةفيحان بن فرح بن عبدالله ال سعد٠٨٩٩٢٦٥ ٥٢١

مكتب منطقة نجرانماجد مبارك سعيد ال سعد٧٧١٩ ٥٢٢

نجرانمهند عبدالله عبدالله ال سعد٥٥٢٤٨٤٢ ٥٢٣

مكتب المنطقة الشرقيةناجي حيدر علي ال سعد٥١٤٣٦٩٦ ٥٢٤

الرياضفهد عبدالله سعيدسعدالله ال سعدالله١٥٠٦٠٩٧ ٥٢٥

الظهرانجاسم عبدالله سعدون ال سعدون٥٧١ ٥٢٦

جدةاالمير خالد بن محمد بن فهد ال سعود ٥٢٧
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الرياضاالمير منصور بن محمد بن نواف ال سعود٥٤٢٨٤٤٤ ٥٢٨

الرياضخالد فيصل تركي ال سعود٤٩٣٠ ٥٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةابراهيم عبدالله ابراهيم ال سعيد٧٢٠٩ ٥٣٠

مكتب المنطقة الشرقيةصالح حسن علي ال سعيد٧٩٤٠ ٥٣١

مكتب منطقة الرياضمريم محمد صالح ال سعيد٤٢٧٠ ٥٣٢

مكتب المنطقة الشرقيةنعيمه جمعان فرج ال سعيد٩٢٥٣ ٥٣٣

الرياضمحمد حوبان بحي ال سعيده٨٩٤٤ ٥٣٤

حوطة بني تميمعبدالله حسن ناصر ال سعييد١٤١٦١٣٧ ٥٣٥

مكتب منطقة الرياضمبارك محبوب نائف ال سفران٩٥٧٢٣٥١ ٥٣٦

الدمامعبدالله علي مسفر ال سلمه٥٧٦٧١٩٨ ٥٣٧

أبـهاحسين عبدالله علي ال سليم٣٩٠٩٠١٤ ٥٣٨

مكتب منطقة نجرانفهد مسفر حمد ال سليم٦٤٧٣ ٥٣٩

الخبرمحمد ناصر  ال سليم٢٣٠ ٥٤٠

مكتب منطقة نجراننوره جارالله محمد ال سليم٠٧٦٨ ٥٤١

جدةهادي مسفر بن راشد ال سليم٥٧٣١ ٥٤٢

نجرانحمد بن صالح بن على ال سليمان٨٧٤٢٣٣٤ ٥٤٣

مكتب منطقة نجرانخالد صالح بن نعيم ال سليمان٢٠٦٦ ٥٤٤

مكتب منطقة عسيرطارق مشبب محمد ال سليمان٨٥٥٢ ٥٤٥

مكتب محافظة الخرجعبدالعزيز فهد سعد ال سليمان٢٥٠٧ ٥٤٦

أبـهامحمد مناحي ذيب ال سمره٦٥٦٢ ٥٤٧

نجرانفاطمه فارس حمد ال سوار٤٠٦٣٤٣٥ ٥٤٨

سيهاترملة علي محمد ال سويد٧٦٩٧٢٨١ ٥٤٩

الدمامحمد جعموم حسن ال سويدان١٣٤٠٨٠٦ ٥٥٠

الرياضحمد علي صالح ال سويدان٠٠٤٠٤٥٢ ٥٥١

ابقيقعبدالله علي بن محمد ال سويدان٥٢٩٩ ٥٥٢

األفالجعثمان محمل عثمان ال سويلم٤٨٢٢٣٥٤ ٥٥٣

الرياضعصام ناصر طحنون ال شعيب٨٢٨٣ ٥٥٤

أبـهافاطمه محمد حسين مريع نبته ال شويل٢١٨٨٠١٤ ٥٥٥

ابقيقراشد بن محمد بن صالح ال شيبان٣٥٨٢٥٢٦ ٥٥٦

ابقيقيحيى عبدالله سالم ال شيبان٦٩٩ ٥٥٧

الدمامحمد سعد حمد ال شينان٤٠٢١ ٥٥٨
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مكتب منطقة عسيرنمشه مبارك حمد ال شينان٩٥٢٧ ٥٥٩

الخبرعلي بن عبدالخالق بن علي ال صاحب٠٥٠٦١٩٥ ٥٦٠

الطائفسعد ابراهيم سعدون ال صافي١١١١٥٠٩ ٥٦١

جدةعيسى بن مريع بن مطاعن ال صديق٥٤٢١٢٢٢ ٥٦٢

أبـهااحمد تركي محمد ال صعب٣٠٦٥٤٤٦ ٥٦٣

مكتب منطقة الرياضعذبه محمد حمد ال صواب٩١٢٠ ٥٦٤

مكتب المنطقة الشرقيةزهره صوفان محمد ال صوفان٠٠٢٧ ٥٦٥

مكتب منطقة نجرانهياء عبدالله بن راشد ال ضاوي٩٤١٤ ٥٦٦

الرياضخالد رمزي محمد ال ضيف الله عسيري٦٨٤٠٢٣٥ ٥٦٧

حوطة بني تميمراشد عبدالله راشد ال طالب٣٨٧٩٣٥١ ٥٦٨

مكتب منطقة عسيرصفيه مفرح عيسى ال طالع٨٦٢٥ ٥٦٩

القطيفمحمد علي محمد ال طرموخ٩٠٨٨٨٦١ ٥٧٠

مكتب المنطقة الشرقيةزهراء عبدالله اليوسف ال طريف٧٧١٣ ٥٧١

الدمامعلي عبدالله احمد ال طالق٢١٩٧ ٥٧٢

الخبرعبدالله بن احمد بن احمد ال طه١٤١٨٣٩٤ ٥٧٣

مكتب المنطقة الشرقيةعدنان نزار عدنان ال طويلب١٧٦٦ ٥٧٤

الدمامعلي بن صالح بن حسين ال عائض٤٨٣٩١٧٤ ٥٧٥

خميس مشيطعلي شايع جبران ال عادي٧٣٢٢ ٥٧٦

الرياضحمد على هادى ال عباس٩٢٣٣ ٥٧٧

مكتب منطقة نجرانريا حمد مرزوق ال عباس٤٣١٤ ٥٧٨

الدمامصالح محمد على ال عباس٧٦٥ ٥٧٩

مكتب منطقة عسيرمحمد سعيد سليمان ال عباس٧٢٩٠٢٤٤ ٥٨٠

نجرانمسعود ناصر ناجي ال عباس٣٦٥١٤١٤ ٥٨١

الرياضريان عبدالخالق علي ال عبدالخالق١٦٥١ ٥٨٢

خميس مشيطعلي سعيد حسين ال عبدالقادر٩٤٦٩ ٥٨٣

سيهاتجعفر على  ال عبدالله٧٧٥ ٥٨٤

الرياضراشد حمد علي ال عبدالله٠٥٣ ٥٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةساره محمد عبدالواحد ال عبدالواحد٧٠٥٩٣٠٣ ٥٨٦

مكتب محافظة بيشةنايف عبدالعزيز عايض محمد ال عبود٣٥٢٢ ٥٨٧

الرياضجعفر بن عبدالرحمن بن جعفر ال عبيد٩٧٨٨٣٨٣ ٥٨٨

الدمامرضى احمد حسين ال عبيد٠٦٤ ٥٨٩
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مكتب منطقة نجرانفاطمه صالح حسن ال عتيق٣٦٠٥ ٥٩٠

الرياضعبدالرحمن محمد عبدالعزيز ال عثمان٩٩١٠ ٥٩١

الرياضمحمد عبدالله عبدالهادي ال عثمان٧١٦٨ ٥٩٢

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه عبدالله عبدالله ال عجيان٣٢١٠ ٥٩٣

أبـهامشبب على محمد ال عذبه٥٨١ ٥٩٤

الدمامعبدرب الرسول عبدالله احمد ال عرقان٠١٦٥٧٩٢ ٥٩٥

مكتب المنطقة الشرقيةعلى عبدالله حسن ال عصيص٣٩١ ٥٩٦

سيهاتجنان مهدي حبيب ال عطيه٨٩٢٧ ٥٩٧

الخرجخالد محمد عقيل ال عقيل١٨٠ ٥٩٨

الرياضعبدالرحمن مفرح عبدالرحمن ال على٠٨٦ ٥٩٩

مكتب منطقة المدينة المنورةسلمى الشريف احمد ال علي٢٢٤١ ٦٠٠

مكتب منطقة الرياضسلمى حسين زيد ال علي١٢٣٧٥٢١ ٦٠١

الرياضمحمد فيصل راشد ال عليان٣٣٦٩٢٧٣ ٦٠٢

مكتب محافظة األحساءنمشه محمد مانع ال عمار٦٣٦٧ ٦٠٣

جدةسالم علي بن فالح ال عمر٧٢١٧ ٦٠٤

الرياضعبدالله عمر عبدالله ال عمر٦٣٨١٦١٩ ٦٠٥

جدةنواف محمد ابن معدي ال عوض١٤٢٧ ٦٠٦

خميس مشيطسلطان مشبب عبدالله ال عوضه٧٧٧٥٥٥٤ ٦٠٧

الرياضسعيد ابراهيم  ال عون٥٦٦ ٦٠٨

الدمامميرزا بن عبدالهادي بن ابراهيم ال عيد٣٤٦٥١٠٧ ٦٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةراشد محمد صالح ال عيسى٦٢٢٧٦٥١ ٦١٠

الرياضمحسن محي الدين احمد ال عيسى٦٥٤٣٣٨٥ ٦١١

جدةحازم راجح عدنان ال غالب٨٢١٢٥٨١ ٦١٢

أبـهاعوض على عبدالهادى ال غانم٦٦٩٠٩٨٠ ٦١٣

جدةعبدالله خراش محمد علي ال غرامه٤٤٢٧٧٥٢ ٦١٤

مكتب منطقة عسيرعيده محمد يحي احمد ال غرامه٥٥٢٠ ٦١٥

مكتب المنطقة الشرقيةرضا عبدالله كاظم ال غزوى٢٦٤٣ ٦١٦

مكتب المنطقة الشرقيةساره حسين على ال ف ردان١٤٢٢ ٦١٧

القطيفحسن علي محمد ال فرج٨٦١١٤٥٥ ٦١٨

مكتب منطقة الرياضرحمه مبروك سعد ال فرج النجراني١١٨٤ ٦١٩

مكتب محافظة الجبيلرفعه علي حيدر ال فرحان٣٥٥٢ ٦٢٠
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مكتب منطقة مكة احمد محمد على ال فرع٣٠١٧ ٦٢١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة على محمد على ال فرع٣٠٢٥ ٦٢٢
المكرمة/جدة

الجبيلبندر مسرع بن قبالن ال فطيح٠٧٣٤ ٦٢٣

الرياضحسين مسعود مسرع ال فطيح٢٦٧١٩١٧ ٦٢٤

الظهرانعبيد قبالن محماس ال فطيح٨٦٨٨٠٥١ ٦٢٥

مكتب منطقة نجرانمبارك بالل مهدى ال فطيح٧٣٥٩٣٦١ ٦٢٦

الرياضحمد محمد مسفر ال فليج٩٥٧٨٦٢٧ ٦٢٧

مكة المكرمةتركي ظافر مرزوق ال فهاد٤٢٨٩ ٦٢٨

الرياضسعد عبدالرحمن دشن ال فهاد٢١١٢٩٦٣ ٦٢٩

الخرجعبدالله عائض حمير ال فهاد٠٦١٤٣٩٥ ٦٣٠

نجرانحمد مهدي محمد ال فهيد٦٨٠٥ ٦٣١

مكتب منطقة عسيرشفياء علي محمد ال فهيد٠٠٦٧٩٨٦ ٦٣٢

الخبرعلي ناصر عبدالله ال فهيده٢٧١٦١٨٣ ٦٣٣

الدمامعبد العزيز احمد على ال قريع٠٧٤٩٠٥٣ ٦٣٤

الجبيلبخيت سعود سالم ال قناع١١٠٥٧١٢ ٦٣٥

الرايسعائض سعيد محمد ال قيشان٧٣٧٠ ٦٣٦

جدةباسم حسن علي ال قيصوم٥٥٨١٩٣٨ ٦٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد جواد محمد ال كرم٩٢٢٩٧٢٤ ٦٣٨

الرياضعلي سعيد بن محمد ال كزمان٦٥٢٨ ٦٣٩

الرياضخالد غصن مشنان ال مبارك٦٠٥٣ ٦٤٠

الخبرعبدالله مطاعن غالب ال مبارك٨٦٩٥٥٩٦ ٦٤١

جدةليلي خيري محمد ال مبارك١١٩٥ ٦٤٢

مكتب منطقة الرياضودعان محمد جمعان ال مبارك٢٧٧٩ ٦٤٣

الطائفعلى ابراهيم محمد ال مجهوش٧٥٩٥٢٥٦ ٦٤٤

القطيفنزار بن احمد بن حسين ال محسن٤٦٣٦١٤٧ ٦٤٥

الرياضبدريه مسعود  ال محمد١٥١ ٦٤٦

تاروتعبدالمحسن محمد الحاج ال محمدحسين٠٤٥ ٦٤٧

مكتب محافظة الخرجنوره على سالم ال محيسن٩٣٤٢ ٦٤٨

الدماممحمد بن ناصر بن علي ال مخثله٢٥٨٥١٢٧ ٦٤٩

نجرانجابر محمد  ال مخلص١٢٠ ٦٥٠

مكتب منطقة نجرانسعيده جابر حمد ال مخلص٥٣٨٢ ٦٥١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة نجرانشروق جويعد صالح ال مخلص٣٧٩٧ ٦٥٢

مكتب منطقة نجرانظبيه محمد مسفر ال مخلص٠٨٤٥٥٤٧ ٦٥٣

الرياضمهدي ذيب علي ال مخلص٨٣٢٨ ٦٥٤

مكتب منطقة نجراننورة عوض بن محمد ال مخلص٢٢١١٠٣١ ٦٥٥

مكتب منطقة نجرانهمال جابر حمد ال مخلص٩٨٧٤ ٦٥٦

مكتب المنطقة الشرقيةزليخه حسن علي ال مدن٦٥٣٤٥٨٧ ٦٥٧

الظهرانعبدالحكيم سعيد عبدالله ال مدن٢٣٦١٢٦٣ ٦٥٨

الخبرعبدالله بن حسين بن عبدالله ال مراعان٤١٩٨١٢٥ ٦٥٩

الخبرصرمان بن حسين بن عبدالله ال مراغان٤٢١٤٤١٩ ٦٦٠

نجرانخالد مهدي علي ال مردف٩٦٠٣٤٢١ ٦٦١

الباحةعلي عبدالله غرم الله ال مرزن٠٣٠٨٠٦٣ ٦٦٢

الدمامرضي بن احمد بن ابراهيم ال مرزوق٩٧١٣٤٨٢ ٦٦٣

الدماممرزوق عبدالله  ال مرزوق٦٣٥ ٦٦٤

الدماممنير بن منصور بن محمد ال مرزوق٦٠٠٩٢٨٩ ٦٦٥

مكتب منطقة نجرانسمحه هادي عسل ال مرقان٩٥٤٣ ٦٦٦

نجرانمحمد سالم غاصب ال مريح٩٨٦٣٣٣٧ ٦٦٧

وادي الدواسرعبدالرحمن يحي محمد ال مزهر٤٥٧٧ ٦٦٨

مكتب منطقة الرياضحصه محمد عبدالله ال مزيد١٧٥٨ ٦٦٩

الرياضعبدلملك منصور محمد ال مزيد٧٧٦٠٥٠٣ ٦٧٠

مكتب منطقة الرياضفهد محمد عبدالله ال مزيد٣٠٣٧ ٦٧١

مكتب منطقة نجرانسيده علي مانع ال مستنير٤١٠٣ ٦٧٢

الحرجةسالم يحى سالم ال مسرع٥٧٩١٠٦٥ ٦٧٣

مكتب منطقة الرياضهياء عبدالله صالح ال مسيفر٨٧٧٤ ٦٧٤

مكتب منطقة مكة نبيله احمـد هـادي ال مشخري ٦٧٥
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةرفعه حسن قدري ال مشرف١٠٦٣ ٦٧٦

الدماميوسف بن فرج بن مبروك ال مشعل٨٢٧٣٤٨٨ ٦٧٧

مكتب محافظة بيشةتركي ضويحي ملهي ال مشني١٧٩٨ ٦٧٨

مكتب محافظة بيشةنايف ضويحي ملهي ال مشني٥٧٧٣ ٦٧٩

مكتب منطقة عسيرالجوهره منصور عبدالله ال مشهور٤٠٣٨ ٦٨٠

مكتب منطقة عسيرامل منصور عبدالله ال مشهور٨٨٧٠ ٦٨١

مكتب منطقة عسيرعبير منصور عبدالله ال مشهور٨١٧٣ ٦٨٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة عسيرفيصل منصور عبدالله ال مشهور٩٥٥٥ ٦٨٣

مكتب منطقة عسيرمحمد منصور عبد الله ال مشهور١٠٠٧٠٥١ ٦٨٤

مكتب منطقة عسيرنوره منصور عبدالله ال مشهور٣٩٠٧ ٦٨٥

الرياضعلي عائض محمد ال مصبح٤٣٤٤٥٠٥ ٦٨٦

جدةعفاف محمد يوسف ال مصطفى١٨١٥٨٠٣ ٦٨٧

الرياضمحمد نايف عبدالله ال مصلط٩٢٠٨ ٦٨٨

مكتب منطقة نجرانشبنه فاران مطارد ال مطارد٥٧٠٩ ٦٨٩

سيهاتفاطمه سلمان احمد ال مطرود٨٨٦ ٦٩٠

مكتب منطقة نجرانعلياء ظافر قنيفذ ال مطلق٠٥٧٨ ٦٩١

نجرانمحسن حمد شاهر ال مطير٠٧٣١ ٦٩٢

الخبررمزي عبدالله منصور ال معتوق٣٥٥٨٤٤٥ ٦٩٣

الظهرانمحمد حمد محمد ال معدل٦٨١٤٠٣٣ ٦٩٤

مكتب منطقة الرياضالجوهره عبدالله عبدالعزيز ال معمر٣٣٨٤ ٦٩٥

أبـهاعوضه محمد عبدالله ال معيب١٠٧٤٩٢٨ ٦٩٦

مكتب المنطقة الشرقيةزينب وهاب حسين ال معيوف٠٦٦٥ ٦٩٧

مكتب محافظة الخرجراشد محمد عبدالله ال مغيره٤٦٢١ ٦٩٨

الرياضشيخه محمد علي ال مغيره٥١٤٣ ٦٩٩

الجبيلمحمد بن صالح بن محمد ال مغيزل٦٥٥٦٠٥٠ ٧٠٠

الرياضسعد محمد سعد ال مفلح٤٠١ ٧٠١

الرياضعادل أحمد سعد ال مفلح٥٨٣٤٩٩١ ٧٠٢

نجرانسرفه صالح علي ال مقاتل٢٥٢٢ ٧٠٣

نجرانعلي احمد محمدمرضمه ال مقبول٣٠٤٦٦٥٥ ٧٠٤

الدمامفواز احمد صالح ال مقبول٤٠١٩٩٧٨ ٧٠٥

مكتب المنطقة الشرقيةيوسف عبدالله احمد ال مقرن٩٥٥٢١٥٩ ٧٠٦

أبـهاعمره محمد سعد ال مكر٦٥٠٦٦٢٨ ٧٠٧

أبـهامحمد ناصر عبدالله ال ملحه عسيرى٥٣٦٠٥٥٤ ٧٠٨

نجرانمانع محمد صالح ال منجم٥١٨ ٧٠٩

نجرانبخيته صالح محمد ال منصور٧٤٠٣٠١٠ ٧١٠

نجرانحمد علي راشد ال منصور١٩٨٦٠٦١ ٧١١

نجرانعلي عويضه محمد ال منصور٠٢٣٧١٧٠ ٧١٢

األفالجسعدى حسين مبارك ال منفور٧٠١٤٣١٠ ٧١٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضامنه مرزوق محمد ال مهدي٣٦٩٦ ٧١٤

نجرانسعيد علي محمد ال مهري١٤٩٩ ٧١٥

مكتب منطقة نجرانعايض محمد حمد ال مهري٤٥٤٤ ٧١٦

رأس تنورةحسن محمد مهدى ال موسى٥٧٩ ٧١٧

مكتب منطقة عسيرسامي احمد ابراهيم ال موسى٤٩٦٨ ٧١٨

الدمامحسن عبدالله عيسى ال ناصر٥٦٦ ٧١٩

الرياضمتعب ضيف الله احمد ال ناصر٩٦١٤ ٧٢٠

صفوىحسن بن علي بن حسن ال نصفان٠٨٥٥٤٣٠ ٧٢١

مكتب منطقة نجرانصالح محمد على ال نميس٤٢٦٥ ٧٢٢

رجال ألمعالحسين محمد حسن ال هادي٧٠٨٦٢٦١ ٧٢٣

الظهراننعيم محسن علوى ال هاشم٨٢٦٦١٣٣ ٧٢٤

أبـهافهد تركي بن سعد ال هباش٨٠٧٥ ٧٢٥

أحد رفيدةمعاذ محمد مانع ال هتالن٠٦٩٩ ٧٢٦

الرياضنوره مهدي القحص ال هتيله٥٤٢٢ ٧٢٧

مكتب منطقة الرياضمها فهد براهيم ال هداب٠٣٧٣ ٧٢٨

الرياضعبدالله عبدالعزيز عامر ال يحي٣٥٢٧٤٤٢ ٧٢٩

الرياضزيد حمد علي ال يحيان٩٦١ ٧٣٠

مكتب منطقة الرياضلطيفه سالم خميس ال يزيد٨١٢٤ ٧٣١

مكتب محافظة ينبعمحمد حسين علي األبيض٣٤١٥٥٣٥ ٧٣٢

الدمامسليمان عبدالرزاق بن عبدالله األحمد٤٠٥٦ ٧٣٣

صفوىعبدالله على حسين األحمد٣١٣٨٨١٠ ٧٣٤

القطيفنوره محمد بن عيسى األحمد٩٩٣٧ ٧٣٥

أبـهابشاير مغرم علي األحمري٧٨٧١ ٧٣٦

مكتب المنطقة الشرقيةعلى مرزوق مبروك األسمرى٦٧٨٧ ٧٣٧

جدةزياد علي محمد األسمري٣٦١٩٩٢٧ ٧٣٨

الخبرمشبب بن احمد بن سعيد األسمري٧٧٩٥٩٧٧ ٧٣٩

ثلوث المنظرمعديه محمد علي األسمري٠٨٠٧ ٧٤٠

الرياضابراهيم عبدالله ابراهيم األلمعي٩٠٥٧ ٧٤١

جدةابراهيم محمد ابراهيم األلمعي٥٠١٤٠٦٤ ٧٤٢

مكتب محافظة الطائفسعود محمد عمر األهدل١١١٧ ٧٤٣

وادي الدواسرعبدالعزيز يوسف عمر االءمام٨٠١٣٤٦٥ ٧٤٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمعيض حسن  االبهاوى٣٠٩ ٧٤٥

الشماسيةصالح سليمان صالح االبوعلي٥٥٠٦ ٧٤٦

الظهرانعلى حسن احمد االبيض٥٧٧ ٧٤٧

مكتب منطقة عسيرابراهيم ظافر علي مانع االثلي٩٧٠٩ ٧٤٨

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد شافي بن عبدالهادي االجامي٣٠٣٩ ٧٤٩

جازانعلى احمد  االجبع٦٨٥ ٧٥٠

الخبرحسن بن كاظم بن احمد االحمد٦٢٨٧٢٦٥ ٧٥١

جدةخالد عبدالله محمد االحمد٦٣٩٨٦٠٥ ٧٥٢

مكتب محافظة األحساءذكريات عبدالعزيز مطلق االحمد٣٣٠٠ ٧٥٣

جدةسرور بن مبارك بن علي االحمد٤٥٠٥٣٩٢ ٧٥٤

مكتب منطقة الرياضصفاء عتيق ناصر االحمد٠٧٤١ ٧٥٥

الرياضمحمد عبدالعزيز بن محمد االحمد١٢٠٧٣٣١ ٧٥٦

بريدةهيلة ابراهيم محمد االحمد١٧٤٥ ٧٥٧

مكتب منطقة تبوكامانى محمد عايد االحمدى٦٢١٣ ٧٥٨

مكتب منطقة مكة حمده حميد  االحمدى٨٨٩٣ ٧٥٩
المكرمة/جدة

الرياضداخل عبدالله داخل االحمدى٨٦١٥٠٩٠ ٧٦٠

مكتب منطقة مكة ربيعه محمد محيسن االحمدى٥٥٣٣ ٧٦١
المكرمة/جدة

جدةشامى مسفر  االحمدى٢٤٠ ٧٦٢

مكتب منطقة المدينة المنورةصالحه محمد سعيد االحمدى٤٥٢ ٧٦٣

مكتب منطقة مكة عوده عتيق عاتق االحمدى٨٩١ ٧٦٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة غيث عوده راشد االحمدى٧٩٠ ٧٦٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة فضيه سعدي عيد االحمدى٥١٨٨ ٧٦٦
المكرمة/جدة

الدماممحمد حسين  االحمدى٩٨٢ ٧٦٧

مكتب منطقة تبوكمحمد عايد سعد االحمدى١٣١٦ ٧٦٨

مكتب مكة المكرمةوصل عبدالمحسن ناهض االحمدى٠٧٧ ٧٦٩

الرياضيوسف حاسن محسن االحمدى١١٦٩٣٦٢ ٧٧٠

جدةاحمد محمد احمد االحمدي٠٨٢٤ ٧٧١

مكتب منطقة المدينة المنورةحمد حامد عبدالله االحمدي٨٤٣٨ ٧٧٢

الرياضخالد عايض محمد االحمدي١٨٣٣٢٨٣ ٧٧٣

مكة المكرمةصالحه علي عبدالله االحمدي٥٢٢٦ ٧٧٤

مكتب منطقة مكة عابد عبدالله حامد االحمدي٦٢٣٤ ٧٧٥
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبد الرحمن حسن حسين االحمدي١٣٦٠ ٧٧٦

المدينة المنورةعلي محمد مرشد االحمدي٥١٦٤ ٧٧٧

مكة المكرمةغازي بن حسن بن عبدربه االحمدي٤٥٨٠٢٦١ ٧٧٨

مكتب منطقة المدينة المنورةفاطمة بدوي مسعود االحمدي٦٥٨١ ٧٧٩

مكتب منطقة مكة محسنه مبارك مبيريك االحمدي٠٠١٩ ٧٨٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد سعود محمد االحمدي١٧٠١ ٧٨١

ينبعناجي سعد عويضه االحمدي٣٦٣٦٥٣٥ ٧٨٢

مكتب منطقة المدينة المنورةنوره احمد علي االحمدي٦٥٩٢ ٧٨٣

مكتب منطقة المدينة المنورةنوير محمود يوسف االحمدي٣٩٢٦ ٧٨٤

المدينة المنورةوليد سعيد بن نافع االحمدي٣٩٧٧ ٧٨٥

مكتب منطقة المدينة المنورةيوسف طالل عوض االحمدي٧٦٦٧ ٧٨٦

الرياضحسن محمد  االحمرى٥٨٠ ٧٨٧

المدينة المنورةسعد عبدالله منصور االحمرى٨٧٠ ٧٨٨

جدةصالح احمد محمد االحمرى٦٥٧ ٧٨٩

أبـهاعلى عبدالله عون االحمرى٢٤٢٨٨٧٨ ٧٩٠

مكتب منطقة عسيرمحمد سعيد عبدالرحمن االحمرى٩٧٠ ٧٩١

جدةناصر يحيى ناصر االحمرى٤٩٣ ٧٩٢

خميس مشيطيحيى محمد مسفر االحمرى٢٨٧٩ ٧٩٣

مكتب منطقة عسيرتمراء مشبب محمد االحمري١٧٩٣ ٧٩٤

مكتب منطقة عسيرثمره عبدالله عائض االحمري٥٤٥٤ ٧٩٥

مكتب منطقة عسيرثمره عبدالله عائض االحمري٥٤٥٤ ٧٩٦

أبـهاخالد تركي بن عبدالله االحمري٣٨٤٩ ٧٩٧

أبـهاخالد خلوفه سعيد االحمري٥٣٤٩ ٧٩٨

خميس مشيطخالد علي محمد االحمري٢٤٢٣ ٧٩٩

الرياضسالم بن عوظه بن سعد االحمري١٨٧٧٤٥٥ ٨٠٠

مكتب منطقة عسيرسبره عبدالله عايض االحمري٦٨٣٧ ٨٠١

الرياضسعد عبدالله حسن االحمري٥٧٦٨٤٥٩ ٨٠٢

الجبيلسعيد محمد عبدالله االحمري١٨١٣٧٢٧ ٨٠٣

جدةسعيد محمد طاير االحمري٣٧١٢٢٥١ ٨٠٤

أبـهاسعيد مشبب سعيدالبهيشي االحمري٨٢٣١٤٦٤ ٨٠٥

مكتب منطقة عسيرسند خلوفه ناصر االحمري٢٦٨٨ ٨٠٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة عسيرشاكر خلوفه ناصر االحمري٥٦٣١ ٨٠٧

الرياضطارق حسن سعيد آل ناصر االحمري٢٥٠٣٩٥٠ ٨٠٨

الرياضظافر عبدالرحمن سعد االحمري٠٣٦٦ ٨٠٩

مكتب منطقة عسيرعائشه سعيد مبارك ال ضعين االحمري٨١٨٢ ٨١٠

مكتب منطقة عسيرعبداالله عبدالله احمد االحمري٤٣٣٥ ٨١١

أبـهاعبدالله علي عبدالله االحمري٥٣٧٦٤٣١ ٨١٢

الرياضعبدالله محمد ظافر االحمري٧٠٣٥٥٨٤ ٨١٣

أبـهاعطره يحي محمد االحمري٣٦٧١٨٧٠ ٨١٤

أبـهافاطمه سعيد سعد االحمري٢٦٧٣٤٨٦ ٨١٥

مكتب منطقة عسيرفايز خلوفه ناصر االحمري٠٤٢٣ ٨١٦

الرياضفهد عبدالله محمد االحمري٩٥١١٩٧٥ ٨١٧

مكتب منطقة عسيرمحمد خلوفه ناصر االحمري٦١٩٥ ٨١٨

النماصمحمد عبدالله علي ظافر االحمري٧٢١٧ ٨١٩

مكتب منطقة عسيرمحمد علي ناصر ال ناصر االحمري٢٤٠٣ ٨٢٠

مكتب منطقة عسيرمحمسه خلوفه ناصر االحمري٨٧٣٧ ٨٢١

مكتب منطقة عسيرمريم عوض ظافر االحمري٩٢٦١ ٨٢٢

مكتب منطقة عسيرمسفر سعيد سعد االحمري٩٨٤٧٧٠٢ ٨٢٣

خميس مشيطمشعل سعيد مشبب االحمري٠٤١٩٣٠٧ ٨٢٤

مكتب منطقة عسيرمها خلوفه ناصر االحمري٠٥٥٣ ٨٢٥

بللحمرناصر سعيد محمد االحمري٣٢٩٣٧١٩ ٨٢٦

الرياضناصر عوض احمد االحمري٠٣٤١٩٨٩ ٨٢٧

مكتب منطقة عسيرنوره عبدالله محمد االحمري٤٥٠٤ ٨٢٨

خميس مشيطيحي مشبب عبدالله ال الدوحه االحمري٤٩٤٢٧٩٠ ٨٢٩

الدمامعبدالله العلى الحماد االخرش٢٦٩ ٨٣٠

جدةطاهر عاشور عباس االدماوي٤٢٢٧٨١٢ ٨٣١

جدةماهر محمد بن عمر االدماوي٠٠٠٨ ٨٣٢

الدمامابكر فقيه محمد االريشى١٦١ ٨٣٣

جدةبادى محمد  االزهري٦٦٨ ٨٣٤

الرياضحمد حمود حمد االزورى٤٦٩٥٢٨٨ ٨٣٥

الطائفمتعب بن منصور بن حمد االزوري٩١٠٧٤٨١ ٨٣٦

الرياضمحمود هاشم محمد االسد٥٩٦٢٣٠٨ ٨٣٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

ضباءمحمد حسين سالم االسطى٤٩١ ٨٣٨

جدةجميل عبدالوهاب مسعود االسكندران٩٦٥ ٨٣٩

حائلحسناء هايف النجفان االسلمي٠٦٥٠ ٨٤٠

جدةحسن عبدالله مانع االسمرى٦٨٥ ٨٤١

أبـهاسعيد احمد حمود االسمرى٤٩٤ ٨٤٢

أبـهاعبدالله مشبب على االسمرى٠٨١ ٨٤٣

بيشةعلى عبدالله  االسمرى٢٦٦ ٨٤٤

أبـهاعوض محمد على االسمرى٨٨٥ ٨٤٥

الخفجيمحمد عايد  االسمرى٨٦٦ ٨٤٦

تيماءمحمد على طالع االسمرى٩٧٩ ٨٤٧

جدةاحمد بن عبدالله بن احمد االسمري٨٩٣٥٢٩٦ ٨٤٨

مكتب منطقة عسيراحمد عبدالله علي االسمري٨٣٠٨ ٨٤٩

جدةاحمد محمد احمد االسمري٧٨٩٠٠٤٩ ٨٥٠

الرياضحصه سعيد عبدالرحمن االسمري٩٨٤٦ ٨٥١

الدمامحليمه ابراهيم محمد االسمري٦٨٢٩٦٢٩ ٨٥٢

مكتب منطقة عسيررحمه احمد علي االسمري٢٤٩٩ ٨٥٣

االحساءرحمه بنت عوض بن حسن االسمري٩٢٢٦ ٨٥٤

الرياضرضيه علي محمد االسمري٨٧١٨ ٨٥٥

مكتب منطقة عسيرزهراء عبدالخالق علي االسمري٥٧٥ ٨٥٦

جدةسعيد احمدسعيد ال عيد االسمري٦١٣٥٤٣١ ٨٥٧

مكتب منطقة عسيرشريفة مبشر عايض االسمري٠٣٣٢ ٨٥٨

مكتب منطقة عسيرشريفه مسفر عبدالله االسمري٧٨٦٧ ٨٥٩

محايل عسيرعائض علي موسى االسمري٣٩١٥ ٨٦٠

مكة المكرمةعامر عبدالله بن احمد االسمري٥٧٨٨ ٨٦١

الطائفعبدالرحمن سعد عبدالله االسمري٧٦٢٣ ٨٦٢

بللسمرعبدالرحمن عوضه احمد  آل ابوطائره االسمري٤٧٠٠١٩١ ٨٦٣

مكتب منطقة مكة عبدالله حسن علي االسمري٧٠١٨ ٨٦٤
المكرمة/جدة

مكتب محافظة بيشةعبدالله سعد محمد االسمري٨٤٤١ ٨٦٥

بللسمرعبدالله عبدالرحمن محمد عائض االسمري٤٩٥٨٠٥٦ ٨٦٦

مكتب منطقة عسيرعبدالله مشبب مبشر ال مالح االسمري٠٣١٦ ٨٦٧

الرياضعلى صالح محمد االسمري٢٣٢ ٨٦٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بللسمرعلي حسن حمود االسمري٨٩٥٧ ٨٦٩

مكتب منطقة عسيرعلي عبدالله علي االسمري٨٧٠١ ٨٧٠

جدةعلي عبدالله محمد االسمري٥٣٩٤ ٨٧١

الرياضعمران علي عبدالله االسمري٥٨٥١٧٦٦ ٨٧٢

مكتب منطقة مكة غيهبه جابر مناع االسمري٠٨٤٥ ٨٧٣
المكرمة/جدة

بللسمرمحمد طويش علي االسمري٠٨٠٩٧٥٠ ٨٧٤

جدةعبداالله سعيد  االسود٢٥٦ ٨٧٥

مكتب منطقة الرياضعبير علي بن عبدالقادر االسود٣١٤٧ ٨٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةمرهونه على على االسود٨٨٠٣ ٨٧٧

الرياضمحمد عبدالجبار محمد االشبط١٠٨٨١٤١ ٨٧٨

الرياضعبدالعزيز عبدالمحسن  االشقر٩٣١٩٣٨٩ ٨٧٩

مكتب منطقة القصيمفاطمه سعيد محارب االشقر١٧٢٥٨٢١ ٨٨٠

مكتب منطقة القصيممنيره ناصر ابراهيم االشقر٠٣٦٣ ٨٨١

مكتب منطقة الرياضعبدالله سعد معتوق االشهب٠٣٠١٤٥١ ٨٨٢

الرياضمحمد عمر عبدالعزيز االشهب٦١٦ ٨٨٣

مكتب منطقة المدينة المنورةمهيرة حمودة احمد االشين٠٥٢٤ ٨٨٤

الرياضسليمان محمد  االصقه٨٩٧ ٨٨٥

مكتب منطقة القصيملولوه عبدالكريم سليمان االصقه٠٥٠٩ ٨٨٦

الدماممحمد علي حماد االطرش٤٩٣٩٧٥٨ ٨٨٧

بيشيحي محمد احمد االعجم٦٣٧٦ ٨٨٨

الرياضخليل علي حسين االعرج٩٤٣٤ ٨٨٩

الرياضحسين احمد حسين االعور١٣٤ ٨٩٠

مكة المكرمةعبدالسميع محمد نور االفغانى١٩٧٢٥٦٦ ٨٩١

الخبرفؤاد عبدالله حسين االفندي٨٨٩٠٢٨٣ ٨٩٢

مكتب منطقة جازاننوره عمر علي االقصم٣٩٩٢ ٨٩٣

الرياضحمود خضر سعد االكلبي٣٩٥٩ ٨٩٤

الرياضخالد سعد بن محمد االكلبي٩٠٧١ ٨٩٥

الرياضسياف مناحي فهد االكلبي٢٩٥٨ ٨٩٦

جدةمحمد دغيليب عايض االكلبي٥٤٥٧ ٨٩٧

الرياضمسفر محمد مهدي االكلبي٠٩٤٤ ٨٩٨

جدةفاتن فؤاد ابراهيم االلفى٤٦٨٩٦٨٨ ٨٩٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد احمد عبده االلمعى١٤٢ ٩٠٠

مكتب منطقة عسيرياسر علي محسن االلمعي٧١٩١ ٩٠١

الرياضحسن محمد عبدالله االمير٢٩٥٠٥٩٣ ٩٠٢

مكة المكرمةسليمان سالم سليمان االمير٠٠١٦٧٨٢ ٩٠٣

أبو عريشعبدالرحمن محمد علوى االمير٤٨٩٩٠٠٩ ٩٠٤

الدمامعلى يحيى  االمير٣٧٠ ٩٠٥

ضمدعلي حسن احمد االمير٩٤٢٦ ٩٠٦

جدةفهد علي ابراهيم االمير٣٠٧٤ ٩٠٧

ضمديحي محمد يحي احمد االمير٥١٢٩٤١٥ ٩٠٨

مكتب مكة المكرمةعبدالجليل عادل بن عبدالجليل االنديجاني٨٢٧٧ ٩٠٩

جدةسليمان احمدصالح رسام االنسى٠٥٠ ٩١٠

مكة المكرمةزكيه راجح عبدالرحيم االنصاري٨١٩٨ ٩١١

الخبرعبدالباسط هاشم محمد االنصاري١٧٣٠ ٩١٢

الظهرانعبدالرحمن راجح عبدالرحيم االنصاري٣٦٤ ٩١٣

الدمامعبدالعزيز احمد عبدالرزاق االنصاري٤٠١٩٠٩٥ ٩١٤

جدةعلى مسعود احمد االنصاري٨٦٦٧٥٢٧ ٩١٥

المدينة المنورةعمر حمزه بركات االنصاري٣٢٥٩٣٠١ ٩١٦

مكتب منطقة المدينة المنورةعمر محمد عبدالرحمن بن محمدسالم االنصاري٨٦٤٦ ٩١٧

الدماممنى عبدالواحد عبدالكريم االنصاري٧٣٢٦٨١٠ ٩١٨

الرياضامال عبدالرحيم عبدالغني االهدل٢٣٤١ ٩١٩

مكة المكرمةحاتم عبدالله محمد االهدل٠٢٣٧ ٩٢٠

جدةمحمد يحي عمر االهدل٦٥٤٠٧٤٤ ٩٢١

الدمامتركي بن حسن بن فرج االيداء٣١٤٤٩٥٠ ٩٢٢

جدةحميدان سالم  االيوبى٥٥٤ ٩٢٣

مكتب منطقة مكة ابراهيم محمدتيسير عبدالعزيز االيوبي٤٩٨٦٩٣٦ ٩٢٤
المكرمة/جدة

الرياضاحمد حمد عبدالوهاب البابطين٠٠٦ ٩٢٥

الرياضسلطان عبداللطيف سعود البابطين٧٧٢٢٣٩٤ ٩٢٦

الرياضعبدالله ابراهيم علي البابطين٨٧٢٦ ٩٢٧

الرياضعبدالوهاب حمد عبدالوهاب البابطين٠٩٦ ٩٢٨

الرياضفاطمه ابراهيم علي البابطين٨٨٤٦٨٤٦ ٩٢٩

جدةجمعه هبه هبه الباجري٢١٧٢٧٥٢ ٩٣٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالمحسن عبدالرحمن ابراهيم الباحوث٩٧٣٣٨٣٥ ٩٣١

مكتب محافظة الخرجمرشد ناصر صالح الباحوث٣٣٩٠ ٩٣٢

الرياضسليمان حمد سعيد البادى١٩٩ ٩٣٣

الطائفحمود سليمان حمد الباذر٠٥٦٠٣٠٣ ٩٣٤

جدةبالقاسم حسن  البارفى٠٦٢ ٩٣٥

جدةعلى محمد عبدالله البارق١٣٥ ٩٣٦

االحساءعائشه محمد ابراهيم البارقى٢٢٩ ٩٣٧

القنفذةمحمد على جده البارقى٨٤٧ ٩٣٨

الرياضاحمد حسن زاهر البارقي٥٨٩ ٩٣٩

تندحةاحمد مديني السيد البارقي٦٦٥٧ ٩٤٠

المجاردةخالد محمد محمد البارقي٧٨٢٧ ٩٤١

مكتب مكة المكرمةزهراء محمد احمد البارقي١٥٥٩ ٩٤٢

محايل عسيرسلطان عبدالله عبده البارقي٩٥٥٨ ٩٤٣

مكتب منطقة مكة شاميه مبارك علي البارقي٧٩٢٥ ٩٤٤
المكرمة/جدة

جدةعبدالكريم عبدالله محمد البارقي٥١٧٩٠٦٩ ٩٤٥

جدةمرعي محمد حسن البارقي٨٦٦ ٩٤٦

الرياضمريف فروان ال هيازع البارقي٤٨٩١١٦٢ ٩٤٧

مكتب منطقة الرياضمرشد محمد حسين الباز١١٣٨ ٩٤٨

مكتب منطقة القصيمسلمى بنت سليمان بن عبدالله البازعى٠٨٠٣ ٩٤٩

مكتب منطقة القصيموليد بن عبدالله بن حمد البازعى٥٩٥٧ ٩٥٠

الرياضمحمد عبدالله احمد البازي٧٢٢١٢٧٠ ٩٥١

مكتب منطقة مكة عليه عبدالقادر محمدامين الباش١٧٣٤ ٩٥٢
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد عبدالله بن علي الباشا٣٨١٢ ٩٥٣

الخبراحمد على حسين الباشا٢٨١ ٩٥٤

الدماممهدي بن حبيب بن صالح الباشا٣٦٠٦٢١٤ ٩٥٥

مكتب منطقة الرياضعلي محمد حمد الباقي٨١٥٤٤٧٨ ٩٥٦

الدمامطالل اسلم عبدالمجيد الباكستاني٣٠٦٦٨٧١ ٩٥٧

مكة المكرمةعبد العزيز عبد الصمد ملك عبد الحق الباكستاني٧٣٧٤٠٧٢ ٩٥٨

الرياضسعود عبدالله عبدالعزيز البانى٤٨٧٥٥٧٨ ٩٥٩

الرياضفهد ابراهيم عبدالكريم الباني٣٧٠٥ ٩٦٠

حفر الباطنمتعب خليف عبدالله الباني٢٥٤٥٥٧٤ ٩٦١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةابراهيم حمد عبدالله الباهلى٩٥٢ ٩٦٢

جدةعبدالعزيز مفلح صخري السحيمي الباوي٢٧٤١٧٨٩ ٩٦٣

جدةخالد ابراهيم محمد البايض١٠١٣ ٩٦٤

جدةعزيزة سالم فيصل البتال٨٦٩٩٠١٤ ٩٦٥

الرياضمحمد عبدالله عثمان البجادي٥٤٨٦ ٩٦٦

مكة المكرمةشاهر عبدالله بن شاكر البجالي٠٣٤٠ ٩٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةمروه محمد عبدالله البحارنه٨٩١٧٧٣٩ ٩٦٨

الدمامخديجه على ابراهيم البحرانى٤٥٣٢٣٨٠ ٩٦٩

مكتب محافظة األحساءعبدالله عبدالمحسن علي البحراني٣٠٢٢ ٩٧٠

الخبرخالد بن نجم بن عبدالله البحري٥٨٢١ ٩٧١

ابقيقراشد سالم زيد البحيح المري٩٩٠٣ ٩٧٢

الرياضعبدالله محمد حسن البحيرى٨٣٧ ٩٧٣

الخبرمحمد جواد حجي البحيرى٥٧٣٢٨٨٣ ٩٧٤

الرياضعبدالعزيز محمد بن دخيل البحيري٢٨٤٠ ٩٧٥

مكتب منطقة مكة محمد ابراهيم علي القرني البحيري٤٦١١٥٥١ ٩٧٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة محمد سعيد ميربيضان البخارى٧٩٨ ٩٧٧
المكرمة/جدة

المدينة المنورةبدر اسماعيل محمدنيازي البخاري٦٥٨٤٢٤١ ٩٧٨

جدةمحمدصالح احمد محمدجان البخاري٢١١٦ ٩٧٩

بريدةسلمى المطر  البخيت٧٠٧ ٩٨٠

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله احمد ثاني البخيت٩٥١٧ ٩٨١

مكتب محافظة األحساءعبدالله عيسى عبدالله البخيت٧١٧٦ ٩٨٢

الرياضعبدالله فهد عبدالعزيز البخيت٢٨٩٠٨٦٠ ٩٨٣

االحساءمحمد عادل بن بخيت البخيت٢٨٤٥ ٩٨٤

جدةاسامه بن محمد بن عل البخيتان٤٦٧٣ ٩٨٥

الرياضعبدالله عبدالرحمن مطلق البخيتان٠٠٦ ٩٨٦

بريدةحسنا بنيه  البخيته٤٢٤ ٩٨٧

بريدةحمود البداح الحمود البداح٠٥٩ ٩٨٨

مكتب منطقة الرياضابراهيم على ابراهيم البدر٨٢٩ ٩٨٩

الرياضاحمد سامي فرحان البدر٣٨٢٣٠٦٩ ٩٩٠

الرياضسعيد قاسم غيث البدر٥٨٢ ٩٩١

الرياضعبداللطيف عبدالوهاب مرزوق البدر٨٠١٨٩٠٥ ٩٩٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضفرج امان  البدر٩٩٦ ٩٩٣

جدةسالم حامد عوض البدرى٥٢٩٩٨٦١ ٩٩٤

أبـهاضيف الله حمد  البدرى ٩٩٥

الرياضماجد ابراهيم سعد البدنه١٠٦٤١٤٦ ٩٩٦

مكتب منطقة تبوكنعيمه جبريل ابراهيم البدور٩٣٣٨١٥٣ ٩٩٧

مكتب محافظة األحساءأحمد باسم معتوق البدي٣٩٤٥ ٩٩٨

مكتب محافظة األحساءزينب باسم معتوق البدي١٣٧٩ ٩٩٩

مكتب محافظة األحساءهادي باسم معتوق البدي٧٩٨٦ ١٠٠٠

الرياضعبدالعزيز خليفه  البديع٨١٧ ١٠٠١

الرياضمنيرة عبدالله محمد البديوي٤٣٥٧ ١٠٠٢

مكتب محافظة األحساءسلمى فهد سالم البرازي٥٤٤٠ ١٠٠٣

مكتب محافظة حفر الباطنناصر ذعار فالح البرازي٥٠٩٩ ١٠٠٤

الدوادميساره متعب مجاهد البراق٥٤٦٥٠٧٦ ١٠٠٥

الرياضسعد عبدالله محمد البراك٧٧٢٧٧٣٠ ١٠٠٦

بريدةعبدالله دخيل عبدالله البراك٩٢٦ ١٠٠٧

دومة الجندلماجد محمود براك البراك٩٤٧٢٢٧٨ ١٠٠٨

الرياضمحمد صالح العبدالله البراك٦١٥٥٨١٨ ١٠٠٩

مكتب منطقة الرياضمساعد محمد عبدالله البراك٤٣٨٣ ١٠١٠

مكتب المنطقة الشرقيةابراهيم عبدالرحمن محمد البراهيم٠٦٥٢ ١٠١١

الدماماحمد جاسم محمد البراهيم٨٦٠٣ ١٠١٢

مكتب محافظة األحساءزهره عبدالله حسين البراهيم٨٢٥٨ ١٠١٣

الدماممساعد مرزوق سعيد البراهيم٤٢٥٣١٠٣ ١٠١٤

مكتب المنطقة الشرقيةمصطفى حسن بن محمد البراهيم٤٩٧٠ ١٠١٥

الرياضهاجر عبدالعزيز المحمد البراهيم٣٥٣ ١٠١٦

الرياضدخيل حمود دخيل البرقان٠٣٥٠٠٠٨ ١٠١٧

الرياضنجاة بطاح سليمان البرقان٩٣٣٧٣٤٠ ١٠١٨

الرياضمحمدسالم يوسف عبدالرحمن البرقاوي٣٥٥٦٠٩٨ ١٠١٩

جدةمبارك محمد فالح البرقي١٨٠٠ ١٠٢٠

مكتب منطقة الرياضحنان ابراهيم ابراهيم البركات٧٤٩٥ ١٠٢١

الرياضعبدالعزيز علي عبدالعزيز البركات٣٥٥٠٩٢٩ ١٠٢٢

جدةالشريف محمد عبدالمجيد البركاتى١٩٩ ١٠٢٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب مكة المكرمةبخيته على  البركاتى٢٤٩٠ ١٠٢٤

الرياضشاهين سعيد سالم البركاتى٨١٢٢٧٠٥ ١٠٢٥

جدةشرف عطيه الله  البركاتى٢٩٩ ١٠٢٦

مكة المكرمةعيضه درويش  البركاتى٩٥٧ ١٠٢٧

جدةاحمد محمد هاشم البركاتي٩٠٧٣ ١٠٢٨

الليثحسن بن محمد بن عبدالله البركاتي٨٨٨٥٤٦٠ ١٠٢٩

مكتب مكة المكرمةسعيد بالل بخيت البركاتي٤٦٨٧٥٢٤ ١٠٣٠

مكتب منطقة مكة صالحه ابوطالب عبدالرحمن البركاتي٦٢٣٥ ١٠٣١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عايشه محمد مبارك البركاتي٤٣٧٢ ١٠٣٢
المكرمة/جدة

ينبععبدالله سعد عبدالله البركاتي٠١١ ١٠٣٣

مكتب منطقة مكة عزيزه محمد علي البركاتي٦٢٩٢ ١٠٣٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عمار موسي احمد البركاتي٩٨١١ ١٠٣٥
المكرمة/جدة

جدةهيازع محمد حمزه البركاتي٣٥٩٥٩٤٩ ١٠٣٦

بريدةسليمان محمد عبد الله البركه٨٠٤٢٨٧٩ ١٠٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةوافي علي بن عثمان البركه٦٢٥٣ ١٠٣٨

جدةحامد محمد ادريس البرناوي٢٩٨ ١٠٣٩

الرياضطارق ين ابراهيم بن موسى البري٧٠١٠٠٥٣ ١٠٤٠

الرياضابراهيم عبدالكريم محمد البريدي٤٠٨٨ ١٠٤١

الرياضابراهيم عبدالله عبدالعزيز البريدي٠٦٠١١٤٩ ١٠٤٢

الرياضعبدالرحمن احمد عبدالرحمن البريدي٩٤٧٨٤٣٦ ١٠٤٣

الرياضعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن البريدي٦٠٤٢٧٢٣ ١٠٤٤

الرياضعبدالله جارالله صالح البريدي٦٩٩٦٤٢٣ ١٠٤٥

الرياضعبدالله سعد عبدالله البريدي٤١٧١ ١٠٤٦

االحساءحسين سالم حسين البرير٨٠٥٤٦٤٨ ١٠٤٧

أملجعلي محمد فنقوش البريري الجهني٩٧١٥٧٩٧ ١٠٤٨

بريدةسعود سعد ابراهيم البريك٣٥٥٢٧٣٠ ١٠٤٩

الرياضعبدالرحمن مبارك عبدالرحمن البريك٢٥٤ ١٠٥٠

الدمامعلي محمد عثمان البريك٠٦٥٦ ١٠٥١

الرياضمحمد عايض حمد البريك ١٠٥٢

الرياضمحمد احمد عبدالله البريكان٢١٦١٦٤٦ ١٠٥٣

الرياضمنيره صالح بريكان البريكان١٣٦٣٢٨٨ ١٠٥٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالله حمد بن عبدالله البريكي٦١٦٩ ١٠٥٥

الدمامابراهيم على عبدالعزيز البرين٣٤٩ ١٠٥٦

الجبيلعبد اللطيف ابراهيم احمد البريه٠٤٩٩٩١٥ ١٠٥٧

الرياضماهر احمد بن شريده البريه٠٩٥٢٦٢٦ ١٠٥٨

مكتب منطقة القصيممزنه بنت محمد بن عبدالله البريه٩١٤١٩٢٢ ١٠٥٩

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن بسام عبدالرحمن البسام٦٩٣٢ ١٠٦٠

بريدةعبدالرحمن عبدالله  البسام٣٢٩ ١٠٦١

الرياضماجد احمد ابراهيم البسام١٦٣٣٥٢٢ ١٠٦٢

الرياضماجد رشيد عبدالرحمن البسام٩٦٤٠٢٧٧ ١٠٦٣

الرياضمحمد عبدالله محمد البسام١٩١ ١٠٦٤

جدةسعود محمد سعيد البستاني٨٤٨٧٨٧٨ ١٠٦٥

الرياضاحمد جمال محمد البسى١٠٤ ١٠٦٦

الرياضهشام محمد  البسى١٤٣١٣٩٧ ١٠٦٧

تبوكاحمد حمود سويلم البسيسي١٦٠١ ١٠٦٨

مكتب منطقة مكة احمد عمر سعيد البسيسي١٧٥٦ ١٠٦٩
المكرمة/جدة

جدةخضره اسماعيل احمد البسيسي٦٦٢٠ ١٠٧٠

جدةسعيد رحيل ابن سليمان البسيسي٥٦١١ ١٠٧١

جدةمحمد سليمان علي البشابشه٧١١٨٦٦٥ ١٠٧٢

مكتب منطقة الرياضهياء حسن عبدالرحمن البشر٦٩٣٧ ١٠٧٣

الخبرزينب محمد بن علي البشراوي١٣١٦ ١٠٧٤

الرياضصالح عليان محمد البشرى٣٣٢٤٤٨٧ ١٠٧٥

بحرةمحمد مصلح بن عواد البشرى٨٢٨٧ ١٠٧٦

جدةمليحه عاتق سعد البشرى٢٤١ ١٠٧٧

أبـهاأريج محمد عليان البشري٦٢٤٨٠٠٨ ١٠٧٨

مكتب منطقة مكة احمد محمد مبارك البشري٦٢٤٦٩٩٢ ١٠٧٩
المكرمة/جدة

جدةجاسم محمدصالح بن سالم البشري٢٠٣١ ١٠٨٠

مكتب منطقة مكة حنان علي نويفع البشري٣٠١٦ ١٠٨١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة سامر عبدالله مفلح البشري١٨٥٥ ١٠٨٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضفاطمه محمد علي البشري١٨٦٧ ١٠٨٣

البكيريةفالح بن عبدالله بن سالم البشري٣٣١٠٨٠٧ ١٠٨٤

جدةصالح على  البشى١٠٥ ١٠٨٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضيعقوب بشير عبدالله البشير٤٤٥٠٤٦٦ ١٠٨٦

الرايسعمار ياسر محمد البصام٣١٣٨ ١٠٨٧

الدمامعبدالله عبدالرحيم حسين البصرى٩٤٧١١١٨ ١٠٨٨

الرياضزيد بن سليمان بن محمد البصري٤٥٧١ ١٠٨٩

الرياضعويد مقبل  البصيرى٤٦٥ ١٠٩٠

مكتب منطقة الرياضمحمد على عبدالرحمن البصيرى٧٧٦٠ ١٠٩١

الرياضمنصور محمد عبدالله البصيلي٤٧٠٠٤٦١ ١٠٩٢

الرياضسليمان علي حماد البطاح٦٩١٥٥٠٨ ١٠٩٣

الرياضشايع صالح حماد البطاح٠٨٠٩٠٠٨ ١٠٩٤

مكتب منطقة الرياضعبدالله عبدالرحمن المحمد البطاح٠٦٢٤٢١٧ ١٠٩٥

الرسعلى حماد عبدالله البطاح٨٤٦ ١٠٩٦

الرياضمزنه عبدالله علي البطاح٨١٣٠ ١٠٩٧

مكة المكرمةسالم محمد سليم البطاطي٤٦٩٢٣١٣ ١٠٩٨

جدةعبدالله بن سعيد بن طالب البطاطي٠٣٤٢٩٦٢ ١٠٩٩

الدوادميعبدالرحمن الصالح  البطى٧٣٨ ١١٠٠

الرياضابراهيم مجاهد ابراهيم البطي٣٢٣٧ ١١٠١

مكتب منطقة الرياضبندر بطي ابراهيم البطي١٠٣٦ ١١٠٢

عنيزةهيله بنت  عبدالله بن عبدالعزيز البطي٥٦٧٥٨١٧ ١١٠٣

مكتب محافظة الجبيلوضحى عبدالله بن عبدالرحمن البطي٦٨٨٧ ١١٠٤

الخرجمحمد على عبدالله البعيجان٦٣٣٥١٣٠ ١١٠٥

مكتب منطقة الرياضمنيره سلمان  البعيجان٢٣٠٣ ١١٠٦

الرياضعبدالرزاق قاسم عبدالرازق البغدادى٩٣٢٤٩٦٥ ١١٠٧

الظهرانحسن عبدالله عبدالوهاب البقشى٩٥١ ١١٠٨

الخبرحسن علي بن حسين البقشي٥٠٢٨ ١١٠٩

حائلرجاء زبن عقال البقعاوى٣٤٠١١٥٧ ١١١٠

مكتب منطقة الرياضعبدالله علي سالم البقعاوي٧٥٨٣ ١١١١

الرياضابراهيم على ابراهيم البقمى١١٩ ١١١٢

الرياضسعد مسعود مبارك البقمى٩٥٩ ١١١٣

الرياضمحمد هادى سنيد البقمى٦٠٦٦٤٩٠ ١١١٤

جدةمعتوق فراج  البقمى٠٢٨ ١١١٥

مكتب المنطقة الشرقيةنوره زيد سواد البقمى٠٩٩١ ١١١٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة الطائفابراهيم عبدالرحمن علي البقمي٣٥٦٤ ١١١٧

الرياضبندر ناصر محمد البقمي٩٩٤٢٤٥٢ ١١١٨

جدةحسن صالح محمد البقمي٥٠٩٧ ١١١٩

جدةحصه سرور خليوي البقمي٤٥٠٠ ١١٢٠

مكتب المنطقة الشرقيةحوريه نمر بن عايض البقمي٩٣٥٧ ١١٢١

الرياضخالد فيصل معيض البقمي٨٩٦٠ ١١٢٢

القنفذةخالد منير ملحان البقمي٤٧٦٣ ١١٢٣

الرياضدرهوم دعيفيس مشخص البقمي٦٣٨٧٦١٩ ١١٢٤

الرياضراجح ثنيان محمد البقمي٦٤٧٢ ١١٢٥

الطائفساره سالم ابن عبيد البقمي٢٣٧١ ١١٢٦

مكة المكرمةسعد محمد سريحان البقمي٠٩٢٩٧٣٤ ١١٢٧

تربهسعد محمد= سعد البقمي١٠٣١٤٨٤ ١١٢٨

الجبيلسعود عايض عويض البقمي٠٦٢ ١١٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةسلطان بن ناصر بن مسلط البقمي١٢٩٩٦٦٨ ١١٣٠

تربهسميح سعد سميح البقمي٠٧٢١٦٣٥ ١١٣١

حفر الباطنشارع محمد شارع البقمي٨١٧٩٦١١ ١١٣٢

الرياضشيهانه محمد بن جفين البقمي٠٧٠٦ ١١٣٣

جدةضيف الله سلطان فيحان البقمي٦٥٥٨٥٥٧ ١١٣٤

الرياضعايض محمدعائض الدغفلي البقمي٥٠٧٤ ١١٣٥

الدمامعبدالعزيز شباب حسين البقمي٦٢٨٨٢١٧ ١١٣٦

جدةعبدالله فيحان مهدي البقمي٠٢٨٠٦٦٤ ١١٣٧

بريدةعلي مبارك يحيا البقمي٥٣٢٩٩٩٠ ١١٣٨

الجبيلفلحان فالح سالم البقمي١٦٧ ١١٣٩

الرياضفيحان سعدعبدالله السناني البقمي٣٨٣٨١٤٦ ١١٤٠

جدةفيصل مقعد بن غدير البقمي٦١٩٦ ١١٤١

جدةماجد عقيل معيكل البقمي٨٨٩٢ ١١٤٢

مكتب محافظة الطائفماهر مقطوف هريس البقمي٨٩٧٧ ١١٤٣

الدماممحسن علي بن عائض البقمي٥٦٣٨٢٩٤ ١١٤٤

الطائفمحماس منشط فريحان البقمي٦٩٥٠٧١٣ ١١٤٥

جدةمحمد حمود محمد البقمي٠٧٩٣ ١١٤٦

مكة المكرمةمحمد عبدالله صالح البقمي٠٨٣٧ ١١٤٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

شقراءمحمد مسعود بن ربيعان البقمي١٧٦٥ ١١٤٨

الرياضمنير مصلط نهار البقمي٩٧٤٨ ١١٤٩

مكتب محافظة الطائفموقفه حمود خلف البقمي٢٤١٢ ١١٥٠

مكة المكرمةناصر رشدان محمدالبضيعي البقمي٦٣٨٣٦٨٢ ١١٥١

الطائفنايف جعفر دحيم السناني البقمي٨٣٠٥ ١١٥٢

المدينة المنورةنايف رجاء عائش البقمي٨١٧٨ ١١٥٣

تبوكنواف عيد عواض البقمي٦١٠١ ١١٥٤

مكتب منطقة الرياضنوره محمد سعود البقمي٢٠٦٥ ١١٥٥

مكة المكرمةهياء سيف ضيف  الله البقمي٥٣٤٧ ١١٥٦

الجبيلاحمد عبدالله على البكر١٣٠ ١١٥٧

نجراناحمد عبده عبدالله البكرى٠٥٢ ١١٥٨

بريدةمزنه عمير على البكرى٦٠٠ ١١٥٩

مكة المكرمةمعتوق محمدمهدى على البكرى ١١٦٠

نجرانبدر عبد الله يحي البكري١٨٠٥ ١١٦١

خميس مشيطعلي عبدالله يحيى البكري٨٢٨٤ ١١٦٢

جدةفراس محمد سليمان البكري٤٦٨٢ ١١٦٣

جدةيوسف بكرى محمد البكري٨٢١٣٦٨٤ ١١٦٤

الرياضوليد عبدالحميد المختار البكوش٥١٨١٢١٦ ١١٦٥

جدةعلى صالح  البكيرى٦٧٧ ١١٦٦

الرياضصالح علي عبدالله البكيري٢٧٤٣٣٦٠ ١١٦٧

الدمامعويض بن زيدان بن ودعان البالدى٣٣٩٨٦٠٣ ١١٦٨

جدةمزينه عطيه جبران البالدى١١٣ ١١٦٩

خليصمستور صالح  البالدى٨٤٧ ١١٧٠

الرياضمسيب سالم شريد البالدى١٩٧٥٧٦٠ ١١٧١

جدةحامد عبيد حامد البالدي٤٣١٠٧١٣ ١١٧٢

جدةحمدان بن خلف بن حامد البالدي٨٥٥١ ١١٧٣

الجمومخيريه صالح حامد البالدي٢٨٧٨ ١١٧٤

مكتب منطقة مكة سالم عاتق محمد البالدي٣٥٤٦٤٦٥ ١١٧٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة سعد مطيع دخيل الله البالدي٣٣٠٣٧٣٦ ١١٧٦
المكرمة/جدة

الخبرمحمد ناير نوار البالدي٩٣٢١٩٥٧ ١١٧٧

مكتب منطقة الرياضشاهة صالح ناصر البالع٣٨٧٣ ١١٧٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضاخالص فرحان بالل البالل٧٦٧٨٧٦٠ ١١٧٩

جدةبالل عبدالله بالل البالل٥٤٥٦٩٠٦ ١١٨٠

الرياضعلى صالح محمد البالل٦٩٦٢٤٥٨ ١١٨١

الخبرعيسى عبدالكريم سليمان الباللي٩٥٧٩٠٨٨ ١١٨٢

مكتب منطقة تبوكنصره موسي مسلم البالونه٤٢٠٥ ١١٨٣

الرياضخميس عبدالله العريم البلوشى٢٤٧ ١١٨٤

الرياضخميس عبدالله كريم البلوشى٢٤٧ ١١٨٥

جدةسعيد بالل محمد البلوشى٧٧٧ ١١٨٦

الدماممحمد عبدالله احمد البلوشى٩٣٩ ١١٨٧

الرياضيوسف محمد على البلوشى ١١٨٨

الرياضاحمد الماس ابراهيم البلوشي٨٢٤٤٤٨٦ ١١٨٩

مكتب محافظة الخرجبشير عبدالله بشير البلوشي٣٠٢٧ ١١٩٠

مكة المكرمةسعود عبدالله مصطفى البلوشي٩٦٨١٧٦٤ ١١٩١

جدةعبدالله بن حسن بن عبدالله البلوشي٦٥٧٤٦٠٠ ١١٩٢

مكتب المنطقة الشرقيةمبارك علي يعمر البلوشي٢٢٩٢٧٨١ ١١٩٣

جدةمشعل درويش عبدالله البلوشي/٨٥٤٥٣٠ ١١٩٤

مكتب منطقة الرياضمونه بخيت رحمت البلوشي٥٨٦٢ ١١٩٥

المدينة المنورةيوسف محمد علي البلوشي٨٢٨٧٢٨٧ ١١٩٦

جدةبشير سالمه السحيمى البلوى٥٠٣ ١١٩٧

مكتب منطقة حائلتوفيق عبدالله عوده البلوى١٩٢٣ ١١٩٨

تبوكحسين على حسين البلوى٩٧١ ١١٩٩

الوجهسالم فالح عواد البلوى٠٩١ ١٢٠٠

جدةسعد حامد راشد البلوى٥٥٨ ١٢٠١

مكتب منطقة تبوكشومه سالم ضبيان البلوى٠١٩٦ ١٢٠٢

جدةصالح سالم زايد البلوى٣٧٨ ١٢٠٣

تبوكصالح عائش صالح البلوى٧٥٥ ١٢٠٤

الرياضعبدالرحمن عيد  البلوى٨١١ ١٢٠٥

الدمامعبدالكريم عواد غانم البلوى٧٠١٤٢٤٢ ١٢٠٦

تبوكعبدالكريم محمد  البلوى٤٤٥ ١٢٠٧

المدينة المنورةعلى سليمان صالح البلوى٦٠٣ ١٢٠٨

مكتب منطقة تبوكعيد فرحان سطام البلوى١٦٥٧٥٤٧ ١٢٠٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة فاطمه سالم على البلوى٩٤٥١ ١٢١٠
المكرمة/جدة

تبوكفلحاء حسن مفلح البلوى٦٤٢ ١٢١١

مكتب منطقة تبوكفهد رحيل عوده البلوى٤٤٧٣ ١٢١٢

تبوكمجدى سالم مسلم البلوى٩٣٤ ١٢١٣

الرياضمحمد سالم  البلوى٠٣٦ ١٢١٤

تبوكمسلم على سليم البلوى٠٤٠٥٦٢٧ ١٢١٥

تبوكمسلم على سالم البلوى٢٣٣ ١٢١٦

المدينة المنورةنوره عواد مبارك البلوى٥٧٣ ١٢١٧

تبوكاحمد حسين محمد البلوي٨٤٠٠٥٦٨ ١٢١٨

المدينة المنورةاشواق احمد عايد البلوي٧٨٩٦ ١٢١٩

مكتب منطقة تبوكاماني حمدان دخيل الله البلوي١٢٠٨ ١٢٢٠

مكتب منطقة تبوكتهاني حمدان دخيل الله البلوي٨٨٦٦ ١٢٢١

مكتب منطقة تبوكجابر حماد سالم البلوي٥٦٦٧ ١٢٢٢

مكتب منطقة تبوكخالد هويمل دخيل الله البلوي٣٧٠٣ ١٢٢٣

تبوكسامي ظاهر مسلم البلوي٨٩٢٦ ١٢٢٤

المدينة المنورةسعود بن محمد بن سليمان البلوي٨٩٦٨ ١٢٢٥

مكتب منطقة تبوكسعود عوض مسلم البلوي٤٦٥٤ ١٢٢٦

جدةسعود محمود ابراهيم البلوي٠٤٦٢٥١٤ ١٢٢٧

مكتب منطقة تبوكسلمان عبدالله سليمان البلوي٣٤٩٤ ١٢٢٨

تبوكصالح حمود صالح البلوي٦٨٣٦ ١٢٢٩

تبوكصبر صالح صبر البلوي٤٣٢١٩٥٢ ١٢٣٠

مكتب منطقة تبوكصالح حماد دخيل الله البلوي٦٧١٧ ١٢٣١

الرياضطالل فهد حمدان البلوي٠٥٥٩ ١٢٣٢

ينبعطلب عيد احمد البلوي٥٢٦٣٣٦٤ ١٢٣٣

مكتب منطقة تبوكعايده علي سعيد البلوي٨١٤٢ ١٢٣٤

مكتب منطقة تبوكعبدالرحمن حماد سالم البلوي٠٣٤٣ ١٢٣٥

جدةعبدالرحمن حمدان المنصوري البلوي٦٦٠ ١٢٣٦

الرياضعبدالرحمن عائد شتيوي البلوي٦٣٩٥ ١٢٣٧

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالرحمن عوده حمود البلوي٦٤٧٢ ١٢٣٨

جدةعبدالرحمن فايز مرزوق البلوي٢٤٣٠ ١٢٣٩

مكتب منطقة مكة عبدالرحمن الفي سليمان البلوي٩٠١٩ ١٢٤٠
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخفجيعبدالرحمن محمد سليمان البلوي٥١٤٣ ١٢٤١

مكتب منطقة تبوكعبدالرحمن محمد سلمان البلوي٥٧٠٩ ١٢٤٢

تبوكعبدالرحمن موسى عبدالله البلوي١٨٩١٦١٨ ١٢٤٣

تبوكعبدالله سليم حسن البلوي٠٥٦٨ ١٢٤٤

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالمطلوب حضيري فهد البلوي٥٦٠٩ ١٢٤٥

مكتب منطقة تبوكعلياء خلف ناصر البلوي٥٣١٧ ١٢٤٦

مكتب منطقة تبوكعهود عبداللطيف صالح البلوي٣٠٦٨ ١٢٤٧

الرياضفالح جبر محمد البلوي٩٥٢٠٥٣١ ١٢٤٨

مكتب منطقة تبوكفهد عوده عبدالله البلوي٤٤٨٥ ١٢٤٩

الرياضقاسم غنيم قاسم البلوي٤٢١٧ ١٢٥٠

طريفماجد مسلم حمد البلوي٣٣٣٧٩٦٤ ١٢٥١

جدةمتعب بن فريج بن سليمان البلوي٣٢٨٣٢١٢ ١٢٥٢

مكتب منطقة تبوكمحمد بن صبيح بن حمود البلوي٩١٢٦٤٥٢ ١٢٥٣

الوجهمحمد دخيل الله سويلم البلوي٩٤٣٢٤٣٧ ١٢٥٤

الظهرانمحمد فهد محمد البلوي٠٢٤٩ ١٢٥٥

الرياضمخيمر فرحان عويضه البلوي٢٧٢٣٨١١ ١٢٥٦

تبوكمريم مرزق سعد البلوي٤٩٧٧ ١٢٥٧

الدماممسلم عوده حماد البلوي٧٣٧٥٧٢٣ ١٢٥٨

تبوكمعوض سليمان فالح البلوي٢٨٠٣٤٣٢ ١٢٥٩

تبوكمقبل خليفه سويلم البلوي٠١١٠ ١٢٦٠

مكتب منطقة تبوكملحه سليم ظاهر البلوي٨٨٨٨ ١٢٦١

مكتب منطقة المدينة المنورةمهنا سالم مسعد البلوي٧١٢٧ ١٢٦٢

مكتب منطقة تبوكنادر صبيح مهجع البلوي٥٦٥٥ ١٢٦٣

مكتب محافظة الجبيلناصر سالم سليمان الفاضلي البلوي٩٧٥٩٤٩٧ ١٢٦٤

مكتب منطقة تبوكنوره حمدان دخيل الله البلوي٨١٥٩ ١٢٦٥

مكتب منطقة تبوكهندا قطيفان محمد البلوي٠٣٧٩ ١٢٦٦

جدةوليد ناجي محبوب البلوي٣٨٧٨٣٠٢ ١٢٦٧

مكتب منطقة تبوكيوسف حمدان دخيل الله البلوي٤٣٨٣ ١٢٦٨

مكتب منطقة القصيمتهاني علي محمد البليهد٣٨٤٥ ١٢٦٩

الرياضمحمد سليمان عبدالله البليهد٤٧١٠٧٨٢ ١٢٧٠

حائلسليمان صالح محمدصالح البليهي٧١٧٨٣٨٩ ١٢٧١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةعبدالعزيز عبدالله بن عبدالكريم البليهي٤٦١٥ ١٢٧٢

الرياضنبيل علي عبدالعزيز البليهي٤٦٢٨٩٤٤ ١٢٧٣

الرياضعلي حسين عبدالله البن سعد٩٠٥٠٥١٣ ١٢٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةحسن موسى احمد البن صالح٩٦٦٩٠٣٦ ١٢٧٥

الدمامحسين محمد عبدالله البن صالح٠٥٩٨٣٦٤ ١٢٧٦

الخبرايهاب يحيى زكريا البنا٥٤٧٣ ١٢٧٧

جدةمحرر حسين منير البناء٠٢١ ١٢٧٨

الرياضعلي عبدالكريم ابراهيم البناى٢٧٥٨٣٤٠ ١٢٧٩

ابقيقموسى عبدالله ابراهيم البناي٥٧١٣٥٤٨ ١٢٨٠

الخبرنذير عبدالكريم ابراهيم البناي٢٧٤١٨٨٩ ١٢٨١

الرياضحسينه مبارك مبروك البندرى٠٣٠ ١٢٨٢

الدمامعبدالله رضوان سلمان البندري٢٩٢٦٤٧٣ ١٢٨٣

الدمامعلي احمد علي البندري٢٣٧٠٩٨١ ١٢٨٤

مكتب منطقة الرياضمحمد هالل احمد البنعلى٠٠٩ ١٢٨٥

الخبرنريمان احمد عبدالرحمن البنعلى٨٢٣٢٢٦٨ ١٢٨٦

الظهرانخلف بن عيسى بن ناصر البنعلي٠٧٦٢ ١٢٨٧

القطيفسلطان فاضل راشد البنعلي٥٠٠٨٦٨٧ ١٢٨٨

مكتب محافظة الجبيلعلياء محمد عبدالله البنعلي٨١٥٧ ١٢٨٩

الدماممنصور بن عبدالرزاق بن محمد البنعلي٢٨٢٤ ١٢٩٠

مكتب المنطقة الشرقيةنوره بنت فاضل بن راشد البنعلي٥٠٤٠٠٢٦ ١٢٩١

مكتب محافظة األحساءنواف نبيل بن سعد البنيان٢٥٧٥ ١٢٩٢

بريدةابراهيم بن راشد بن ابراهيم البهدل٧٢٨٠ ١٢٩٣

مكتب منطقة القصيمفهد حمد عبدالله البهدل٨٩٩٠ ١٢٩٤

المذنبعبيد محمد  البواردى٢٧٧ ١٢٩٥

الدوادميموضى ابراهيم  البواردى٩٠٩ ١٢٩٦

الرياضعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن البواردي١٠٦٤٩٩١ ١٢٩٧

مكتب منطقة الرياضعبدالله ابراهيم سعد البواردي٥٨١٤١٤٠ ١٢٩٨

مكتب منطقة الرياضمشاري ابراهيم سالم البواردي٥٦٧٢ ١٢٩٩

االحساءحسين جواد احمد البوحليقه٩٨٢٣١٦٠ ١٣٠٠

االحساءحصه عبدالله حمد البوحمد٢٧٥١٢٣٩ ١٣٠١

مكتب محافظة األحساءمحمد احمد صالح البوخميس٧٢٤١ ١٣٠٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدماممحمد بن راشد بن عبدالله البوري٧٢٧٤١١٧ ١٣٠٣

الدماممحمد علي علي البوسعيد٥٠٩٦٨٥٠ ١٣٠٤

جدةعيسى عبدالله عيسى البوعبيد٩٨٩٠٣٠٤ ١٣٠٥

الخبرمختار عبدالله بن سلمان البوعريش٦٢٢٤ ١٣٠٦

االحساءاحمد عبدالله علي البوعلي٧٣٦٨١٣٥ ١٣٠٧

الدمامعيسى محمد علي البوعلي٣٤٠٥١١٩ ١٣٠٨

الجبيلعابد ناصر عبدالرحمن المسحل البوعنين٨٢٤٣٨٧٦ ١٣٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةاسمى ابراهيم محمد البوعينين٢٠٤٤ ١٣١٠

الجبيلخميس سالم خميس البوعينين٩٦١٤١٧٠ ١٣١١

الرياضراشد مقدم محمد البوعينين٨٤٠٣٢٤٢ ١٣١٢

مكتب المنطقة الشرقيةساره عبدالله سيف البوعينين٩٣٠١ ١٣١٣

مكتب المنطقة الشرقيةسحر عبدالله سيف البوعينين٩١٢٠ ١٣١٤

مكتب المنطقة الشرقيةسوسن عبدالله سيف البوعينين٩١٠٤ ١٣١٥

الجبيلعبدالرحمن راشد خليفه البوعينين٤٦٧١١٨٠ ١٣١٦

مكتب محافظة الجبيلفاطمه مبارك بوخماس البوعينين٨٠٦٨ ١٣١٧

الجبيلفهد علي خليفه البوعينين٥٧١٤٥١١ ١٣١٨

مكتب المنطقة الشرقيةمديه خميس سعيد البوعينين٥٠١٠ ١٣١٩

مكتب المنطقة الشرقيةهدى عبدالله سيف البوعينين٩١١٢ ١٣٢٠

جدةمدنيه حامد محمد البوق٢٣٥٣ ١٣٢١

الجبيلنبيل محمد سالم البوق٠٢٠٤٤٥٠ ١٣٢٢

جدةمحمد تحسين عتيق البوقرى٥٥٥ ١٣٢٣

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه صالح محمد العبيدان البوناصر٩٦٢٨ ١٣٢٤

الرياضفهد محمد فهيد البويريد٢٦٥ ١٣٢٥

نجراناحمد على حسين البياع٧٩٥ ١٣٢٦

نجرانمبارك عبدالله جمع البياع٨٥٢ ١٣٢٧

سكاكاحمد حمود خاتم البيالي٥٩٢٤ ١٣٢٨

عنيزةحصه سعد ناصر البياهي٠٤٩٢ ١٣٢٩

الدمامخالد على عبدالله البيبى٠٥٨ ١٣٣٠

جدةمحمد احمد حسن البيتي٤٠٦٩٢٠٨ ١٣٣١

مكتب منطقة الرياضاسيا ابراهيم عبدالله البيز٧٦٢٩ ١٣٣٢

أبـهاسعد ظافر عسيم البيسى٩٤٧ ١٣٣٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةابراهيم محسن يحيى البيشى٠٣٩ ١٣٣٤

مكتب منطقة مكة بالل سعيد عبدالله البيشى٨٠٨ ١٣٣٥
المكرمة/جدة

الطائفجرى عبدالله على البيشى١٠٢ ١٣٣٦

الرياضجلوى مذكرحسين مشوط البيشى٨١٤ ١٣٣٧

الرياضحسين زايد مداوى البيشى٦٨٢ ١٣٣٨

مكة المكرمةحمدان عبدالله حمدان البيشى٦٥٢ ١٣٣٩

بيشةحمود محمد فليان البيشى٠٠٤ ١٣٤٠

بيشةزيد سالم ناصر البيشى٢٢٣ ١٣٤١

بيشةسعد محمد على البيشى٧١٣ ١٣٤٢

بيشةسعد محمد سلطان البيشى١٢٧ ١٣٤٣

الرياضسعود عبدالله  البيشى٠٨١ ١٣٤٤

جدةسعيد محمد فايز البيشى١٩٤ ١٣٤٥

الدمامصالحه مقعد  البيشى٩٠٢ ١٣٤٦

الدمامعائد سعود عبدالله البيشى٩٣٨ ١٣٤٧

الرياضعامر مجيدع زايد البيشى ١٣٤٨

الظهرانعبدالرحمن سعيد  البيشى٨٣٥ ١٣٤٩

الرياضعبدالله فايز  البيشى٢٧٩ ١٣٥٠

الرياضعبدالله محمد سعود البيشى٥٦٧ ١٣٥١

الظهرانعلى حيدر على البيشى٥١٦٠١٥٥ ١٣٥٢

الرياضعلى ناصر منفور البيشى٤٣٧ ١٣٥٣

مكتب محافظة بيشةعلي دبيس عون البيشى٠٩٢٩٣٠٧ ١٣٥٤

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه مشحن احمد البيشى٩٣٢١ ١٣٥٥

خميس مشيطفهد سعيد محمد البيشى٢٢١ ١٣٥٦

مكة المكرمةمبارك عويد هادى البيشى٨٠٠٢٠٤٧ ١٣٥٧

الخبرمحمد على ناصر البيشى٣١١ ١٣٥٨

الرياضمحمد عياد محمد البيشى٧٥٣ ١٣٥٩

الخبرمحمد فايز  البيشى٦٩٣ ١٣٦٠

جدةمحمد فوازمحليب حمود البيشى٩٥٠١٢٦٢ ١٣٦١

بيشةمحمد منيس على البيشى٣٨٠ ١٣٦٢

بيشةمرزوق محمد بشير البيشى٣١٥ ١٣٦٣

الخرجناصر عبدالرحمن ناصر البيشى٣٧٠ ١٣٦٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضناصر محمد عيد البيشى٤٢٤٦ ١٣٦٥

الخفجياحمد بن محمد بن عبدالله البيشي٥١٤٨١٠٩ ١٣٦٦

مكتب منطقة مكة اسماعيل محمد حسين البيشي٤٦٧٠ ١٣٦٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضاشواق فهد سعد البيشي٠٥٥٤ ١٣٦٨

بيشةجابر منصور ظافر البيشي٤٣٠٩ ١٣٦٩

الرياضحزام عبدالله عبيد البيشي٣٤١٧٢١٤ ١٣٧٠

الرياضحسن عبدالله دمدم البيشي٢٨٦٨٥٧٣ ١٣٧١

المدينة المنورةحسن عبدالله محمد البيشي٧٨٧١٧١٣ ١٣٧٢

الخبرحسن فائز محمد البيشي٤٧٨ ١٣٧٣

الرياضحسين علي ثواب البيشي٥٣٥٧٢٨٥ ١٣٧٤

مكتب منطقة الرياضخالد عبدالرحمن سعد البيشي٩٠٥٠ ١٣٧٥

بيشةخلف محمد فالح البيشي٥٧٣٣٨٢٩ ١٣٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةدخيل سعود فهد البيشي٩٨٩٧ ١٣٧٧

مكتب منطقة مكة رجوان علي سعود البيشي٨٠٢٤ ١٣٧٨
المكرمة/جدة

الرياضرفعه حسن مبارك البيشي٤٣٧ ١٣٧٩

أبـهاسالم جبار حمدان البشنين البيشي٣٦٦٣٣٣٣ ١٣٨٠

مكتب محافظة بيشةساميه عامرمحمد زافي ال مسعود البيشي٢٩٠٢ ١٣٨١

بيشةسعد بن محمد بن ناصر البيشي٥٦٥٤ ١٣٨٢

جدةسعد ناصر مصلط البيشي١٧٤٥٠٠٣ ١٣٨٣

جدةسعد ناصر عبدالغني البيشي٧٢٤٣ ١٣٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةسعود مسفر عبدالله البيشي٥٤٤٧ ١٣٨٥

الظهرانسعيد حباب ناصر البيشي٥٥٢٥ ١٣٨٦

مكتب المنطقة الشرقيةسعيد علي بن محمد البيشي٠٤٤٥ ١٣٨٧

الرياضسعيد مدشوش مسفر البيشي٩٧٨٩٣٩٦ ١٣٨٨

مكتب منطقة الرياضسلطان سعود محمد البيشي٢٠٧٥ ١٣٨٩

بيشةسياف فائز مشعل البيشي٨٠٣٥ ١٣٩٠

مكة المكرمةصالح بن سعد بن شري المثي البيشي٠٢٥١١١٨ ١٣٩١

الظهرانصالح عبدالله صالح البيشي٩١٩٦ ١٣٩٢

مكتب محافظة بيشةظافر مسلط ظافر البيشي٣٧٠٣٨٢٩ ١٣٩٣

الدمامعايض محمد سالم البيشي٥٣٧٧ ١٣٩٤

الظهرانعايض مطيع  البيشي٣١٨ ١٣٩٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة الخرجعبدالخالق علي ثواب البيشي٣٤١٩ ١٣٩٦

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن محمد مسعود البيشي٢٣٣٥٩٨٢ ١٣٩٧

جدةعبدالله بن أحمد بن غوي البيشي٦١٧٤١٣٧ ١٣٩٨

الخبرعبدالله بن محمد بن شارع البيشي٦٧٥٦١٩٥ ١٣٩٩

الرياضعبدالله علي مسفر البيشي٠٤٩٥٣٩٢ ١٤٠٠

أبـهاعبدالله علي بن محمد البيشي٨١٦٦ ١٤٠١

الخبرعبدالله عون عبدالله البيشي٣٢٩٤١١٠ ١٤٠٢

الدمامعبيد محمد مسفر البيشي٧٧٩٥٨٦٣ ١٤٠٣

جدةعتيق مثيب منيس البيشي٣٤٥٣٥٠٤ ١٤٠٤

الرياضعلي درويش حسن البيشي٥٢٤٠٣٩١ ١٤٠٥

الدمامعلي عبدالله سيف البيشي٨٦٥٨٢٨٥ ١٤٠٦

جدةعلي عبدالله عبدالرحمن البيشي٩٥٠١٩٣٧ ١٤٠٧

مكتب المنطقة الشرقيةعلي مسفر عبدالله البيشي٢١٨٩ ١٤٠٨

مكة المكرمةعمر محمد علي االكلبي البيشي٨٤٧٧٧٤٥ ١٤٠٩

مكتب محافظة بيشةعمير محمد حمود البيشي٧٥٩٢ ١٤١٠

الرياضعنبر علي حسين البيشي٩٤٦٥٩٧١ ١٤١١

مكتب محافظة بيشةعون دبيس عون البيشي٠٩٣٧ ١٤١٢

مكتب محافظة بيشةغدي عبيد صقر البيشي٧٩٨٦ ١٤١٣

مكتب منطقة الرياضفاطمه فهد سعد البيشي٨١٥١ ١٤١٤

الرياضفايز عبدالله سالم البيشي٦٢٠٩١١٢ ١٤١٥

بيشةفالح عبدالله سيف النمران البيشي٦٦٨٤٣٩٠ ١٤١٦

مكتب محافظة بيشةفهد علي مهدي البيشي٥٣٣١ ١٤١٧

الدمامفهيد محمد علي البيشي٣١٥٩٨٠٨ ١٤١٨

مكتب محافظة بيشةفيصل حجاب حزام البيشي٠٣١٠ ١٤١٩

الخبرفيصل محمد علي البيشي٧٧٦١٥٢٤ ١٤٢٠

مكتب محافظة بيشةمبارك سعد سداح البيشي٧٦٦٩ ١٤٢١

جدةمحمد بن مدشوش بن عائض البيشي١٧٥٤٠٣٢ ١٤٢٢

مكتب منطقة الرياضمحمد عبدالرحمن سعد البيشي٥٢٩٩ ١٤٢٣

مكتب منطقة مكة محمد عبدالله فطيس البيشي٧٣٧٧ ١٤٢٤
المكرمة/جدة

الرياضمحمد عثمان موينع البيشي٨٥٣٢٥١٢ ١٤٢٥

مكتب محافظة بيشةمحمد علي شيحان البيشي٧٠٢٩٨٨٤ ١٤٢٦
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدماممحمد علي محمد البيشي٣٩٥٥٤١٦ ١٤٢٧

الطائفمحمد معطش دغش البيشي٢٧٤٦٤٢٦ ١٤٢٨

ينبعمديني علي غوا البيشي٤٢٣٤ ١٤٢٩

الرياضمسفر محمد مسفر البيشي٦٦٤٦٧٩٧ ١٤٣٠

مكتب منطقة مكة مكيه محمد ناصر البيشي٣٤١٧ ١٤٣١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضمنيره فهد سعد البيشي٤٥٤٣ ١٤٣٢

الدربناديه عبدالله سعد البيشي٤٩٣٢ ١٤٣٣

الطائفناصر ناجم عبدالله البيشي٢٧٣ ١٤٣٤

مكتب منطقة الرياضنوره فهد سعد البيشي٤٥٣٥ ١٤٣٥

بحرةهيا علي حسن البيشي٦٠٨١٥٢٧ ١٤٣٦

مكتب محافظة بيشةهياء منصور علي البيشي٤٣٠ ١٤٣٧

الرياضيحي ناصر حسين البيشي٨١٢٨٤٢٥ ١٤٣٨

مكتب المنطقة الشرقيةيسرى سعود فهد البيشي٥٤٦٤ ١٤٣٩

الطائفهاني احمد سيد البيومي٩٠٧٨٥٠٣ ١٤٤٠

الخبرمحمد عبد رب الرسول محمد التاجر٠٧٩٥٨٧٤ ١٤٤١

جدةمحمود بن عبدالله بن محمدعلي التبريزي٧٢٥٠٨٨٥ ١٤٤٢

مكتب المنطقة الشرقيةمراتب علوي رضي التتان٩١٧٩٢٢٢ ١٤٤٣

الرياضيحيى أحمد محمد الترابي٥٣٢٩ ١٤٤٤

الرياضاسماء خيرالله عزيز الله التركستاني٥٤٨١ ١٤٤٥

الرياضعبد المؤمن محمد عالم فيض الله التركستاني٢٦٧٦٠٥٧ ١٤٤٦

جدةاحمد درويش  التركى٣٣٤ ١٤٤٧

المجمعةتركى احمد  التركى٧١٩ ١٤٤٨

بريدةحمد تركى بن فهد التركى٠٤٨١ ١٤٤٩

بريدةحميدان عبدالعزيز الحميدان التركى٢١٤ ١٤٥٠

مكة المكرمةرابيه عبدالقادر محمد التركى١٨٦ ١٤٥١

مكتب المنطقة الشرقيةشهيد حسن تركى التركى٤٨٧٤٤٣٤ ١٤٥٢

جدةصالح على  التركى ١٤٥٣

الدمامعبدالرحمن عبدالله عبدالوهاب التركى٨٠٨ ١٤٥٤

الرياضعبدالرحمن فهد سلطان التركى١٧٦ ١٤٥٥

الرياضمحمد عبدالعزيز تركى التركى٥٣٧ ١٤٥٦

البكيريةمنصور العلى  التركى٢٠٩٥٧٠١ ١٤٥٧
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رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الزلفياحمد بن فهد بن سلطان التركي٣٣٧٨٤١١ ١٤٥٨

المدينة المنورةاحمد تركي ناصر التركي٠٩٢٥١٠٧ ١٤٥٩

الرياضتركي بن ابراهيم بن عبدالله التركي٧١٧٧٢٦٦ ١٤٦٠

الرياضتركي بن ابراهيم بن عبدالله التركي٩٠٠٤٥١١ ١٤٦١

الخبرجمال محمد ماجد التركي٥٥٨٧٨٠٢ ١٤٦٢

مكتب محافظة األحساءروان سلمان راشد التركي٧٨٩٨ ١٤٦٣

الرياضسعدى محبوب عبدالرحمن التركي١٥٦١ ١٤٦٤

مكة المكرمةسعيد هادي تركي التركي٧٣٧٢٤٦٨ ١٤٦٥

الرياضسلطان بن سعيد بن علي التركي٩٧٩٩١٣٧ ١٤٦٦

الدوادميشما سعد محسن التركي٤٩٢٧٨٧٤ ١٤٦٧

الرياضصالح محمد البراهيم التركي٦٨٢٣٥٤٦ ١٤٦٨

مكتب محافظة ينبععاطف سفيان عبدالله التركي٢٩١٧٠٥٧ ١٤٦٩

الرياضعبدالرحمن ناصر منصور التركي٨٦١٣ ١٤٧٠

الرياضعبدالله محمد سليمان التركي٠٣٣١ ١٤٧١

الرياضعبدالله محمد عبدالله التركي٧٨٨٦ ١٤٧٢

جدةعالء عثمان علي التركي٨٦٤٠٧٥٥ ١٤٧٣

الرياضعواد بن سليمان بن عبدالله التركي٩٦٠٧ ١٤٧٤

مكتب محافظة األحساءفاطمه سلمان راشد التركي٢١٠٣ ١٤٧٥

المدينة المنورةمجدي عبدالمجيد ابراهيم التركي٧١٣٤٠٨٧ ١٤٧٦

الجبيلمحمد عبدالله بن سعيد التركي٧٥٥٣ ١٤٧٧

الطائفمحمدتاج الدين بدرالدين عبدالكريم التركي٨١٦٩٤٨٧ ١٤٧٨

الرياضمسلم عقيل احمد التركي٩٢٧٢٢٩٤ ١٤٧٩

الرياضنوره عبدالمحسن عبدالرحمن التركي٢٥٤١ ١٤٨٠

مكتب المنطقة الشرقيةامنه محمد ناصر التريكي٢٦٨٧ ١٤٨١

الرياضلطيفه عبدالرحمن عبدالله التريكي٩٨٩٩ ١٤٨٢

الرياضمحمد منصور عبدالعزيز التريكي٠١٦١ ١٤٨٣

االحساءيونس حجي تركي التريكي٠٩٩٤٧٩٥ ١٤٨٤

مكة المكرمةمحمد يسر حسن التكرونى٧٨٨ ١٤٨٥

مكة المكرمةصفاء سعيد عبدربه التكروني٥٩٧١ ١٤٨٦

صبياءمداوى بن يحي معتق التليدى٢٣٧ ١٤٨٧

الدماماحمد بن جابر بن فايع التليدي٦٤٠٠ ١٤٨٨
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خميس مشيطمفرح صالح شايع التليدي٥٠١٥ ١٤٨٩

مكة المكرمةفؤاد احمد سعد التمار٣٣٧٥٤٩٠ ١٤٩٠

الطائفاحمد حامد االبرق التمام٧١٤ ١٤٩١

الرياضعبدالعزيز عبدالله محمد التمامي٦٤٥٥ ١٤٩٢

مكتب منطقة الرياضفهد سعود محمد التمامي٢٨٨١ ١٤٩٣

تميرفهد مساعد محمد التمامي٧٠٧٢ ١٤٩٤

الرياضعبدالحق احمد محمد التمبكتي٤٥٦٣٦٨٦ ١٤٩٥

الرياضسعد بخيت عبدالله التمساح٧١٥٠٣٧٢ ١٤٩٦

الدمامطارق على عبدالله التميمى٧٩٤٥٠٨٨ ١٤٩٧

الدماممحمد على عبدالمحسن التميمى٩٧٩ ١٤٩٨

الدمامورد خليفه عبدالرحمن التميمى٧٠٠٠٤٧٩ ١٤٩٩

رأس تنورةاحمد فهد سليمان التميمي٣٥٣٤ ١٥٠٠

مكتب منطقة حائلشريفه سالم مطلق التميمي٣٧٣٠ ١٥٠١

مكتب منطقة المدينة المنورةضيف الله عقيل هادي التميمي٠٣٢١ ١٥٠٢

مكتب المنطقة الشرقيةطارق ابراهيم صالح التميمي٠٢١٦ ١٥٠٣

الخبرعايد محمد العبدالله التميمي٧٢٥٥٨٠٨ ١٥٠٤

الرياضعبدالعزيز بن ناصر بن زيد التميمي١٣٩٨ ١٥٠٥

الرياضعبدالله مطلق السالم التميمي٦٧٧٨٦١٩ ١٥٠٦

الرياضعلي محمد علي التميمي١٣٥٥ ١٥٠٧

الرياضعيد سيف عبدالله التميمي٩٦٠٦ ١٥٠٨

الطائفمحمد احمد غبره التميمي٥٣٩٧٢٥٠ ١٥٠٩

االحساءمحمد سالم فيصل التميمي٩٦٨٦ ١٥١٠

الظهرانمحمد سالم مديبغ التميمي٤٣٦١٤٦٧ ١٥١١

الرياضمسلم زيد محمد التميمي٥١٠٠٥١٩ ١٥١٢

مكتب محافظة الخرجناصر عبدالرحمن علي التميمي٧٩٤٧ ١٥١٣

األفالجنايف عبدالله علي المتواسي التميمي٤٠٩١٠٩٩ ١٥١٤

مكتب منطقة الرياضنوره فواز محمد التميمي٠٩٦٧ ١٥١٥

الدمامهشام علي العبدالله التميمي٩٩٥٠٢٤١ ١٥١٦

جدةيوسف احمد عبدالله التميمي٣٨٥١ ١٥١٧

مكتب محافظة األحساءساميه سعود عبدالعزيز التنم٩١٤٢ ١٥١٨

مكتب محافظة األحساءنوره سعود عبدالعزيز التنم٣٦٠٥ ١٥١٩
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التسلسلي
رقم الهوية 
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النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

عرعرنفيسه محمد عبدالرحمن التواتي٤٥٣٥ ١٥٢٠

المدينة المنورةمالك عمر حمدان التونسى١٠٥ ١٥٢١

الرياضمحمد فرج عبدالقادر التونسي١٦٢٨٦٦٨ ١٥٢٢

مكة المكرمةعادل بن حمود بن عبده التويتي٤٩٢١٣١٥ ١٥٢٣

الرياضتوفيق عبدالمحسن حمد التويجرى١٦٥ ١٥٢٤

الرياضعبدالرحمن السليمان  التويجرى٠٧٨ ١٥٢٥

الرياضعبدالرحمن سليمان العبدالله التويجرى٠٧٨ ١٥٢٦

الرياضعبدالله حمد عبدالله التويجرى٠٤٤٠٨٠٧ ١٥٢٧

الخبرمحمد صالح عبدالكريم التويجرى٧٥٤ ١٥٢٨

الرياضمحمد عبدالعزيز عبدالله التويجرى٠٠٦ ١٥٢٩

الرياضمحمد عبدالمحسن  التويجرى٤٤٠ ١٥٣٠

الرياضمحمد عبدالمحسن عبدالعزيز التويجرى١١٨ ١٥٣١

الرياضابراهيم بن عبدالله بن عبدالكريم التويجري٩٧٧٣٤٧٥ ١٥٣٢

الرياضاحمد عبدالعزيز احمد التويجري٣١٣٠ ١٥٣٣

مكتب المنطقة الشرقيةحصه محمد عبدالله التويجري٩٥٢٥ ١٥٣٤

الرياضحمد عبدالعزيز عبدالمحسن التويجري٥٥٨٤٣٨٦ ١٥٣٥

الخرمةخالد عبدالمحسن عبدالله التويجري٧٥٠١٨٨٧ ١٥٣٦

مكتب منطقة الرياضشذى عبدالسالم محمد التويجري٢١٧٠ ١٥٣٧

الرياضعبدالعزيز ابراهيم بن صالح التويجري٣٨٨٤ ١٥٣٨

الدمامعبدالعزيز محمد عبدالله التويجري٢٦٨٤٧٥٠ ١٥٣٩

الرياضعبدالله عبدالعزيز عبدالله التويجري٧١٣٢ ١٥٤٠

رفحاءلطيفه منديل محمد التويجري٧٠٤٥ ١٥٤١

الرياضماجد عبدالله عبدالرحمن التويجري٣٨١٥٣٦٤ ١٥٤٢

الرياضمحمد عبدالمحسن السليمان التويجري٣٧٦٣٢٣٩ ١٥٤٣

مكتب المنطقة الشرقيةمها محمد عبدالله التويجري٩٥٠٩ ١٥٤٤

مكتب المنطقة الشرقيةمي محمد عبدالله التويجري٩٥١٧ ١٥٤٥

الرياضعبدالرحمن صالح عبدالله التويم٩٣٧ ١٥٤٦

جدةاحمد بن محمد بن حمزه التيجار٠٦٢٢٣٢٤ ١٥٤٧

تبوكهالله حلف العنبر التيمائى٨٤٤ ١٥٤٨

تبوكحسين حفيظ حسين التيمانى١٠٩ ١٥٤٩

تيماءصخرى سليمان سميحان التيمانى١٢٤٧٠٠٩ ١٥٥٠
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تيماءفهد عبدالعزيز ظاهر التيماني٢٥٤٢ ١٥٥١

مكتب منطقة تبوكفهد فرحان عيسى التيماني١٥٨ ١٥٥٢

مكتب منطقة تبوكعبدالله عبدالخير خيرالله التيماوي٠٦٦٨ ١٥٥٣

الخبرظافر سعد مشهور الثابت٧٨٠ ١٥٥٤

مكتب منطقة الرياضعبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الثاقب٠٨٦٩ ١٥٥٥

الدمامعبداللطيف عبدالمحسن عبدالله الثانى٩٩٣٠٢١٢ ١٥٥٦

الطائفخاتمه دخيل الله  الثبيتى١١٨٤٠٨٢ ١٥٥٧

الرياضراشد محمد زياد الثبيتى٣٤٠ ١٥٥٨

الطائفسعد حامد  الثبيتى٠٠٧ ١٥٥٩

المدينة المنورةصالح معتوق عواض الثبيتى٤٦٣ ١٥٦٠

الطائفعادل عبدالله صنات الثبيتى٨١٦٨٣٠٠ ١٥٦١

الرياضمحمد سميح  الثبيتى٤٠٦ ١٥٦٢

الطائفمريزيق سحيب مرزوق الثبيتى٢٦٣ ١٥٦٣

الطائفمعيض رجاءالله  الثبيتى٣٧٨ ١٥٦٤

مكتب محافظة الطائفاحالم عوض الله معيض الثبيتي٨٣٨٩ ١٥٦٥

مكة المكرمةاميره مسعود سعيد الثبيتي٩٤٦٢ ١٥٦٦

مكتب محافظة الطائفتركي وصل الله عويض الثبيتي٤٤٠٩ ١٥٦٧

مكتب محافظة الطائفحامده مسيمير صالح الثبيتي٦٥٧٥ ١٥٦٨

الدوادميخالد مبارك عاطي الثبيتي١١٨٠ ١٥٦٩

الطائفخالد محمد عيضه الثبيتي٨٦٤٨ ١٥٧٠

جدةرائد محمد عبيد الثبيتي٠٩٣٧ ١٥٧١

الرياضرامي حسن حامد الثبيتي٧٥٢٢٣١٦ ١٥٧٢

جدةرزيق محبوب مبروك السعود الثبيتي٦٧٨٧٩١٩ ١٥٧٣

مكتب منطقة مكة ريان رده مساعد الثبيتي٠٢١٣ ١٥٧٤
المكرمة/جدة

جدةسعد بن عوض الله بن حامد الثبيتي٠٦٥٦٠٠٦ ١٥٧٥

الطائفسلمان عاطي عطاالله الثبيتي٣١٠٦٨٤١ ١٥٧٦

جدةسليم مستور سليمان الثبيتي٤٨٧٦٠٤٠ ١٥٧٧

السيلشجاع سرور خريص الثبيتي٢٠٤١٤٨٧ ١٥٧٨

الرياضصالح عوض مقبول الثبيتي٣٥٨٣٨٠٥ ١٥٧٩

الرياضطالل قليل معيض الثبيتي٧٢٢٣٥٣٣ ١٥٨٠

الخبرعبداالله عيضه مطلق الثبيتي٧٩٧٨٩٥٦ ١٥٨١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبدالله احمد خضر الثبيتي٢٧٦١٠٦٠ ١٥٨٢

مكة المكرمةعبيد جابر بخيت الثبيتي٨٦٨٨٢٥٨ ١٥٨٣

مكتب محافظة الطائفعدنان بن سالم بن عايض الثبيتي٧١٧٦٨١٠ ١٥٨٤

مكتب محافظة الطائفعفاف علي عيضه الثبيتي٠١٣٢ ١٥٨٥

مكة المكرمةعلي بن عواض بن رجاءالله الثبيتي٩٥٦٨٤٦٥ ١٥٨٦

الطائفعيضه خضر زربان الثبيتي٩٧٩٣ ١٥٨٧

مكة المكرمةفهد مرزوق سرحان الثبيتي٤١٤٦٥٦٧ ١٥٨٨

الطائففهد مطر عواض الدهماني الثبيتي٢٤٦٦٨٧٨ ١٥٨٩

مكتب محافظة الطائفماجد معيوض قليل الثبيتي٢٦٩٧ ١٥٩٠

الطائفمحمد بن علي بن محمد الثبيتي٨٥٨٥٦٥٤ ١٥٩١

جدةمحمد بن عواض بن عائض الثبيتي٣٣٥٩ ١٥٩٢

الطائفمرحومه مستور عايض الثبيتي١٣٣١ ١٥٩٣

الطائفمسفر مشرف رده الثبيتي٣٦٢٦ ١٥٩٤

مكتب محافظة الطائفمعيضه عبدالله جويعد الثبيتي٦٧٠٢ ١٥٩٥

مكة المكرمةمنى سراز غاالن الثبيتي٤٩٥٦ ١٥٩٦

مكتب محافظة الدوادميناصر محمد غانم الثبيتي٩٣٣١ ١٥٩٧

مكتب محافظة الطائفنجمه مبارك عواض الثبيتي٤٦٣٤ ١٥٩٨

مكة المكرمةنوره وادع عبدالله الثبيتي٤٩٧٣ ١٥٩٩

مكتب محافظة الطائفهالله محمد حسن الثبيتي٨٩٣٢٨٧١ ١٦٠٠

جدةسعد خميس ثابت الثعلبى٢٩٠ ١٦٠١

جدةسعيد سعد  الثعلبى٩٦٢ ١٦٠٢

الرياضبندر مبروك عارف الثعلبي٨١٧٤١٧٦ ١٦٠٣

مكة المكرمةراكان عوض حسن الثعلبي٧٧٧٣٠٦٢ ١٦٠٤

جدةرامي سالم حمدان الثعلبي٣٠٣٢٨١٣ ١٦٠٥

الرياضسعد بخيت عويض الثعلبي٥٤١٩١٣٤ ١٦٠٦

جدةسعد حمد راجف الثعلبي٨٧١٨ ١٦٠٧

الليثطالل بن عبدالله شكري الثعلبي٦٤٥٣٢٦٠ ١٦٠٨

جدةعبد الله حسن لويفي الثعلبي٠٤٨٢ ١٦٠٩

مكة المكرمةعبدالله شديد عسيري الثعلبي٩٧٣٠ ١٦١٠

مكتب منطقة مكة منصور عبدالكريم واصل الثعلبي١٩٧٦ ١٦١١
المكرمة/جدة

الرياضنايف حسن لويفي الثعلبي٤٣١٠٧٨٨ ١٦١٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضهديل حمد فهاد الثفنان٦٧١٠ ١٦١٣

مكتب منطقة المدينة المنورةصالحه يحيى محمد الثقبي٢٣٠٦ ١٦١٤

مكتب منطقة مكة سليم سالم على الثقفى٥٤٨٤٨٧٩ ١٦١٥
المكرمة/جدة

جدةسليمان عبيدالله  الثقفى٤٥٩ ١٦١٦

مكتب منطقة مكة على حمد عواد الثقفى٤٠٦٦٥٢٨ ١٦١٧
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعمريه عامر فرج الثقفى٥٥٨ ١٦١٨

مكتب منطقة مكة ابراهيم محمد سليمان الثقفي٢١٣٠ ١٦١٩
المكرمة/جدة

مكة المكرمةحسناء خميس منقاش الثقفي٢٩٧٦٠٥٣ ١٦٢٠

مكة المكرمةعطيه جارالنبى احمد الثقفي٠٥١٠٤٩٢ ١٦٢١

الطائفعلوه علي مسفر الثقفي٤٣٧٩٨٦٠ ١٦٢٢

الخبراحمد حسيين حسين الثالبى٥١٠٤ ١٦٢٣

الرياضمنيره سعود راشد الثمامى١١١ ١٦٢٤

الطائفحميد احمد حامد الثمرى ١٦٢٥

جدةعامر محمد حميد الثميرى٩٧٤ ١٦٢٦

جدةخالد بن نافع بن فريج الثميري٥٠٢٣٥٥٦ ١٦٢٧

الرياضابراهيم عبدالرحمن  الثنيان٣٨١ ١٦٢٨

الدماماديب محمد عبدالله الثنيان٧٣١٠٣٥٥ ١٦٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةسلطان محمد بن حماد الثنيان١٧٣٨ ١٦٣٠

البدائعسليمان عبدالرحمن سليمان الثنيان٠١٩٠٢٥٦ ١٦٣١

بريدةعبدالعزيز سليمان محمد الثنيان٢١٩٩٦٨٦ ١٦٣٢

بريدةفاطمه صالح  الثنيان٧٥٤ ١٦٣٣

جدةمحمد عبدالرحمن عبدالله الثنيان٧٣٢٣١٧٨ ١٦٣٤

الدائرابراهيم جنيدي جابر الثوابي١٧٨٨٣١٣ ١٦٣٥

االحساءفاطمه عبدالعزيز مبارك الثونى٢٦٢ ١٦٣٦

االحساءحبيبه سالم محمد الثويقب٥٨٢٦ ١٦٣٧

بريدةشريفه بنت عبدالعزيز بن سليمان الثويني٩٠٢٦ ١٦٣٨

الخبرماجد بن عبدالحميد بن عبدالواحد الثويني٢٩٠٦٤٦٩ ١٦٣٩

مكتب منطقة الرياضموضي محمد مطلق الثويني٢٦٧٨ ١٦٤٠

الدمامعبدالله عبدالرحمن محمد الجابر٧٧٢٠٥٢١ ١٦٤١

مكتب منطقة الرياضمبارك عبدالله جابر الجابر٩٠٤٧٣٦٨ ١٦٤٢

مكتب منطقة الرياضمحمد مشعل مبارك الجابر٦٠٧١٢١٩ ١٦٤٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب مكة المكرمةحميد عبيدالله حسن الجابرى١٠٩ ١٦٤٤

جدةسعدالله شكيب  الجابرى٠٦٨ ١٦٤٥

مكتب مكة المكرمةعبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز الجابرى٩٧٣٣ ١٦٤٦

جدةعطيه الله جريبيع مسلم الجابرى٩٠٧ ١٦٤٧

جدةعوض عمر مطير الجابرى١٦١٠٤٨٤ ١٦٤٨

مكة المكرمةعويمر عامر شماس الجابرى٣٨٤٩ ١٦٤٩

المدينة المنورةحامد عويد سعدي الجابري٠٤٣٢٠٦٧ ١٦٥٠

جدةحامده سعيد عبدوه الجابري٣١٦٩ ١٦٥١

مكتب منطقة القصيمحنان عبدالله صلبي الجابري٣٠٦٠ ١٦٥٢

المدينة المنورةضيف الله عبدالله نافع الجابري٤٠٦٤ ١٦٥٣

المدينة المنورةعادل شيهان صقر الجابري٤١٨٢ ١٦٥٤

حليفاطمه سعيد سوران الجابري١٠٦٧ ١٦٥٥

مكتب منطقة المدينة المنورةفهيد سند خلوي الجابري٠٧٩١ ١٦٥٦

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد دريميح هليل الجابري٥٥٠٤ ١٦٥٧

الدماممشيب صويع يحى الجابري٩٩٩٦٢٥١ ١٦٥٨

مكة المكرمةمنصور سالم جابر الجابري٤٦٨٠٢٥٩ ١٦٥٩

جدةمحمد سليم  الجابى٤٥٩ ١٦٦٠

الرياضسلطان سليمان عبدالله الجادور٨٦٥ ١٦٦١

عنيزةصالح ابراهيم جارالله الجارالله٥٧٨ ١٦٦٢

الظهرانحسين محمد حسين الجارودى٥٤٢ ١٦٦٣

جدةمروان محمد توفيق الجارودى٠٧٠٩٦٢٧ ١٦٦٤

الرياضعلي حسن حبيب الجارودي٧١٦٤٤٤٣ ١٦٦٥

الرياضسالم سعد سالم الجارى٩٨٩ ١٦٦٦

الرياضصالح عبدالكريم جازي الجازي٠٨٤١٢٨٣ ١٦٦٧

الرياضسليمان عبدالعزيز سليمان الجاسر٩٤١٢٨٥٣ ١٦٦٨

الرياضعايد عبد المحسن محمد الجاسر٨٧٧٢٧٧٢ ١٦٦٩

الرياضعبدالعزيز صالح امحمد الجاسر٨٢٨ ١٦٧٠

الرياضعبدالله محمد صالح الجاسر٢٩٩٠ ١٦٧١

مكتب المنطقة الشرقيةعفراء ذياب جاسر الجاسر٦١١٤ ١٦٧٢

مكتب منطقة القصيملطيفه عبدالعزيز فهد الجاسر٦٤٥٨ ١٦٧٣

مكتب منطقة القصيممحمد جاسر صالح الجاسر٤٩٤١ ١٦٧٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمنصور بن محمد بن جاسر الجاسر٩٢٧٦٩٣٧ ١٦٧٥

مكتب منطقة مكة رائف محمد فهد الجاسم٥٣٥٧ ١٦٧٦
المكرمة/جدة

الرياضعبدالمحسن عبدالله بن محمد الجالسي٣١٧٢ ١٦٧٧

الرياضحصه محمد عبدالله الجامع٩٤٢٠ ١٦٧٨

القرياتعبدالرزاق صالح شاكر الجباب٢٦٣١ ١٦٧٩

مكتب المنطقة الشرقيةحجيه محمد احمد الجباره١٣٤٧ ١٦٨٠

تبوكسرهيد عبدالرحمن سرهيد الجباره٦٩٠٨٨٣٦ ١٦٨١

رياض الخبراءعبدالرحمن عبدالله على الجبالى٩٧٧١١٤٩ ١٦٨٢

مكتب منطقة الرياضسعد عبدالعزيز عبدالله الجبالي٢٨٤٧ ١٦٨٣

بريدةحصه عبدالرحمن صالح الجبر١١٩٨ ١٦٨٤

الدمامحمد بن عبداللطيف بن حمد الجبر٨١٥٩ ١٦٨٥

بريدةسليمان بن علي بن عبدالله الجبر٦٥٠٣ ١٦٨٦

الخرجعبد الرحمن علي عبد الرحمن الجبر٩٣٥٢ ١٦٨٧

الرياضمحمد داوود سليمان الجبر٤٧٥٨٤٦٣ ١٦٨٨

الرياضمحمد فهد محمد الجبر٦٦١٤٩١٦ ١٦٨٩

مكتب منطقة الرياضهيا جبر عبدالله الجبر٧٦٢٠٩٦٤ ١٦٩٠

الدمامحسن حسين بن محمد الجبران٤٦٩٢ ١٦٩١

االحساءحسن عبدرب  الرسول بن عباس الجبران٦٤٢٩ ١٦٩٢

جدةمحمد مهدى عبدالرحيم الجبرتى٤١٥ ١٦٩٣

الرايسسلمان عوض عبدالكريم الجبرتي٤٩٤١ ١٦٩٤

مكتب منطقة عسيرفاطمه سعيد ناجع الجبره٧١٥٦٧٢٣ ١٦٩٥

الرياضتراحيب مسامح فايز الجبرين٨١١ ١٦٩٦

االحساءمحمد علي حسن الجبرين٣٤٠ ١٦٩٧

الخبرخالد محمد مطلق الجبعاء٧٦٨٢٢٠٨ ١٦٩٨

الرياضمحمد عبدالرحمن احمد الجبير٦١٢٠٧٧٦ ١٦٩٩

مكتب منطقة القصيمراكان عبدالله بن سلمان الجبيرى٧١٥٨ ١٧٠٠

جدةهادى على  الجبيرى٥٠٨٦٤٧٣ ١٧٠١

الرياضريان عبدالرحمن عبدالعزيز الجبيري٦١٦٥ ١٧٠٢

جدةعيضه محمد خريص الجبيري١١٢٧٨٧٨ ١٧٠٣

مكة المكرمةفاطمه راجح هذال الجبيري٣٠٦١ ١٧٠٤

بيشةمحمد فايز بن علي الجبيري٩٣٠٢ ١٧٠٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

عنيزةسليمان صالح االبراهيم الجبيالن٥١٧٥٠٩٤ ١٧٠٦

مكتب محافظة األحساءعايش محمد يوسف الجبيلى١٦٠ ١٧٠٧

الدماممحمد حسن علي الجبيلي٨٩٤٢٢٤٤ ١٧٠٨

االحساءيعقوب يوسف غانم الجبيلي٧٨٤١٦٩٠ ١٧٠٩

جدةاحمد محمد مدنى الجحدلى٨٦٥ ١٧١٠

جدةحميد حمود  الجحدلى٣٥٧ ١٧١١

مكة المكرمةحميد صبحى بن نامي الجحدلى٨٨١١ ١٧١٢

رابغسراج ناجى عابد الجحدلى٦٩٨٣٧٩٨ ١٧١٣

جدةسعيد محمد سعيد الجحدلى٦٨٢ ١٧١٤

جدةبسام حسن محسن الجحدلي٢٩٥٢ ١٧١٥

جدةجهاد عبدالله بن عطاء الله الجحدلي٧٢١٧ ١٧١٦

مكتب منطقة مكة حامده احمد سعد الجحدلي٠٧٨٤ ١٧١٧
المكرمة/جدة

الخبرسامي زميم مبارك الجحدلي٢٢٠٣ ١٧١٨

مكة المكرمةسعيد مبارك بريك المنيفي الجحدلي٦٨٢٧٥٦٤ ١٧١٩

جدةعبدالمعتني عبدالله راضي الجحدلي٦٥٣ ١٧٢٠

مكة المكرمةفارس بن سليم بن مخضور الجحدلي١٨٥٠٣٦٦ ١٧٢١

مكتب منطقة مكة فتحيه عليان مسهوم الجحدلي٠٤٠١ ١٧٢٢
المكرمة/جدة

جدةمحمد حمادي حميد الجحدلي٥٦٠٨١٣٧ ١٧٢٣

جدةمحمد عبد الله راضي الجحدلي٩٠٠٢١٠٨ ١٧٢٤

الرياضمحمد مطير بن هالل الجحدلي٧١١١ ١٧٢٥

جدةمخضور رزيق محمد الجحدلي٩٧٧٢ ١٧٢٦

الرياضعبدالله جحيش  الجحيشى٠٧٧٠١٨٨ ١٧٢٧

جدةمحمد عبد الحميد محمد الجداوي٥٠٣٤٥٧٣ ١٧٢٨

بريدةسليمان عبدالرحمن ابراهيم الجدعان٧١٦٧ ١٧٢٩

مكتب منطقة مكة عفاف محمد  الجدعانى٦٨٩٧ ١٧٣٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة محمد عميره عمير الجدعانى٦٤٦٥٠٦٤ ١٧٣١
المكرمة/جدة

جدةمصلح صالح سبيل الجدعانى٦٠٩ ١٧٣٢

جدةاحمد سعد مسعود الجدعاني٤١٨٧٨٢٥ ١٧٣٣

جدةبدور ابراهيم عقيل الجدعاني٦٧٥٤ ١٧٣٤

جدةحسام طالل مطلق الجدعاني٨٥٤٤ ١٧٣٥

جدةحنان بنت  حمد بن حميد الجدعاني٠٨٤٦ ١٧٣٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة سلمى مبارك بالل الجدعاني٢٨٨١ ١٧٣٧
المكرمة/جدة

جدةعارف بن حامد بن حفيض الجدعاني٥١٢٧ ١٧٣٨

مكتب منطقة مكة عبدالله عباد عبيد الجدعاني٨٧٤٩ ١٧٣٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عتيقه ضاوي حميد الجدعاني٣٦٩٢ ١٧٤٠
المكرمة/جدة

جدةماجد رابح راجح الجدعاني٩٢٢١٣٤٥ ١٧٤١

الخبرماجد محمد مفلح الجدعاني١٣٤٢ ١٧٤٢

مكتب منطقة مكة مطلق حاسن محمد الجدعاني٨٥٧٠ ١٧٤٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة هبه مخضور هنيدي الجدعاني٢٠٧٨٦٥٥ ١٧٤٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة حميد حمود حميد الجديبى٥٠٧٤٢٦٣ ١٧٤٥
المكرمة/جدة

بدرغاليه عتيق الله عيد الجديبي٠٥٩٢٥٩٤ ١٧٤٦

حائلخالد عبدالله سعد الجديد٩٣٧٨ ١٧٤٧

الرياضفهد محمد ناصر الجديد١٠٨٧ ١٧٤٨

مكتب منطقة الرياضالريم جديع عبدالله الجديعي٠٠٥٥ ١٧٤٩

مكتب منطقة الرياضالمها جديع عبدالله الجديعي٥٦٢٦ ١٧٥٠

مكتب منطقة الرياضجنى جديع عبدالله الجديعي٩٤١٠ ١٧٥١

مكتب منطقة الرياضجود جديع عبدالله الجديعي١٨٧٦ ١٧٥٢

مكتب منطقة الرياضسلمان عبدالله عبدالعزيز الجديعي٤٧٢٥ ١٧٥٣

الرياضعبدالله ابراهيم علي الجديعي٦٢٨١٥٣٧ ١٧٥٤

الرياضعلي عبدالله ابراهيم الجديعي٨٣٦٩ ١٧٥٥

مكتب منطقة الرياضلطيفه عبدالله عبدالعزيز الجديعي٩٦٢٢ ١٧٥٦

مكتب منطقة الرياضنوره سعد عبدالعزيز الجديعي٢٩٩٢ ١٧٥٧

جدةيحي احمد احمد الجذمي٨٦١٢٨٦٣ ١٧٥٨

مكتب المنطقة الشرقيةيحي سلمان يحي الجذمي١٥٨٠ ١٧٥٩

خميس مشيطسعد سعيد مبارك الجرابيع٨٩٦٤١٩٢ ١٧٦٠

الثقبةحسن علي يحيا الجراش٣٠٢٠٦٠٥ ١٧٦١

الرياضعبدالله محمد بن علي الجرب٢٢٧٠ ١٧٦٢

الرياضمحمد بن عبد الرزاق الهادي الجرباء٧٣٢٤١٣٧ ١٧٦٣

الدمامانس بن جاسم بن سلمان الجربوع٠٣٩٩٣٤٦ ١٧٦٤

الرياضسعد سليمان سعد الجربوع٤١٢ ١٧٦٥

الرياضصالح سليمان محمد الجربوع١٤٥٠٧٥٣ ١٧٦٦

الرياضعائشه محمد  الجربوع٠١٨ ١٧٦٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن منصور الجربوع٩٢٣٣ ١٧٦٨

البدائععبدالله صالح سليمان الجربوع٠٤٤٧ ١٧٦٩

بريدةعبدالله عبدالعزيز ــ الجربوع٣٤٩٩٤٩٩ ١٧٧٠

الرياضعبدالله منصور محمد الجربوع٩٣٠٦٣٩٠ ١٧٧١

مكتب منطقة القصيمعثمان بن صالح بن حمد الجربوع١٢٤٩٩٧٢ ١٧٧٢

الظهرانفهد صالح حسن الجربوع١٨٣٢١٣٩ ١٧٧٣

خميس مشيطماجد راشد جربوع الجربوع٥٤٣٢٤٦٠ ١٧٧٤

الرياضمحمد عثمان محمد الجربوع٢٤٤٧٢٢٦ ١٧٧٥

جدةمحمود محمد منصور الجربوع٩٠٨٨٦٩٧ ١٧٧٦

مكتب منطقة المدينة المنورةموضي عبد الله صالح الجربوع٦٢٥٣ ١٧٧٧

الرياضعلي عبدالله علي الجردان٧٢٥٠١٧٥ ١٧٧٨

جدةصالح مهنا محمد الجرده٨٩١ ١٧٧٩

المدينة المنورةناصر صالح احمد الجرفى٢٠٢٠٠٢٦ ١٧٨٠

بيشةغزيل حامد علي الجروان٣١٥ ١٧٨١

الرياضمسفر دحيم عبدالله الجروان البيشي٨٩٠٨٥٥٣ ١٧٨٢

مكتب منطقة الرياضرفيعه ضيدان سالم الجروي٤٦٤٩ ١٧٨٣

الخرجعبدالرحمن عيسى عبدالعزيز الجري٦٤٧ ١٧٨٤

مكتب محافظة األحساءفهد عبدالله علي الجري٦٨٩٠ ١٧٨٥

الرياضعبدالله محمد رشيد الجريان٢٣٠ ١٧٨٦

الدوادميمحمد سلطان محمد الجريبن٤٦٧ ١٧٨٧

الرياضعبدالرحمن حسن عبدالرحمن الجريبه٢٢٤٨٤٦٢ ١٧٨٨

مكتب منطقة الرياضخديجه ناصر سرحان الجريبي٤٦١١ ١٧٨٩

عنيزةمنيره بنت عبدالله بن منصور الجريجير١٥٩٦٤٦١ ١٧٩٠

الرياضسعد بن ماطل بن سودين الجريد٨٤٩٣٥١٩ ١٧٩١

الدماممحمد حسن حبيب الجريد٨٢٢٤٢٠٨ ١٧٩٢

شقراءسعد عبدالله جريس الجريس٠٦٨١١٨٩ ١٧٩٣

رابغاحمد يوسف عبدالرحمن الجريسى٤٥٥ ١٧٩٤

الرياضمحمد مطيلب خالد الجريسي٢٥٥٥٢٧٤ ١٧٩٥

الرياضنوره ناصر حسين الجريسي١٧٢٣٨٠٣ ١٧٩٦

مكتب منطقة الرياضوضحى محمد جريس الجريسي٥٧٧٩ ١٧٩٧

االحساءصالح محمد حسن الجريش٢٤٠٤٣٧٣ ١٧٩٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمشاري حمد بن ابراهيم الجريش٩٠٨٢٠٣٧ ١٧٩٩

مكتب منطقة مكة سلمى ابراهيم عبدالله الجريفاني٩٤٧٤ ١٨٠٠
المكرمة/جدة

الرياضعلى منصور العلى الجريوع٦٩١ ١٨٠١

مكتب منطقة الرياضابراهيم محمد عبدالله الجريوي٢٩٣٨٠٣٣ ١٨٠٢

الرياضعبدالعزيز عبدالمحسن ابراهيم الجريوي٩٨٣ ١٨٠٣

مكتب منطقة الرياضهياء علي ابراهيم الجريوي١٣٨٠ ١٨٠٤

المدينة المنورةمحمدعلي ابوجمعه عبدالقادر الجزائري٦٥٨١٤٦٦ ١٨٠٥

الخبرمصطفى عبدالهادي مصطفى الجزائري٥٥٦٤ ١٨٠٦

الوجهعلى ابراهيم  الجزيرى٦٥٧ ١٨٠٧

الرياضخيرالدين حازم محمد الجسر٤٥٥٨٤٩٤ ١٨٠٨

الرياضحيال حربي شعالن الجشعم١٩٢٣٤٨٠ ١٨٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةحسين على منصور الجشى٨٧٥٤ ١٨١٠

مكتب المنطقة الشرقيةمنصور علي بن منصور الجشي٤٥١٨ ١٨١١

مكتب محافظة الطائفوفاء عبدالله احمد الجعدي١٣٥٥ ١٨١٢

الخبرابراهيم محمد ابراهيم الجعفر٤٥٢٨ ١٨١٣

االحساءجميل جواد عبدالله الجعفر٥٨٣٠٠٣٥ ١٨١٤

الرياضخالد جعفر سليمان الجعفر٣٥٧٣٦١٤ ١٨١٥

الدمامخليل بن محمد بن جاسم الجعفر٩٨٤٨ ١٨١٦

الدمامعبدالله محمد  الجعفر ١٨١٧

الدمامعبدالله محمد جاسم الجعفر١١٠٨٥٨١ ١٨١٨

الدماميعقوب بن يوسف بن جاسم الجعفر٢٩٦٧٤٩٣ ١٨١٩

الطائفضيف حسين عبدالله الجعفرى٩٨٤٥٥٥٦ ١٨٢٠

الدمامطارق عبدالرحمن عبداللطيف الجعفري٣٦٥٧ ١٨٢١

الدماممحمد احمد محمد الجعفري٣٨٧٦ ١٨٢٢

الرياضابراهيم محمد سليمان الجعيثن١١٥٧٢٦٤ ١٨٢٣

الرياضسليمان محمد سليمان الجعيثن٧٦٢٦٢٦٥ ١٨٢٤

الرياضعلي عبدالعزيز حمد الجعيثن٢٢٤٩ ١٨٢٥

الرياضمنصور عبدالله حمد الجعيثن٤٩٦٢٢٩٠ ١٨٢٦

نجرانحمد حسن  الجعيد٥٥٠ ١٨٢٧

جدةخالد بن محمد بن عتيق الجعيد٦٦٨٠ ١٨٢٨

الطائفسكرى جابر حامد الجعيد٥٥٦٧٦٠٣ ١٨٢٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفصالح محيل زايد الجعيد٩٦٤٣ ١٨٣٠

الرياضعابد ضيف الله خلف الجعيد٧٨١ ١٨٣١

الطائفعبدالرحمن بن مسعد بن مطلق الجعيد٠٦٤٤٤٦٦ ١٨٣٢

جدةفارس محمد ابراهيم الجعيد٣٥٣٥٥٧٧ ١٨٣٣

جدةماجد جابر زهيان الجعيد١٤٥٥ ١٨٣٤

مكة المكرمةمصلحه عويض متعب الجعيد١٩٥٣٦٧٢ ١٨٣٥

جدةهديل بنت مسفر بن داخل الجعيد٦١١٤ ١٨٣٦

مكة المكرمةيوسف عواض مصلح الجعيد٦١٧١ ١٨٣٧

الدماممحمد علي حسين الجعيدان١٠١٤ ١٨٣٨

الرياضزياد حسين عبدالله الجعيدي٠٧٠٠ ١٨٣٩

الرياضعبدالله عامر علي الجعيدي٨٨٠٨ ١٨٤٠

مكتب محافظة الخرجمحمد سعيد عبدالله الجعيدي٠٩٥٩٢٦٩ ١٨٤١

الرياضعبدالعزيز محمد علي الجعيالن٤٢٦٣٣٠٩ ١٨٤٢

مكة المكرمةموصل وصل الله مديده الجغثمي٦٥١٤٣٨١ ١٨٤٣

جدةوليد احمد عبدالله الجفالى٣٨٢٨٥٣٥ ١٨٤٤

الرياضعلى دخيل العلى الجفان٣٩٥٠٣٥٦ ١٨٤٥

جدةحسن عبدالله حسن الجفري٦٨٥٤ ١٨٤٦

جدةناصر عبدالله  الجفري٦٧٤ ١٨٤٧

الرياضصالح محمد صالح الجفير٦٦٥٩ ١٨٤٨

الرياضبدر احمد عباس الجفيري٣٧٠٢٤٥٥ ١٨٤٩

الرياضالجوهره عبدالرحمن عبدالله الجالل٨٥٥٣ ١٨٥٠

الرياضسراج محمد عوض الجالله٧٠٣٣٦٢٦ ١٨٥١

جدةسامي جمعان حسين الجالوي٨٦٢٣٣٣٠ ١٨٥٢

الدمامجلعود محمد زيد الجلعود٦٦١ ١٨٥٣

بريدةسالم فضل سالم الجلعود٦٥٢٥٩٣٤ ١٨٥٤

مكتب منطقة الرياضسعد ابراهيم عبدالله الجلعود٥١٦٠١٩٥ ١٨٥٥

حائلسلطان سعد سلطان الجلعود٨٠٨٩٩٧٦ ١٨٥٦

الرياضعلي عبدالله محمد الجلعود٩٨١٣١٤٨ ١٨٥٧

حائلهارون محمد ابراهيم الجلعود٦٤٤٧٩٢٩ ١٨٥٨

مكتب منطقة الرياضافنان سعد عبدالرحمن الجليفي٦٥٩٥ ١٨٥٩

الرياضتركي فهد محمد الجليل٠٨٨٥٢١١ ١٨٦٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

نجرانمحمد عبدالله علي الجليل٨١٠٣ ١٨٦١

جدةنوح ابراهيم احمد الجليمى٨١١٥٣٩٢ ١٨٦٢

الرياضمحمد ناصر عبدالعزيز الجماز٠٢٧٨١٥٣ ١٨٦٣

مكتب منطقة تبوكمنيره فهد عبدالرحمن الجماز٥٩٨٥ ١٨٦٤

الرياضمحسن بن مبارك بن حسن الجماعي٩٩٥٢٢٠٦ ١٨٦٥

تبوكعبدالعزيز حامدحمدان عبدالله الجمال٨٩٣ ١٨٦٦

بريدةعبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الجمحان٦٠٩١٣٩٢ ١٨٦٧

بريدةعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الجمحان٧١١٨٧٣٦ ١٨٦٨

بريدةمحمد سليمان عبدالله الجمحان٦٧٨٠ ١٨٦٩

الخرجالجوهره راشد جمعان الجمعان٤٢٢ ١٨٧٠

مكتب محافظة األحساءشريفه علي محمد الجمعان٤٩٨٧٣٣٥ ١٨٧١

الرياضناصر محمد  الجمعان٧٩٣ ١٨٧٢

الدمامسليمان جمعه سليمان الجمعه٤٩٢٤٦٧٧ ١٨٧٣

مكتب منطقة الرياضشيخه محمد عبدالرحمن الجمعه٥٧٦٠ ١٨٧٤

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن محمد سليمان الجمعه٣٩٩٤ ١٨٧٥

بريدةعبدالله ابراهيم  الجمعه٤١٣ ١٨٧٦

االحساءفضيله علي حسين الجمعه٩٦٩٥ ١٨٧٧

الرياضفهد بن عبدالعزيز بن محمد الجمعه٧٥٢٣ ١٨٧٨

الرياضياسر عبدالله محمد الجمعه٩٠٧١٩٦٣ ١٨٧٩

الرياضهدى عبد الرحمن عبد العزيز الجمعى٦٤٥٥٩٥٧ ١٨٨٠

جدةفهد على سلمان الجميد٤٠٩ ١٨٨١

مكتب منطقة الرياضعبدالله محمد شاهين الجميري٦٠٤٨٤٤٤ ١٨٨٢

الرياضسعد عبدالله عبدالرحمن الجميعة٣٨٣٩ ١٨٨٣

الدمامداود جمعه داود الجميعه٠٦٢٠ ١٨٨٤

الرياضمبارك سعد الترفان الجميعه٢٩٤ ١٨٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةمنيره خليفه حسن الجميعه٤٩٠٤ ١٨٨٦

جدةعطيت الله سعد سعيد الجميعي٢٠٢٨٠٤٠ ١٨٨٧

مكتب منطقة مكة فارس احمد هدوين الجميعي٦٢٣١٩١٥ ١٨٨٨
المكرمة/جدة

الرياضعبدالمحسن مطر  الجميلى٧٧٠ ١٨٨٩

حفر الباطنجعيثن سعيد حمود الجميلي٨٩٧٢٠٤٤ ١٨٩٠

مكتب محافظة حفر الباطندغيمان محمد دغيمان الجميلي٦١٠٤ ١٨٩١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الجبيلسعد عبيد خليفه الجميلي٩٣٨١٩٣٤ ١٨٩٢

الرياضسلطان صالح مطلق الجميلي٢٣٠٥٥٠٧ ١٨٩٣

جدةشرقي شاكر السميري الجميلي٢٧٩٥ ١٨٩٤

مكتب محافظة حفر الباطنصالح سعيد بنيه الجميلي٠٦٤٤ ١٨٩٥

مكتب محافظة حفر الباطنصالح سعيد بنيه الجميلي٠٦٤٤ ١٨٩٦

مكتب محافظة حفر الباطنفالح سعيد بنيه الجميلي٥٥٠٢ ١٨٩٧

مكتب محافظة حفر الباطنفالح سعيد بنيه الجميلي٥٥٠٢ ١٨٩٨

مكتب منطقة الرياضبندر عبدالله عبدالعزيز الجناحى١٢٣٣ ١٨٩٩

الدمامحسين نوري احمد الجنبي٢١٦١ ١٩٠٠

القطيفموسى أحمد منصور الجنبي٣٧٧٣ ١٩٠١

الدمامهاني حسن ابراهيم الجنبي٢٤٢٥٨٢٤ ١٩٠٢

جدةمبروك مساعد مبروك الجندبي٥٢٥٨٨٧٦ ١٩٠٣

جدةعلى محمد حسن الجندى٣١٣٩٦٧٨ ١٩٠٤

بيشابراهيم محمد  الجنسى٢٥٦ ١٩٠٥

الرياضعلى ناصر  الجنوبى٧١٥ ١٩٠٦

الرياضمحمد عبدالله محمد الجنوبي٧٢١٨ ١٩٠٧

الرياضنوال فهد عبدالمحسن الجنيني٦٤٤٤٤٩٥ ١٩٠٨

بيشةالفهيده مهدي سلطان الجهمي٦٦٢٠ ١٩٠٩

الظهرانعبدالله سالم مدغم الجهمي٩٠٧٨١٣٨ ١٩١٠

بيشةفالح صالح فالح الجهمي١٨٤٧ ١٩١١

الرياضنايف سعد طعيس الجهمي٠٥١١ ١٩١٢

ينبعايمن راشد مساعد الجهنى٠٣٣٨ ١٩١٣

تبوكثابت سالم مسلم الجهنى٥٠٢ ١٩١٤

الرياضثنيان سرحان  الجهنى٢٨١ ١٩١٥

جدةحسن ضيف الله  الجهنى٨٠٣ ١٩١٦

المدينة المنورةحسنيه عبيد  الجهنى٤٢٥ ١٩١٧

ينبعحميد بن مفرح سعيدالرفاعى الجهنى١٨٠٠١٢٤ ١٩١٨

المدينة المنورةرابحه حسن  الجهنى٧٠٥ ١٩١٩

تبوكزيد دغيمان  الجهنى٥٢٦ ١٩٢٠

جدةسالم مفرح  الجهنى٠٥١ ١٩٢١

جدةسعيد عليشه  الجهنى١٠٧ ١٩٢٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

ينبعسليمان داخل دخيل الله الجهنى٣٤٢٠٩٠٨ ١٩٢٣

تبوكصالح عالوى صالح الجهنى٧٥٩١ ١٩٢٤

جدةصالح على عبدالله الجهنى٥٢٠ ١٩٢٥

المدينة المنورةعائده عواد  الجهنى٦٢٩ ١٩٢٦

ينبع الصناعيةعبدالعزيز سمير دخيل الجهنى١٤٢٧٢١٨ ١٩٢٧

جدةعبدالله احمد عبدالهادى الجهنى٠٠٢٢ ١٩٢٨

جدةعتيق محمد  الجهنى٣٥٣ ١٩٢٩

تبوكعواد محمد  الجهنى٢٧٨ ١٩٣٠

العالعيد رجاء  الجهنى٠١٠ ١٩٣١

المدينة المنورةغنيمه عوده محمود الجهنى٩٩٨ ١٩٣٢

المدينة المنورةفاطمه عوده عياد الجهنى٦٩٣ ١٩٣٣

المدينة المنورةفرجه عوده  الجهنى٣٤٠ ١٩٣٤

جدةفوءاد احمدجابر الصريصرى الجهنى٨٥٣ ١٩٣٥

ينبعفيصل مسعود عائد الجهنى٢٧٥٢ ١٩٣٦

الرياضلوزان هادى مناور الجهنى٦٤٢٥٢٩٤ ١٩٣٧

مكتب منطقة تبوكماطر معتق  الجهنى٣٩٠ ١٩٣٨

جدةمحسن عبيد معوفى الجهنى٧٤٨ ١٩٣٩

جدةمحمد بخيت القاضى الجهنى٤٥١ ١٩٤٠

جدةمحمد جزاء ابوسكر الجهنى٣٨٢ ١٩٤١

جدةمحمد سعيد  الجهنى ١٩٤٢

جدةمحمد سليم  الجهنى٤٣٨ ١٩٤٣

جدةمصلح محمد  الجهنى ١٩٤٤

مكتب منطقة مكة مصلح محمد صالح الجهنى٠١١ ١٩٤٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة مطيره جميل عويد الجهنى٥٨٠ ١٩٤٦
المكرمة/جدة

حقلمفضى ابراهيم مرشود الجهنى٣٤٥ ١٩٤٧

جدةمنصور عياد عواد الجهنى٥٠٣ ١٩٤٨

جدةنوره سعيد دخياللله الجهنى١٩٠ ١٩٤٩

الخبرأحمد حمدان دخيل الجهني٧٢٩٩ ١٩٥٠

الرياضأيمن عبيد سليمان القوفي الجهني٢٧٦٢٢٧٧ ١٩٥١

جازاناحمد حسن احمد الجهني٧٤٨٥ ١٩٥٢

جدةاحمد سالم سليمان الجهني٠١٤٠ ١٩٥٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضاحمد محمود مسعد الجهني٢٨٩٨٦١٨ ١٩٥٤

مكتب منطقة المدينة المنورةاحمد مذهان حامد الجهني٨٦٤٥ ١٩٥٥

مكتب منطقة مكة براء سامي عيد الجهني٤٠١٢ ١٩٥٦
المكرمة/جدة

الخبربندر عبدالله سالم الجهني٠٥١٦٤٣٥ ١٩٥٧

المدينة المنورةثامر سماح عاتق الجهني٢٠٠٥ ١٩٥٨

المدينة المنورةجمال محمد عايد الجهني٠٦٨٥٦٣٦ ١٩٥٩

مكتب منطقة المدينة المنورةجميلة بطي الكلبي الجهني٨٣٨٨ ١٩٦٠

مكتب منطقة المدينة المنورةجوزاء موسى مفضي الجهني٣٦٦٩ ١٩٦١

ينبع الصناعيةحاتم جديد راشد الجهني٣٩٣٤٠٠٧ ١٩٦٢

مكتب منطقة تبوكحازم غانم بن مفلح الجهني٠٠٧٨ ١٩٦٣

الرياضحامد حسن حامد الجهني٨٥٦٥ ١٩٦٤

مكتب محافظة ينبعحمدان هليل حمدان الجهني٥١٤٩ ١٩٦٥

جدةحمود احمد مساعد الجهني٦٧٣٧ ١٩٦٦

جدةحميد احمد عبدالحميد الجهني٣٩٧٩ ١٩٦٧

مكة المكرمةحميده حمدان  الجهني٤٩٥ ١٩٦٨

مكتب منطقة المدينة المنورةخديجة فريج سليم الجهني٣٠٦٢ ١٩٦٩

المدينة المنورةخليل نغيمش عوض  العروي الجهني١٥٦٩٤٧٧ ١٩٧٠

المدينة المنورةريم عياش سليم الجهني٦٢٦١ ١٩٧١

مكتب منطقة المدينة المنورةسالم خلف فهد الجهني٨٨٠١ ١٩٧٢

الرياضسامي عياد عواد الجهني٤٢٥٥٣٢٩ ١٩٧٣

جدةسامي مسفر عابد الجهني٣٣٢١ ١٩٧٤

ينبعسعود بن حسن بن سعيد الجهني٢٠٢٣٥٨١ ١٩٧٥

المدينة المنورةسعيده محسن بخيت الجهني٢٢١٣٩٠٢ ١٩٧٦

ينبعسلمان سليم عوده الرفاعي الجهني٢٦٥٩٩٤٠ ١٩٧٧

مكتب منطقة المدينة المنورةسلمه مرزوق عوض الجهني٢٢٠٥٩٨٩ ١٩٧٨

ينبعسليم عيد سليم الحبيشي الجهني٨١٦٩٥٥٩ ١٩٧٩

مكتب منطقة مكة سليمه معزي فرج الجهني٧٠٤٥ ١٩٨٠
المكرمة/جدة

المدينة المنورةسيف بن علي بن سند الجهني٤٨٠٨ ١٩٨١

ينبعسيف راشد بشيبش الجهني١٤٦٧ ١٩٨٢

المدينة المنورةشداد معوض حمد الجهني١٩٨٠٨٢٠ ١٩٨٣

المدينة المنورةشريده حمدان عايد الجهني٠٢٢٦١٤٠ ١٩٨٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أملجصالح بن سليم بن سلمان الجهني٣٦٢١ ١٩٨٥

مكتب منطقة المدينة المنورةصالح سليمان صالح الجهني٦٤٧٤ ١٩٨٦

جدةصالح صدقة احمد الجهني٥٧٥٥٠٥٩ ١٩٨٧

جدةضيف الله بن عبدالله بن سلمان الجهني٦٥٩٥٠٧٩ ١٩٨٨

جدةطارق مساعد راشد الجهني٧٥٤٧٧٤٦ ١٩٨٩

مكتب منطقة الرياضطالل عبده عبدالله الجهني ١٩٩٠

ينبععايض سلمان رجاء الجهني١٢١٩ ١٩٩١

ينبععبد الرحمن عبد الهادى عواد الجهني٨٦٧٤٥١٣ ١٩٩٢

ينبععبدالحليم بن ساعد بن سليم الجهني٣٥٥٦٩٣٣ ١٩٩٣

المدينة المنورةعبدالرحمن عبدالرحيم سعيد الجهني٧٥٩٢ ١٩٩٤

الرياضعبدالرحمن عبيد عبدالله الجهني٧٠٨١٨٦٥ ١٩٩٥

الظهرانعبدالرحمن مبروك سعيد الجهني٣٦١٤ ١٩٩٦

الرياضعبدالسالم محمد مصلح الجهني٨٣٩٧٢٧٦ ١٩٩٧

الرياضعبدالعزيز حسن حامد الجهني١٠٤٠٠٦٥ ١٩٩٨

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالعزيز ضيف  الله حضيري الجهني٢٩١٤ ١٩٩٩

ينبععبدالله صالح حامد الحجوري الجهني٦٠٣٣٩٠٤ ٢٠٠٠

الرياضعبدالله عبدالعزيز علي الجهني٦٩٢٤٠٣٢ ٢٠٠١

ينبععبدربه بن حمدان بن عبدالحميد الحمدي الجهني٥٠٤٠٧٦٨ ٢٠٠٢

مكتب منطقة مكة عثمان عبده عبدالله الجهني٧٦١٤ ٢٠٠٣
المكرمة/جدة

ينبععساف بن سعيد بن عواده الجهني٦٩٨٦ ٢٠٠٤

جدةعلي بن عوده بن علي الجهني٧٨٢٧٦٧١ ٢٠٠٥

مكتب المنطقة الشرقيةعلي صالح سافر الجهني٥٠٣٣٧٢٣ ٢٠٠٦

جدةعيد بن صالح بن مرزوق الجهني٥٢٤٨٤٤٤ ٢٠٠٧

جدةعيد بن عبدالعزيز بن رميثان الجهني١٠٢٧٣٨١ ٢٠٠٨

مكتب منطقة المدينة المنورةعيده محمد عتيق الكلبي الجهني٥٥٢٧٩٤٣ ٢٠٠٩

المدينة المنورةغازي محمد عليثه الجهني٥٠٥٢٥٥٦ ٢٠١٠

تبوكغنيمه موسى عوده الجهني٩٦٨٨ ٢٠١١

مكتب منطقة مكة غيثه مقبل سالم الجهني٧٥٦٠ ٢٠١٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة المدينة المنورةفارس سعيد سويلم الجهني٥٤١٠ ٢٠١٣

المدينة المنورةفاطمه سالم سليمان الجهني٠٧٧٢ ٢٠١٤

مكتب منطقة المدينة المنورةفاطمه محمد ضيف الله الجهني٤٤١٠٦١٠ ٢٠١٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

ينبعفهد بن عبدالله علي العروي الجهني٠٤٤٩٧٥١ ٢٠١٦

الدمامفهد عبدالرحمن عبدالله الجهني٨٢٦٨٧٦٥ ٢٠١٧

بريدةفهد فرج صالح الجهني٨٠٧٢ ٢٠١٨

المدينة المنورةفهد نافع سالمه الجهني٤٥٧٥ ٢٠١٩

ينبعفوزي عويد عواده الجهني٦٩٥١ ٢٠٢٠

جدةفيصل بن سالم بن هندي الجهني٩٥٣٠٨٩٦ ٢٠٢١

الرياضماجد عبدالرحمن سلمان الجهني٨٥٥١٠٠٦ ٢٠٢٢

ينبعماجد علي مبروك الجهني١٢٠٨ ٢٠٢٣

مكتب محافظة ينبعماهر شتيان سلمي الجهني٧٥٥٦١٩٤ ٢٠٢٤

جدةمبارك عويضه حامد الجهني٥٧٧٢ ٢٠٢٥

الدماممحمد حسن حمزه سطيح الجهني٠٩٢٧١٨٥ ٢٠٢٦

الرياضمحمد حمد سالم الجهني٦٣٨٢٥٠٩ ٢٠٢٧

المدينة المنورةمحمد سعد عوده الجهني٣٠٦٥ ٢٠٢٨

العيصمحمد صايل بن عواد الجهني٤٠٥٩ ٢٠٢٩

المدينة المنورةمحمد فهيد مطلق الجهني٦٤٧٧٠٦٢ ٢٠٣٠

مكتب منطقة مكة محمد مهدى صالح الجهني٦٠٦٢ ٢٠٣١
المكرمة/جدة

جدةمحمد ناجي سليمان الجهني٢٦٦٨٥٧٩ ٢٠٣٢

ينبعمروان عميره عليثه الجهني٣٢١٦٩٤٧ ٢٠٣٣

مكتب منطقة مكة مسفره الفي محمد الجهني٨٦٢٢ ٢٠٣٤
المكرمة/جدة

جدةمصلح محمد محمد الجهني١٥٠ ٢٠٣٥

مكتب منطقة المدينة المنورةمطيرة سليمان فايز الجهني٧٧٢٧ ٢٠٣٦

ينبعمعوض بن مصبح بن جريد المشعلي الجهني٢٣٦٨١٣٢ ٢٠٣٧

مكتب منطقة المدينة المنورةمنيرة منور مبارك الجهني٧٠٢٩ ٢٠٣٨

مكتب منطقة مكة مهند طارق عمر الجهني٤٢٠٢ ٢٠٣٩
المكرمة/جدة

المدينة المنورةنعيم عيد عبدالمنعم الجهني٠٢٩١ ٢٠٤٠

ينبعنور ناجي سليم الجهني٨١٧٧ ٢٠٤١

جدةنوره عجيان مصير الجهني٢٣٣٤ ٢٠٤٢

الرياضهاني عبداللطيف حماد الجهني٠٠٢٤١٥٩ ٢٠٤٣

مكتب منطقة المدينة المنورةهند بطي الكلبي الجهني٠٦٩٩ ٢٠٤٤

مكتب منطقة المدينة المنورةهيله محمد راشد الجهني٤٣٨٧ ٢٠٤٥

ينبعوليد مبيرك مبروك الجهني٧٠٢٤٣٦٥ ٢٠٤٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةيحى عواد عيد الجهني٢٧٩١٣٣١ ٢٠٤٧

الرياضيوسف عبدالله النزاوي الجهني١٩٩٢٨٢٤ ٢٠٤٨

الرياضيوسف مسعدعواد البرقاني الجهني٥٠٠٩٢٦٥ ٢٠٤٩

الرياضسعد ابراهيم محمد الجهير٨٤٢٦٣٩٢ ٢٠٥٠

مكتب منطقة حائلفزة فيصل صايل الجهيلي٢٧٨٤ ٢٠٥١

مكتب منطقة الرياضغاليه ناصر حماد الجهيم٠٠٥١ ٢٠٥٢

مكتب محافظة الخرجنوره محمد مبارك الجهيم٢٤٥٧ ٢٠٥٣

مكتب محافظة الدوادميحمد عبدالله حمد الجهيمي٣٦٤٩ ٢٠٥٤

الرياضمسعد سعد الحجورى الجهينى٤٣٢ ٢٠٥٥

الرياضصالح سعد عبدالرحمن الجوبان٧٠٧ ٢٠٥٦

الرياضعبدالله على  الجودى٢٢١ ٢٠٥٧

مكة المكرمةطالل بن حسين بن مبارك الجودي١٩١٥٦٧٩ ٢٠٥٨

الطائفهيفاء غويزي سعد الجودي١٦٢٨ ٢٠٥٩

االحساءانور ابراهيم عبدالله الجوف٥٤٥١٦٩٠ ٢٠٦٠

الخبرعبدالرحمن بن عبدالرحمن ابراهيم الجوف٦٢٨٥٨٧٣ ٢٠٦١

الخفجيابراهيم على  الجوفى٧٠٨ ٢٠٦٢

جدةعبدالكريم عدنان  الجوفى٤٦٩ ٢٠٦٣

القرياتافراح صالح عوده الجوفي١٦٦٥ ٢٠٦٤

سكاكاخليفه عطا شبوحسن الجوفي٧٠٠ ٢٠٦٥

الرياضعوده صالح عوده الجوفي١٦١٦٧٢٣ ٢٠٦٦

الدمامسعد محسن محمد الجوهر١١٢ ٢٠٦٧

جدةمحمدالعباس بن السيد بن السيد الجوهري٠٤٢٦٧٣١ ٢٠٦٨

مكتب المنطقة الشرقيةخلود عبدالخالق صالح الجويبر٨٦٣٩ ٢٠٦٩

الخبرحسين محمد عبدالله الجويد٦٤٧٧٧٦٣ ٢٠٧٠

الخبرعبدالله طاهر احمد الجويد٠٩٨٢٣٨٩ ٢٠٧١

الخبرعبدالعزيز بن مبارك بن عبدالرحمن الجوير٠٢٢٠٦٩٩ ٢٠٧٢

الخرجمبارك عبدالرحمن عبدالعزيز الجوير٣٩٥ ٢٠٧٣

الظهراننواف زامل عبدالعزيز الجويسر٤٠٢٤١٨٧ ٢٠٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةمشاري خالد بن صالح الجويسم٥١٨٢ ٢٠٧٥

الخبرصالح بن احمد بن يحي الجويعد٠٨٣٥ ٢٠٧٦

مكتب منطقة الرياضهيله عبدالكريم الجاسر الجويعد٩١٩ ٢٠٧٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالعزيز محمد سليمان الجويعى٢٨٧٠٩٣٢ ٢٠٧٨

مكتب منطقة الرياضلطيفه ناصر سعد الجويهر٠١٠٧٢٩٢ ٢٠٧٩

الرياضفارس محمد مبارك الجويهل٢٥٦٠ ٢٠٨٠

الرياضمحمد سعد احمد الجويير٧٩٣ ٢٠٨١

جدةابراهيم محمد على الجيزانى٠٢٢ ٢٠٨٢

الرياضابراهيم يحى البير الجيزانى١٩٧ ٢٠٨٣

تبوكاحمد محمد سهيل الجيزانى١٨٩ ٢٠٨٤

جدةحسنين محتسب  الجيزانى١٨٤ ٢٠٨٥

الجبيلحسين عبدالله  الجيزانى٨٩٨ ٢٠٨٦

الرياضدراويش يحيى احمد الجيزانى٣٨٤ ٢٠٨٧

النعيريةسلطان بن محمد بن علي الجيزانى٨٥٨٩ ٢٠٨٨

جدةشوعى محمد يحيى الجيزانى٨٦١ ٢٠٨٩

الرياضصالحه على  الجيزانى٦٤٢ ٢٠٩٠

جدةعبدالله احمد  الجيزانى٢٤٨ ٢٠٩١

مكتب منطقة جازانعبدالله على محمد الجيزانى٣٤٩ ٢٠٩٢

جدةعبده عبدالله حسن الجيزانى٠٦٨ ٢٠٩٣

جدةمحسن عمر جابر الجيزانى٧٧١ ٢٠٩٤

مكة المكرمةمحمد احمد  الجيزانى٧٢١ ٢٠٩٥

الدماممحمد احمد  الجيزانى٣٨٧ ٢٠٩٦

الطائفمحمد حسن عبدالله الجيزانى ٢٠٩٧

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد على حسين الجيزانى٤٦٣ ٢٠٩٨

حائلمريم محمد  الجيزانى٣١٤ ٢٠٩٩

مكة المكرمةمفرح محمد سليمان الجيزانى٨٩٠ ٢١٠٠

مكة المكرمةنور عبدالمجيد شبير الجيزانى٥٧٧ ٢١٠١

تبوكيحيى على قيس الجيزانى٧٤٩ ٢١٠٢

جدةاحمد غصاب احمد الجيزاني١٢٠ ٢١٠٣

الدمامحسن علي محمد الجيزاني٥٧١ ٢١٠٤

مكتب المنطقة الشرقيةحنان عوض قحم الجيزاني٦٦٩٦٥٨٥ ٢١٠٥

الدمامخيرالله يحي سالم الجيزاني٨٣٠ ٢١٠٦

جدةعبدالصمد جابر شامي الجيزاني٢٩١٧٥٥٤ ٢١٠٧

الدمامفاطمه بنت  هدادي بن شوعي الجيزاني١٢٣١٠٢٨ ٢١٠٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمطاعن محمد احمد الجيزاني٥٢٤٦٥١٦ ٢١٠٩

مكتب منطقة الرياضنخليه علي احمد الجيزاني٥١٣٩ ٢١١٠

الرياضهالل علي احمد الجيزاني٢٧٠٨١٥٤ ٢١١١

مكة المكرمةسليمان عمر منصور الجيزاني الشريف٤٢٩٨٥٧٧ ٢١١٢

جدةصالحه حمود بكر الجيزاني الشريف٤٧٩٨ ٢١١٣

جدةرجاءالله معتق معتوق الجيشى٩٩٥ ٢١١٤

مكة المكرمةمحمد حسن عبدالله الجيشى٥٢٩ ٢١١٥

الدمامعلي ابراهيم علي الجيعان٣٢٨٤٠٠٠ ٢١١٦

الرياضحمده أحمد موسى الجيعاني٨٧٨٨ ٢١١٧

الرياضالهاشمى دبيب  الجيالنى٥٦٣ ٢١١٨

جدةابراهيم حمود صالح الحائطي٠٢٣٦٨٨٣ ٢١١٩

الرياضمحمد حمد ابراهيم الحاتم٩١٧١١٢٩ ٢١٢٠

مكتب منطقة مكة صالحه محمد عقيل الحاتمى٩٠٩٦ ٢١٢١
المكرمة/جدة

الرياضعلى رميثه هاشم الحاتمى٠٣٥ ٢١٢٢

الجبيلسعد احمد محمد ابوجراده الحاتمي٢٧٠٨٩٨١ ٢١٢٣

مكة المكرمةعلي عبدالعزيز محمد الحاتمي٦١٣٨ ٢١٢٤

مكتب منطقة مكة مرعي محمد يحي الحاتمي٨٥٥٩ ٢١٢٥
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الجبيلجنان حسن طاهر الحاجي٨٥٣٠ ٢١٢٦

الخبرعادل عبدالله حسين الحاجي٣٢٩٨ ٢١٢٧

الرياضسلماء بكري علي الحادثي٩٠٤٤١١٢ ٢١٢٨

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله عبدالرحمن عبدالله الحادي١٤٢٤ ٢١٢٩

الرياضسلطان سليمان عبدالله الحاذر٤١٢ ٢١٣٠

الرياضسلطان منصور سليمان الحاذور٤٢٥٦٠١٥ ٢١٣١

حائلمحمد فرج  الحارث٩٦٥ ٢١٣٢

الخبرمسفر سالم صالح الحارث٥١٢٦٥٩٣ ٢١٣٣

الرياضاحمد حسن حفاش الحارثى١٣٤٨٧٥٧ ٢١٣٤

مكة المكرمةالشريف عدنان عباس الحارثى١٧٤ ٢١٣٥

مكة المكرمةجميل بنت يزيدسعيد الحارثى٠٠١ ٢١٣٦

مكتب محافظة الطائفسفر مزيد سليمان الحارثى٣١٣٤٩٧٥ ٢١٣٧

مكة المكرمةسفر هزاع  الحارثى ٢١٣٨

بيشةشايع عبدالله محمد الحارثى٩٤٧ ٢١٣٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدوادميشقراء على سفر الحارثى٨٠٣ ٢١٤٠

الطائفضيف الله عبدالرحمن  الحارثى٩١٩ ٢١٤١

بيشةعبدالله مشبب جبران الحارثى٦١١ ٢١٤٢

الطائفعطيه منسى محمد الحارثى٢١٦ ٢١٤٣

مكة المكرمةعويض حمد  الحارثى٠٠٨ ٢١٤٤

الطائفعيد عاطى مخالف الحارثى٣٤٤١٩١٨ ٢١٤٥

بيشةفاطمه سعد على الحارثى٩٣٧ ٢١٤٦

جدةمحمد جير  الحارثى٥٣١ ٢١٤٧

الرياضمحمد محماس  الحارثى٨٦٢ ٢١٤٨

مكة المكرمةمزنه احمد سعيد الحارثى٠٤٠ ٢١٤٩

مكتب مكة المكرمةمسعود حمودعلى ذوىحمزه الحارثى٨٣٥ ٢١٥٠

الطائفمشعل ضيف الله عبدالرحمن الحارثى٦١٩ ٢١٥١

جدةمعيض مسفر حمود الحارثى٥٤٩ ٢١٥٢

مكتب محافظة الطائفاحمد عبدالله محمد الحارثي٨١٤٤ ٢١٥٣

مكتب منطقة مكة بدر محمد عواض الحارثي٦٢٨٣ ٢١٥٤
المكرمة/جدة

الرياضحسن سعد محمد الحارثي٩١٢٠٩٤٣ ٢١٥٥

الطائفحمد عبيد جمل الحارثي٦٩٩٧٤٥١ ٢١٥٦

الرياضخالد رده حامد الحارثي٥٩٧٦ ٢١٥٧

جدةخلف بن عويض بن مبارك الحارثي٢٤٦٢٢٢٥ ٢١٥٨

الطائفدخيل فواز عبد العزيز الحارثي٩٠١٤٣٨٠ ٢١٥٩

الرياضرجاء شنيبر ناهش الحارثي٦٠٨٧ ٢١٦٠

مكتب محافظة الطائفريحانه رده محمد الحارثي٢٢٦٧ ٢١٦١

جدةزايد سالم محمد الحارثي٧٥٦٤ ٢١٦٢

جدةزايد عبدالعالي مطير الحارثي٥٨٥٤ ٢١٦٣

الرياضزهره محمد مشعل الحارثي٦٥٢٧ ٢١٦٤

جدةسالم بن حميد بن محمد الحارثي٢٩١٨٩٤٧ ٢١٦٥

مكتب منطقة الرياضسعاده عبدالله طالب الحارثي١٨٠٥ ٢١٦٦

الطائفسعد بن حسين بن علي العمراني الحارثي٨٢٧٧٣٧٢ ٢١٦٧

أبـهاسعد سعيد دخيل الحارثي٤٩٨٠٨٣٩ ٢١٦٨

جدةسعيد بن محمد بن حسن الحارثي٦٤٧٩١٩٩ ٢١٦٩

الطائفسعيد موبص سفر الحارثي٢٦٧٩ ٢١٧٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضشادي عطيه سعيد الحارثي٤٥١٥ ٢١٧١

الطائفشبيان ضيف النبي محمدالمفرجي الحارثي١٢٤٠٣٧٩ ٢١٧٢

مكة المكرمةشداد خلف هديب الحارثي٢٩٥٧٩٠٧ ٢١٧٣

جدةشروق احمد سيف الحارثي٩٠٥١ ٢١٧٤

جدةشنيف بن محمد بن حسن الحارثي٩٤٩٣٩٥٥ ٢١٧٥

ينبعصالح احمد صالح الحارثي٥٥٨٢٣٣٧ ٢١٧٦

جدةصالح صالح ناصر الحارثي٦٧٣٣ ٢١٧٧

مكتب منطقة مكة عائشه بنت  سعد بن سفر الحارثي١١٩٨ ٢١٧٨
المكرمة/جدة

الدمامعبدالرحمن سرحان عايض الحارثي٢٨٧٥ ٢١٧٩

جدةعبدالرحمن عواض حامد الحارثي١٩١٠ ٢١٨٠

مكة المكرمةعبدالرحمن عواض عطيه الحارثي٣٥٠١٠٩٣ ٢١٨١

الطائفعبدالرحمن مستور سليم الحارثي٧٦٦٤ ٢١٨٢

مكة المكرمةعبدالرحمن منصور بن عايض الحارثي٣٢٨٠ ٢١٨٣

الرياضعبدالعزيز عبدالله محمد الحارثي٧٣٧٦ ٢١٨٤

مكتب منطقة مكة عبدالله سعيد محمد الحارثي٤٠٨٦ ٢١٨٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عبدالله سعيد عواض الحارثي٤٤٣١٤٣٧ ٢١٨٦
المكرمة/جدة

المدينة المنورةعبدالله فائح سفر الشدادي الحارثي٦٠٥٠٥٧٣ ٢١٨٧

جدةعبدالمحسن بن معيض بن نافل الحارثي٢١٣٩٦٩٩ ٢١٨٨

الخبرعبدالمحسن سعد عواض الحارثي٤٥٧٤ ٢١٨٩

جدةعبده بن حسين بن حسن الحارثي١١٥ ٢١٩٠

الظهرانعلوان فهاد زامل الحارثي٧٩١٩ ٢١٩١

جدةعلى عوض علي الحارثي٢٣٦٤٦١٨ ٢١٩٢

جدةعلي سليمان مداوي الحارثي٨٠١٤١٦٥ ٢١٩٣

جدةعلي غالب عبدالله الحارثي٢٧٣٥٨٢٦ ٢١٩٤

الرياضعواض محمد مطر الحارثي٩٧٧٩٨١٥ ٢١٩٥

الرياضعواض مفلح حمد الحارثي٥٩٥٤ ٢١٩٦

مكتب محافظة الطائفعويضه مرزوق مسفر الحارثي١١٦٦٦٢٢ ٢١٩٧

الخبرعيدروس ناصر عيدروس الحارثي٠٩٨٥٩٨٨ ٢١٩٨

مكتب محافظة الطائففارس عبدالله حمدان الحارثي٤٠٧٣ ٢١٩٩

المدينة المنورةفالح فنيسان مبارك الحارثي٩٥٠٧٠٣٠ ٢٢٠٠

الرياضفهد ظافر ابن حسين الحارثي٧٦٩١ ٢٢٠١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةفوزي سعد خلف الحارثي٠٨٣٠٥٢٣ ٢٢٠٢

الخبرفيصل حسني حاسن الحارثي٤١١٣ ٢٢٠٣

الطائففيصل صالح سعيد الحارثي٥٠٠٤ ٢٢٠٤

الرياضفيصل محمد محمد الحارثي٥٩٢٠٤٥٢ ٢٢٠٥

الرياضلولو محماس مهرس الحارثي٧٥٥٤ ٢٢٠٦

جدةماجد عايض فالح الحارثي٩٣٣٠١٣٠ ٢٢٠٧

مكتب منطقة مكة ماجد عبدالعزيز بن سعد الحارثي٧٣١٨ ٢٢٠٨
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائفمحسنه خاتم حسن الحارثي٠٩٦٨ ٢٢٠٩

الجموممحمد بن عائض بن محمد الحارثي٩٧٣٨ ٢٢١٠

الطائفمحمد عائض بطي الحارثي٥١٠٤٥٤١ ٢٢١١

بيشةمحمد عبدالرحمن مقعد الحارثي٨١١٥٨٩٨ ٢٢١٢

جدةمحمد عبدالله عبدالعزيز الحارثي١٦١٨ ٢٢١٣

جدةمحمد عبدالله مشعل الحارثي٨٦١ ٢٢١٤

مكتب محافظة بيشةمحمد عبيد محمد الحارثي٧٩٧٩ ٢٢١٥

الرياضمساعد صالح سنيد الحارثي٤٥٩٣٧٣٦ ٢٢١٦

مكتب محافظة الطائفمشاري خراص مسفر الحارثي٣٥٤٤ ٢٢١٧

الطائفمشاري سعد موبص الحارثي١٢٢١ ٢٢١٨

مكتب محافظة الطائفمشعل مطلق فريحان الحارثي٢٣٥٥ ٢٢١٩

جدةمنصور بن حامد بن عوض الحارثي٨٦٤٦ ٢٢٢٠

الرياضنايف مسفر احمد الحارثي٨٧٤٨١٨٣ ٢٢٢١

مكتب مكة المكرمةنوره جابر محمد الحارثي٧١٨٠ ٢٢٢٢

مكتب محافظة الطائفنوره سعد دشين الحارثي٤٩٤٠ ٢٢٢٣

الرياضهالل حاسن علي الحارثي٧٧٤٨٨٧٤ ٢٢٢٤

مكتب محافظة الطائفهالله هالل عواض الحارثي١٤٧٤ ٢٢٢٥

الرياضوليد مفلح بن سعد الحارثي٠٣٢٥ ٢٢٢٦

جدةياسر علي محمد الحارثي٩٣٠١٧١٩ ٢٢٢٧

مكة المكرمةابراهيم معتوق احمد الحازمى٠٥٩١٦٧٠ ٢٢٢٨

مكة المكرمةاحمد محسن  الحازمى٦١٤ ٢٢٢٩

جدةحسن يحيى احمد الحازمى٧٦٧ ٢٢٣٠

عرعرحميد مرزوق سعيد الحازمى٩٠٨ ٢٢٣١

المدينة المنورةسالم شتيوى  الحازمى١٤٩ ٢٢٣٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة سعد سعيد  الحازمى٥٤٨ ٢٢٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضسلطان فهيد محمد الحازمى ٢٢٣٤

طريفسليمان صالح سليمان محمد الحازمى٥٢٣ ٢٢٣٥

مكتب منطقة مكة صالح محمد سعيد الحازمى٦٢٦ ٢٢٣٦
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعوده مسعود سعيد الحازمى٦٤٠ ٢٢٣٧

مكتب منطقة جازانليلى على محمد الحازمى٠٢٣٦ ٢٢٣٨

الرياضمحمد عبدالله موسى الحازمى٣٧٢٣٧٧٤ ٢٢٣٩

سكاكامحمد مقبل  الحازمى٠٨٢ ٢٢٤٠

عرعرمناحى محمد معارك الحازمى٦٥٨ ٢٢٤١

عرعرهربان سالم سرحان الحازمى٦٢٩ ٢٢٤٢

طريفأحمد خرايج مصبح الحازمي٨٢٧٣ ٢٢٤٣

الرياضاحمد حسن احمد الحازمي٦٨١٨٣٧٢ ٢٢٤٤

جدةايمن بن محمد بن سالمه الحازمي٠٨٥٣٨٧٤ ٢٢٤٥

مكة المكرمةحامد احمد حمد الحازمي٥٩١ ٢٢٤٦

جدةحسان سامي عبيد الحازمي٥٠٧٩ ٢٢٤٧

المدينة المنورةحمدان احمد حمد الحازمي٥٣٢٥٩٧٨ ٢٢٤٨

مكة المكرمةحياة بن مناور بن عبيد الحازمي٠٥١٤ ٢٢٤٩

جدةدخيل الله حمدان حميدي الحازمي٩٠٢٣٠٩٦ ٢٢٥٠

الرياضسالم سليمان عوده الحازمي٦٨٠٦٣٧٨ ٢٢٥١

جدةصالح راشد سالمه الحازمي٥٣٢٥٣٤٠ ٢٢٥٢

الخرجصالح مصلح سالم الحازمي٤٣٦٠٤٩٢ ٢٢٥٣

ينبع الصناعيةعابد هليل عواد الحازمي٨٩٢٩٤٩٥ ٢٢٥٤

مكتب منطقة الحدود الشماليةعبد العزيز حصاد نزال الحازمي٩٨٧٩ ٢٢٥٥

مكة المكرمةعبداالله عيدان عيد الحازمي٨٥٠٩ ٢٢٥٦

جدةعبدالرحيم بن عبدالحميد بن محمد الحازمي٢٣٩٠٩٢١ ٢٢٥٧

الظهرانعبدالرحيم بن عيد بن احمد الحازمي٧٩٧٤٨٩٢ ٢٢٥٨

المدينة المنورةعبدالعزيز عوض احمد الحازمي٥٧٣ ٢٢٥٩

مكتب منطقة الحدود الشماليةعبدالله االسمر جفين الحازمي٢١٨٠ ٢٢٦٠

مكتب منطقة الحدود الشماليةعبدالله حمود الفرحي الحازمي٥٣٤٠ ٢٢٦١

الخرجعبدالله مصلح سالم الحازمي٣٢٣٥١٢٠ ٢٢٦٢

مكة المكرمةعلي حسن عيد الحازمي٥٩٦٤٧٠٦ ٢٢٦٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعلي عبيدالله محمد الحازمي٨٤١٣٨٩٤ ٢٢٦٤

مكتب منطقة الرياضعليا حامد حمدان الحازمي٩٣٩٣ ٢٢٦٥

مكتب منطقة المدينة المنورةفاطمه سعد سعيد الحازمي٢٦٢٧ ٢٢٦٦

عرعرفيضه البوهي حسين الحازمي٢٧٤١٥٧٥ ٢٢٦٧

مكة المكرمةماجد بن سعود بن مسعود الحازمي٣٢٥٦ ٢٢٦٨

الرياضمحمد حسين بن يحي الحازمي٧٧٢٩ ٢٢٦٩

مكة المكرمةمحمد عبدالله حسن الحازمي٣٢٨ ٢٢٧٠

مكتب منطقة الجوفمحمد هليل داثان الحازمي٥٣٩٩ ٢٢٧١

مكتب منطقة الرياضمشعل فهيد محمد الحازمي٢١٧٨ ٢٢٧٢

الرايسوائل موسى علي الحازمي٩٣١٠ ٢٢٧٣

مكتب منطقة مكة ياسر هاشم مسعود الحازمي٧٢٤١ ٢٢٧٤
المكرمة/جدة

جدةعيد سحيم مصلح الحافض٥٢٧ ٢٢٧٥

الظهرانابراهيم احمد ابراهيم الحافظ١٠٥ ٢٢٧٦

الدمامفضيله بنت عبداللطيف بن محمد الحافظ٦١٢٧ ٢٢٧٧

مكتب منطقة الرياضفيصل واصل مبارك الحافي٥٣٦ ٢٢٧٨

مكتب محافظة الدوادميكريم معيض تركي الحافي٩٣٧٠ ٢٢٧٩

الرياضابراهيم حامد بن عبدالله الحامد٤١٢٠ ٢٢٨٠

الرياضابراهيم ناصر محمد الحامد٧٨٢٨٨٢٧ ٢٢٨١

بريدةخالد علي محمد الحامد٩٢٤٢٨٢٠ ٢٢٨٢

مكتب محافظة األحساءعائشه عبدالكريم عبدالعزيز الحامد٣٨٧٦ ٢٢٨٣

الرياضعبدالرحمن محمد ابراهيم الحامد٤٢٠٨٨٣٦ ٢٢٨٤

المدينة المنورةعبدالله صالح حسن الحامد ٢٢٨٥

مكة المكرمةمحفوظ محمد سعيد الحامدى٧٠٣ ٢٢٨٦

أبـهاعبدالله جابر مردم الحامدي٠٧٨٥٣٠٦ ٢٢٨٧

جدةعلى المحضار  الحامدي١١١ ٢٢٨٨

مكتب منطقة حائلابراهيم يوسف علي الحايطي٦٩٤١ ٢٢٨٩

مكتب منطقة حائلعبدالرحمن حسان محمد الحايطي١٩٤٤ ٢٢٩٠

خيبرعبدالله بن سالم بن مطر الحايطي٦٨٦٥٢٤٤ ٢٢٩١

الدمامعلي احمد عيسى الحايك٨٧٠٠٠٠٨ ٢٢٩٢

الخبرمحمد عبدالكريم منصور الحايك٥٠٧٧٦٧٤ ٢٢٩٣

الخبرعلى محمد حسن الحبابى١٩٢١٢٣٠ ٢٢٩٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمبارك محمد مبارك الحبابى٤٧٨٤٨٣٤ ٢٢٩٥

الزلفيمتعب حنس زوير الحبردي٢٣٢٨٤٦٥ ٢٢٩٦

الرياضبالل السعود  الحبشى٩٤٢ ٢٢٩٧

الرياضبدريه سعد سعود الحبشي٢٦٧٢٤٣١ ٢٢٩٨

مكة المكرمةخديجه احمد صالح الحبشي٣٠٨ ٢٢٩٩

مكتب منطقة الرياضعبدالله بالل بالل الحبشي٥٨١٣ ٢٣٠٠

مكتب منطقة الرياضفرج سعيد حبشي الحبشي٥٤٢٢٨٦٨ ٢٣٠١

مكة المكرمةمرزوق عبدالله عثمان الحبشي٧٠٩٥٤٣٢ ٢٣٠٢

الرياضبشرى محمد  الحبشيه٢٣٣ ٢٣٠٣

مكتب المنطقة الشرقيةخلود خالد صالح الحبص٤٧٨٨ ٢٣٠٤

الرياضرائد فالح منيع الحبالني٩٤٠٥٥٥٢ ٢٣٠٥

الرياضاحمد محمد  الحبيب٨١٧ ٢٣٠٦

مكتب منطقة الرياضحبيب صالح حبيب الحبيب٦٨٤٩ ٢٣٠٧

الرياضصالح رشيد عبدالعزيز الحبيب١٠١٢٠٣٧ ٢٣٠٨

االحساءطاهر عيد عبدالله الحبيب٩٩٨٦٤٠٤ ٢٣٠٩

بريدةعبدالرحمن صالح ابراهيم الحبيب٣٧٩٥٢٦٣ ٢٣١٠

الرياضعبدالله حمد حبيب الحبيب٤٩٨٩٠٤٢ ٢٣١١

جدةمزيد امبارك عواد الحبيب٧٦٨٤١٩٤ ٢٣١٢

جدةاحمد محمد يحى الحبيشي٣٩٢٢٢٦٨ ٢٣١٣

ينبعبدريه يتيم حمدان الحبيشي٠٠٧١ ٢٣١٤

مكتب منطقة مكة حمده عبدرب النبي عطية الله الحبيشي٧٧٤٢ ٢٣١٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة المدينة المنورةزريعة عابد عبدالعزيز الحبيشي٠٦٠٦ ٢٣١٦

جدةسلمان شتيان عتقه الحبيشي٦٢١٥٩٣١ ٢٣١٧

جدةفايز احمد سليمان الحبيشي٦٤٢١٩١٢ ٢٣١٨

مكتب المنطقة الشرقيةنوره خليفه سليمان الحبيشي٥١٤٨ ٢٣١٩

الرياضفهد عبدالعزيز زامل الحبيل٨٩٨١ ٢٣٢٠

مكة المكرمةمسعود حسن  الحتيرش٥٧٧ ٢٣٢١

مكة المكرمةرامي مساعد بن عيد الحتيرشي٣٧٠٩ ٢٣٢٢

مكتب مكة المكرمةهله حجى عبيد الحتيرشي٧٢٣١ ٢٣٢٣

مكتب منطقة الرياضالجوهره عبدالله خالد الحثلين٢٤٠٧ ٢٣٢٤

الرياضمحمد عبدالله عبدالرحمن الحجاب٥١٥٣ ٢٣٢٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضموضي محمد صالح الحجاج٦٨٢٢ ٢٣٢٦

مكة المكرمةفهد محمد سالم الحجاجي٨٣٩١٤٠٦ ٢٣٢٧

مكتب منطقة مكة ازدهار عثمان محمد الحجار٩٩٠٠ ٢٣٢٨
المكرمة/جدة

الرياضمحمدفواز حيدر عثمان الحجار٤٤٠٠٧٥١ ٢٣٢٩

مكتب منطقة مكة على شرف على الحجازى٠٨٩٥٣٤٤ ٢٣٣٠
المكرمة/جدة

الدمامزهراء عبدالكريم محمد الحجر٤٧٨٨٩٩٩ ٢٣٣١

الظهرانعبدالعزيز احمد ابراهيم الحجــــي٠٠٦٢ ٢٣٣٢

الرياضسهيله سليم سعود الحجوري٠٢٥٨٢٤١ ٢٣٣٣

الرياضمحمد ابراهيم محمد الحجى٨٣٥٢١٠١ ٢٣٣٤

االحساءابراهيم بن خليل بن ابراهيم الحجي٢٥٤٨٦٤٢ ٢٣٣٥

االحساءتوفيق علي علي الحجي٨٤٤٣٩٤٧ ٢٣٣٦

مكتب محافظة األحساءحبيب سلمان ناصر الحجي٨٥٩٧٦٩٠ ٢٣٣٧

مكتب محافظة األحساءحسين سلمان ناصر الحجي٨٦٠٥٦٨٠ ٢٣٣٨

الرياضحصه عبدالله محمد الحجي٩٧١٨ ٢٣٣٩

مكتب محافظة الطائفحميده رده احمد الحجي٥٧٢٧ ٢٣٤٠

الظهراننايف بن سليمان بن احمد الحجي٨٢٦٢٨٤١ ٢٣٤١

الظهرانباتى سالم باتى الحجيرى٣٠٩ ٢٣٤٢

المدينة المنورةعديله محمد احمد الحجيرى٩٤٢٠٦٧٥ ٢٣٤٣

بريدةابراهيم عبدالله عبد الكريم الحجيالن٢٣٢٤٩٢٣ ٢٣٤٤

الرياضمحمد ابراهيم عبدالله الحجيالن٤٦٢ ٢٣٤٥

جدةاحمد مفرج بن مفرج سليم الحجيلى٧٨٩ ٢٣٤٦

المدينة المنورةخضره مسلم  الحجيلى٧٥٠ ٢٣٤٧

مكتب منطقة المدينة المنورةعوض ضيف الله عبدالهادي الحجيلى٠٨٩٣٠٧٦ ٢٣٤٨

المدينة المنورةمرزوقه سرحان ظفر الحجيلى٢٢٨ ٢٣٤٩

المدينة المنورةمطر جميل ظفر الحجيلى٢٢٨ ٢٣٥٠

مكتب منطقة المدينة المنورةنشمى الفى مشيلح الحجيلى٤٢٦٧ ٢٣٥١

مكتب منطقة المدينة المنورةايناس عيد سالم الحجيلي٧٥٦٠ ٢٣٥٢

مكتب منطقة المدينة المنورةحازم سالم معاوض الحجيلي٣٤٠٢ ٢٣٥٣

مكتب منطقة المدينة المنورةعائضة خيرالله سلمان الحجيلي٣١٨٤ ٢٣٥٤

المدينة المنورةعبدالله محمد عتقه الحجيلي١٦٤٩ ٢٣٥٥

مكتب منطقة المدينة المنورةعماد عيد سليم الحجيلي٢٧٦٩ ٢٣٥٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةمعتز ناشي سليمان الحجيلي٤٥١٠ ٢٣٥٧

المدينة المنورةنوير ناشي حامد الحجيلي٩١٣٩ ٢٣٥٨

جدةابراهيم محمد جمعان الحداد٤٣٩٢١٨٧ ٢٣٥٩

الخبرجعفر طالع خليفة الحداد/٠٨٣٩٢٧ ٢٣٦٠

الدمامحسين عبدالكريم طه الحداد٤٠٤٥١٢٢ ٢٣٦١

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرؤوف صالح رضى الحداد١١١٥ ٢٣٦٢

مكتب منطقة جازانفاطمه علي محمد الحدري٧٧٥٥ ٢٣٦٣

الدمامعبداالله محمد عيسى الحديبي٨٢٥٠٤٦٣ ٢٣٦٤

الرياضعبدجلله محمد سليمان الحديثى٢٠٥ ٢٣٦٥

بريدةمحمد ابراهيم سليمان الحديثى٧٢٥ ٢٣٦٦

بريدةابراهيم صالح محمد الحديثي٦٢٢٥٩٤٨ ٢٣٦٧

بريدةعلي ابراهيم علي الحديثي٥٠٦٣١٢١ ٢٣٦٨

الرياضعلي صالح علي الحديثي٥٣٤٢ ٢٣٦٩

الظهرانفاطمة عبدالله ابراهيم الحديثي٧١٩٧ ٢٣٧٠

الرياضمحمد عبدالكريم مقبل الحديثي٥٠٤٩٨٠٥ ٢٣٧١

جدةمحمد احمد  الحذيفى٧٤٧ ٢٣٧٢

جدةعبدالله بن محمد بن عبادل الحذيفي٧٧١٢٥٣٩ ٢٣٧٣

مكتب منطقة مكة عمره عطيه محمد الحذيفي٦١٤٢ ٢٣٧٤
المكرمة/جدة

الظهرانمحمد سليمان عبدالرحمن الحر٢١٤١١٦٩ ٢٣٧٥

الرسضيف الله دخيل الله  الحرابى٢٣٧ ٢٣٧٦

الخبرعبدالعزيز على الحسن الحرابى٩٨٤ ٢٣٧٧

مكتب منطقة الرياضرفعه هادي خريع الحراجين٧٩٠٧٩٨٥ ٢٣٧٨

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله سالم عبدالله الحراجين١٩٨٨ ٢٣٧٩

الرايسفهد ملحم محمد الحراجين٧٤٨٦ ٢٣٨٠

جدةفريد جارالله صالح الحرازى٠٥٩٥٦٩٠ ٢٣٨١

جدةلياس محمد  الحرازى٨٦٤ ٢٣٨٢

جدةناصر منصور  الحرازى٩٧٩ ٢٣٨٣

جدةاكرم بن عباس بن علي الحرازي٩٥٤٢٩٦١ ٢٣٨٤

مكتب مكة المكرمةسامر محمد درويش الحرازي٠٩١٤ ٢٣٨٥

مكتب منطقة مكة فاطمه سالم يحي الحرازي٦٤٠٠ ٢٣٨٦
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةاحمد عجالن عبدالله الحربى٩٣٠ ٢٣٨٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةبخيت عفون  الحربى١٩٨٣٦٦٣ ٢٣٨٨

مكة المكرمةبخيت على بخيت الحربى٣٩٦ ٢٣٨٩

الرياضبدر عبدالله مضحى الحربى٤٨١٩١١٦ ٢٣٩٠

الظهرانثامر مثنى ثنيان الحربى٠٥٨٩١٨٥ ٢٣٩١

جدةحامد حمود محمد الحربى٩٣١ ٢٣٩٢

الدمامحامد راشد الفى الحربى٥١٢٠٠٦٩ ٢٣٩٣

جدةحامد محمد  الحربى٦١٨ ٢٣٩٤

مكتب مكة المكرمةحسان مساعد بن ابوعاطي الحربى٥٩٢٧ ٢٣٩٥

الظهرانحسن ناصر حسن الحربى٥٤٤ ٢٣٩٦

بريدةحضريه نهار  الحربى٩٦٧ ٢٣٩٧

جدةحمادى حمود البشرى الحربى٠٧٣ ٢٣٩٨

الرسحمد عوض  الحربى١٦٩ ٢٣٩٩

مكة المكرمةحمد عياد بن محمد الحربى٥٣٢٨ ٢٤٠٠

جدةحمده مرزوق الصبحى الحربى ٢٤٠١

مكتب مكة المكرمةحمزه احمد عيد الحازمى الحربى٨٢٤ ٢٤٠٢

مكتب مكة المكرمةحميد عاتق سالم الحربى٥٧٦ ٢٤٠٣

بريدةخالد بن ابراهيم  الحربى٩١٠ ٢٤٠٤

جدةخالد وليد عبدالرحيم الحربى٠٦٥٣ ٢٤٠٥

الزلفيخلف خالد مطلق الحربى٧٧٤٩٢٥٦ ٢٤٠٦

جدةدخيل عطيه  الحربى١٣١ ٢٤٠٧

المدينة المنورةدخيل الله حسن  الحربى١٦٤ ٢٤٠٨

جدةدخيل الله مهنا  الحربى٩١٣ ٢٤٠٩

بريدةذياب مناور متعب الحربى٦٤٢ ٢٤١٠

بريدةراشد غزاى  الحربى٧١٧ ٢٤١١

جدةراضى سعيد فرج الله الحربى٠٣٩ ٢٤١٢

مكتب محافظة الجبيلرجاء مفضى حراب الحربى٦٤٩ ٢٤١٣

مكة المكرمةرجاالله عبدالله  الحربى٨٣٦ ٢٤١٤

حائلسالم المخلف السالم الحربى١٢٩ ٢٤١٥

خيبرسالم عواد العوفى الحربى٣٤٧ ٢٤١٦

الرياضسعد صالح سليمان الحربى٧٦٦ ٢٤١٧

مكة المكرمةسعد غالى عائض الحربى٤٥٦ ٢٤١٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةسعود العبدالله  الحربى٦٧٣ ٢٤١٩

الرسسعود شطيط  الحربى٣٩٥ ٢٤٢٠

جدةسعود على عبدالله الحربى٩٥٣ ٢٤٢١

الرياضسعود فريح  الحربى٨٧٣ ٢٤٢٢

عنيزةسعود محمد  الحربى٨٢٢ ٢٤٢٣

جدةسعيد عويضه  الحربى٠١٥ ٢٤٢٤

جدةسفره بند رشيد الحربى٠٤٥ ٢٤٢٥

جدةسالمه سالم هريس الحربى٤٧١ ٢٤٢٦

الرسسليم دبيان حسن الحربى١٠٩ ٢٤٢٧

الرياضسليمان سميح مسامح الشدادى الحربى٩٠٤٧١١٩ ٢٤٢٨

بريدةسليمان شافى  الحربى٩٤٢ ٢٤٢٩

جدةصالح احمدفرج السفرى الحربى٤٧٥٦٥٢١ ٢٤٣٠

مكة المكرمةصالح حمد سعيد الحربى٨٢٠ ٢٤٣١

بريدةصالح سدحان سمير الحربى٦٢٥ ٢٤٣٢

مكتب منطقة مكة صالح مسفر حمد الحربى٣٣٥ ٢٤٣٣
المكرمة/جدة

المدينة المنورةصالح مصلح الرحيلى الحربى١٥٤ ٢٤٣٤

الظهرانصايل غازى صايل الحربى٦١٤٢٧٤٥ ٢٤٣٥

الرسصنتا مقبل  الحربى٧٥٩ ٢٤٣٦

الرياضضويحى مريخان مرزوق الحربى٤١٤ ٢٤٣٧

بريدةضيف الله مناور ساجر الحربى٣١٣ ٢٤٣٨

بريدةعايد عبدالله عايض الحربى٢٨١ ٢٤٣٩

الظهرانعايد فريح حماد الحربى٣٣٥ ٢٤٤٠

مكتب منطقة القصيمعبدالرحمن راشد عياد الحربى٠٩٤٠٦٩٥ ٢٤٤١

جدةعبدالرحمن عوض خليف الحربى٨٦٢٧١٧٥ ٢٤٤٢

الرياضعبدالرحمن نوار  الحربى١٥٢ ٢٤٤٣

مكة المكرمةعبدالرزاق محمد الصخفى الحربى٢١٢ ٢٤٤٤

جدةعبدالعالى على عبدالله الحربى٧٢٥ ٢٤٤٥

جدةعبدالعالى محمد على الحربى٧٦٨ ٢٤٤٦

الدمامعبدالعزيز جمعان جريبد الحربى٩٦٠٠٢٨٥ ٢٤٤٧

جدةعبدالعزيز صالح مسلم الحربى٨٧٢ ٢٤٤٨

جدةعبدالله ابراهيم المجورى الحربى٢٨٥ ٢٤٤٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

عرعرعبدالله االشرم جزاء الحربى٥٧٤ ٢٤٥٠

الرياضعبدالله بادى  الحربى٦٣٦ ٢٤٥١

جدةعبدالله بيشان  الحربى٥١٤ ٢٤٥٢

جدةعبدالله سعد تريحيب الحربى٥٢٥ ٢٤٥٣

المدينة المنورةعبدالله عيسى ماجد الحربى٣٠٠ ٢٤٥٤

الرياضعبدالله محمد شتيوى الحربى٥٦١٧٠٣٤ ٢٤٥٥

حفر الباطنعبدالله هليل  الحربى٥٣٩ ٢٤٥٦

جدةعبدالمحسن غيث محمد الحربى٠٧٤ ٢٤٥٧

الرياضعبيد فيحان خلف الحربى٥٠٠٧٨٩٦ ٢٤٥٨

جدةعتيق محمد  الحربى٥٠٤ ٢٤٥٩

جدةعتيق معتوق  الحربى٠٥٦ ٢٤٦٠

الرسعزيز عقيل  الحربى١١٨ ٢٤٦١

المدينة المنورةعزيز منور فاضل الحربى٠٢٩ ٢٤٦٢

مكتب منطقة مكة عزيزه محمد ناصر الحربى٤١٥ ٢٤٦٣
المكرمة/جدة

جدةعطيه رشيد المزمومى الحربى١٢٥ ٢٤٦٤

الظهرانعلى سعيد  الحربى١٧٤ ٢٤٦٥

مكة المكرمةعلى مفرح فرج الله الحربى٣٢٦ ٢٤٦٦

جدةعلى يحيى محمد الحربى ٢٤٦٧

المدينة المنورةعواض خليوى نافع الحربى٧٣٨٦ ٢٤٦٨

الرياضعويد محسن ختالن الحربى٤٤٧ ٢٤٦٩

جدةعيد سعيد  الحربى٦٧٥ ٢٤٧٠

الخبرعيد محمدعوض الوهبى الحربى٨٢١٢٤٨٤ ٢٤٧١

بريدةغازى جزاء مهل الحربى٨٥٠ ٢٤٧٢

مكتب منطقة مكة غازى عيد ناصر الحربى٢٨٢ ٢٤٧٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة القصيمغازى فالح مصبح الحربى٠٩٩ ٢٤٧٤

الرياضغازى ناشى فهيد الحربى٠٤٢ ٢٤٧٥

الرياضغزاى عويض  الحربى٦٠٢ ٢٤٧٦

المدينة المنورةغنام سالم بخيت الرحيلى الحربى٥٢٣ ٢٤٧٧

جدةفالح عويض عوده الحربى١٠٦ ٢٤٧٨

الرياضفتحى احمد ابوفقيه الحربى٤٠٢٥٤٤٢ ٢٤٧٩

بريدةفهد عواد نايف الحربى٩٩٥١٣٤١ ٢٤٨٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةفهد محمد حمود الحربى٦٣٣ ٢٤٨١

مكة المكرمةفواز عواد عيد الحربى٥٢٤ ٢٤٨٢

الرياضلطيفه شوياض  الحربى١٢٣ ٢٤٨٣

المدينة المنورةلويفى مقبل  الحربى٨٢٥ ٢٤٨٤

الرياضماطر عويض ماطر الحربى٦٣٤ ٢٤٨٥

جدةمتعب مناور  الحربى١٣٠ ٢٤٨٦

الرياضمحسن سليمان سالم الحربى٤٨٣٢٢٦٦ ٢٤٨٧

جدةمحسن محىالدين شرف الشيخ الحربى٢٨٠١٣٦١ ٢٤٨٨

بريدةمحمد البرجس  الحربى٥٢٥ ٢٤٨٩

مكة المكرمةمحمد حامد ابراهيم الحربى٣٢٢ ٢٤٩٠

مكتب منطقة مكة محمد حامد اليحيوى الحربى٠٤٥ ٢٤٩١
المكرمة/جدة

جدةمحمد حامد صعنين الحربى٦١٦ ٢٤٩٢

مكتب مكة المكرمةمحمد حامدامبارك المحمادى الحربى٠٧٨ ٢٤٩٣

مكة المكرمةمحمد رده نويفع الحربى٥٧٢ ٢٤٩٤

بريدةمحمد سالم ساير الحربى٥٧٦ ٢٤٩٥

مكة المكرمةمحمد شاهر  الحربى٤٩٩ ٢٤٩٦

الدماممحمد عياد محمد الحربى٨٥٣ ٢٤٩٧

جدةمحمد مخيضر غيث الحربى٨٩٤ ٢٤٩٨

جدةمحمد معتوق عتيق الحربى٥٦٣ ٢٤٩٩

جدةمحمدزين دخيل الله الحمرانى الحربى٥١٧ ٢٥٠٠

مكة المكرمةمرزوق سليم سويلم الحربى٧٥١ ٢٥٠١

مكة المكرمةمرزوق عيد  الحربى٣٧٥ ٢٥٠٢

المدينة المنورةمرزوق مطر عبدالمحسن الحربى٤٠٧ ٢٥٠٣

رابغمرشد جميل رشيد الحربى٧٢٩ ٢٥٠٤

بريدةمريم بنت زنعاف معين الحربى٤٧٩ ٢٥٠٥

جدةمريم محمد الفهد الحربى٣٩٢ ٢٥٠٦

بريدةمزنه عايض رجا الحربى٤٣٨ ٢٥٠٧

بريدةمسعود معيض عايش الحربى٦٩٥ ٢٥٠٨

جدةمشتى ابومكيال  الحربى٢٨٣ ٢٥٠٩

الرياضمضحى سالم  الحربى٦٥٦ ٢٥١٠

مكتب منطقة مكة معيض عواض هجرس الحربى٥٩٢٨٣٣٧ ٢٥١١
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة مفرح عبيد تومان الحربى٠٦٠ ٢٥١٢
المكرمة/جدة

بريدةمقبل محمد سعيد الحربى٩٧٣ ٢٥١٣

جدةمناور دايس مناور الحربى١٢٩ ٢٥١٤

مكتب محافظة حفر الباطنمنور صائل دبيس الحربى٠٨٧ ٢٥١٥

بريدةمنيره جهيم فرج الحربى٢٥٤ ٢٥١٦

مكتب محافظة الخرجمنيره ماطر نهيد الحربى٦٨٨٥ ٢٥١٧

جدةموسى عوض شامى الحربى٣٥٨٢٥١٥ ٢٥١٨

جدةموسى مريزيق عبدالفتاح الحربى٩٦٢ ٢٥١٩

حائلموضى مخيمر طليحان الحربى١٠٦ ٢٥٢٠

الرسنايف جزاء  الحربى٣٥٤ ٢٥٢١

جدةنعيمه عبدالله سليمان الحربى٢٩٨ ٢٥٢٢

مكتب منطقة القصيمنوره راشد ضبعان الحربى٣٤٢٩ ٢٥٢٣

الرياضنوره سالم  الحربى٣٨١ ٢٥٢٤

مكتب المنطقة الشرقيةنوره عواض هزاع الحربى٦٦٢٢ ٢٥٢٥

مكتب منطقة المدينة المنورةهادى تركى محسن الحربى٨١٨٢ ٢٥٢٦

مكتب منطقة القصيمهدوى بنت مهل بن جبريل الحربى٥٦٤٩ ٢٥٢٧

الجمومهالل عبدالله البراهيم الحربى٦٢٣ ٢٥٢٨

مكتب منطقة مكة وسـيم هـنيد هـنيدى الحربى٣٤٨٨ ٢٥٢٩
المكرمة/جدة

بريدةوضحا زايد  الحربى٥٠٥ ٢٥٣٠

جدةيوسف مبرك حميد الحربى٠٨١٢٣١٤ ٢٥٣١

مكتب محافظة الجبيلأمال فهيد عبيد الحربي٠٧٥٦ ٢٥٣٢

مكة المكرمةابراهيم مريشيد سعدي الحربي٣٥٨٧٠٨١ ٢٥٣٣

بدراحمد دخيل عويد الصبحي الحربي٤٦٩٣٦٣٤ ٢٥٣٤

مكتب منطقة المدينة المنورةاحمد سليمان بن االسمر الحربي٠٤٤٠ ٢٥٣٥

جدةاحمد عابد خيرالله الحربي٠٣٦٥٠٩٠ ٢٥٣٦

مكتب منطقة المدينة المنورةاحمد عبيدالله عبيد الحربي٣٥١١ ٢٥٣٧

المدينة المنورةاحمد محمد حامد الحربي١٥٨٠٦٣٥ ٢٥٣٨

مكتب منطقة المدينة المنورةاحمد محمد سالم الحربي٠٩٦٦ ٢٥٣٩

مكتب منطقة المدينة المنورةاسامه سليم فالح الحربي٥٦٨٧ ٢٥٤٠

مكتب منطقة المدينة المنورةاسماء مطيران عايض الحربي٠٢٥٣ ٢٥٤١

المدينة المنورةاشواق سعد عباد الحربي١٤٧٥ ٢٥٤٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة البندري عبدالرحمن محمد الحربي٧٢٥٦ ٢٥٤٣
المكرمة/جدة

حفر الباطنالحميدي حمود محمد الحربي٦٨٥٨٤١٧ ٢٥٤٤

بريدةالعنود سعد مطيران الحربي٤٣٣١ ٢٥٤٥

الرياضباسل خلف عواد الحربي٤٣١٣ ٢٥٤٦

مكتب منطقة الرياضبجداء فارس عوض الحربي٦٧٤٤ ٢٥٤٧

الرياضبدر حميد محمد الحربي٣٤٠٩٢٦٠ ٢٥٤٨

المدينة المنورةبدر سليمان بن سالم الحربي٦٥٨٩ ٢٥٤٩

قبهبدر سمير مفرح الحربي٨٥١٢٦٨١ ٢٥٥٠

الرياضبدر فالح يحيى الحربي٣١٩٧ ٢٥٥١

الرياضبدر لويفي بن مقبل الحربي٠٣١٦ ٢٥٥٢

الرياضبدرية هندي هزاع الحربي٥٥٠٣٨٧٠ ٢٥٥٣

مكتب مكة المكرمةبسام عبدالله عطيه الحربي٠٨٥٨ ٢٥٥٤

الرياضبندر حمد محمد الحربي٨٢٨٠٩٥١ ٢٥٥٥

مكتب منطقة مكة بندر معيض عوض الله الحربي٥١٨٧٦٦٩ ٢٥٥٦
المكرمة/جدة

بريدةتركي محمد ناصر الحربي٨٩٧١ ٢٥٥٧

جدةثامره محمد رده الحربي٢٢٠٤ ٢٥٥٨

مكتب محافظة حفر الباطنجازي غازي رميثان الحربي٨٦٤٨٠٥١ ٢٥٥٩

بريدةجاسر غازي دحيم الحربي٥٥٣٩٩٦٠ ٢٥٦٠

الرياضجزاء حامد جزاء الحربي٣٥٤٠٩٣١ ٢٥٦١

حائلجزاء عبدالله مازن الحربي٢٤٦٧٥٠٤ ٢٥٦٢

جدةجميله عبيد عبدالله الحربي٨٦٠٦ ٢٥٦٣

التنومةحاتم بن علي بن عبدالهادي الحربي٦٣١٦٢٠٢ ٢٥٦٤

جدةحامد احمد عبدالله الحربي٠٩٥١٥٤٥ ٢٥٦٥

المدينة المنورةحامد على حامد الحربي٨٣٩٧٩٥٩ ٢٥٦٦

جدةحامد عواد سلمان الحربي٠٩٨٥٠٠٢ ٢٥٦٧

بريدةحامد محمد صديان الحربي١١٠٢١٠٢ ٢٥٦٨

الرياضحامد هذيل حامد الحربي٨٩٦٦ ٢٥٦٩

الرياضحسن يحيى على الحربي٤٨٤٢٨٠٧ ٢٥٧٠

مكتب منطقة الرياضحسناء محسن صالح الحربي٠٠٣٢٨١٣ ٢٥٧١

مكة المكرمةحسين بن سالم بن خنيفس الحربي٤٩٠٥٨٨٣ ٢٥٧٢

الرياضحسين حربي مطلق الحربي٨٤٣١٨٣٥ ٢٥٧٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الليثحسين عبيدعبدالله السفري الحربي٣٤١٦٣٦٦ ٢٥٧٤

بريدةحسين فهد حسين الحربي٥٣٠٤ ٢٥٧٥

جدةحسين محمد بن حسين الحربي٨٤٧٨ ٢٥٧٦

مكتب منطقة الرياضحصه عايش زبن الحربي٦٧٥١ ٢٥٧٧

الرياضحصه مسلم فايز الحربي٣٤١١ ٢٥٧٨

مكتب منطقة مكة حليمه فرج مهجي الحربي٣٣٣٥ ٢٥٧٩
المكرمة/جدة

بريدةحماد نويفع نافع الحربي١٨٣٥ ٢٥٨٠

عيون الجواءحمد بن عايش بن دابان الحربي١٦٥٢٩٠٨ ٢٥٨١

الرياضحمد طالع زبن الحربي٦٢٢٧ ٢٥٨٢

الرياضحمد عبدالله فهد الحربي٢٨٣٣ ٢٥٨٣

رياض الخبراءحمدان بن صالح بن الحميدي الحربي١٥٥١١٣١ ٢٥٨٤

الرياضحمدان حامد حمدان الحربي١٤٦٤٤٥٢ ٢٥٨٥

بريدةحمدان عبدالله فريد الحربي٨٦٣٢ ٢٥٨٦

جدةحمزه الفي بركي الحربي٦٧٧٠٥٢٣ ٢٥٨٧

جدةحنان عبدالعليم عبدالله الحربي٧٣٩٩ ٢٥٨٨

مكتب منطقة القصيمخالد بن عايد بن محمد الحربي٠٢٥٥ ٢٥٨٩

الدمامخالد خلف عبدالله الحربي٤٣٢٥٨٥٠ ٢٥٩٠

الدليميةخالد خليف عمير الحربي٠٠٣٦ ٢٥٩١

جدةخالد ساعد محمد الحربي٨٦٧٣ ٢٥٩٢

جدةخالد عبيدالله ساير الدباغ الحربي١٤٩١ ٢٥٩٣

مكتب منطقة القصيمخزنه محمد خلف الحربي٥١٢٨ ٢٥٩٤

مكتب منطقة المدينة المنورةخلود مطيران عايض الحربي٥٩٢٩ ٢٥٩٥

الرياضخليف سيل عقيل الحربي٥٣٠٦٥٣٩ ٢٥٩٦

جدةدخنان عبدالله موسى الحربي٤٣٣٨ ٢٥٩٧

جدةدخيل بن مروي بن محمد الحربي٧١٠٥ ٢٥٩٨

بريدةدخيل محسن مفلح الحربي٥٦١٧ ٢٥٩٩

الرياضرائد سليم بن عايش الحربي١٦٣٠ ٢٦٠٠

الدمامراشد فرحان خليف البشري الحربي٧٥٠٣٩٩٠ ٢٦٠١

الدمامراكان محمد غزاي الحربي١٨٣٩ ٢٦٠٢

مكتب منطقة المدينة المنورةربا مطيران عايض الحربي٥٣٧٧ ٢٦٠٣

الرياضربيعه عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي٠٤٩٢ ٢٦٠٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الضلفعةرشيد محمد رشيد الحربي٠٢٢٢ ٢٦٠٥

جدةرياض بن عاطي بن عبدالصمد الحربي٦٦٩٢٠١٣ ٢٦٠٦

جدةزياد بن سفر بن عوض الحربي٨٩٩٧٧٤٣ ٢٦٠٧

خميس مشيطسالم خالد سالم الحميدي الحربي١٥٤٤٣٢٤ ٢٦٠٨

الرياضسالم معال علي الحربي٨٢٥٨ ٢٦٠٩

الرسسامي غانم ثاري الحربي٧٥٥١١٦٨ ٢٦١٠

مكتب منطقة المدينة المنورةسامي مطيران عايض الحربي٣٠٠٩ ٢٦١١

الخبرسعد بن صالح بن عويدض الحربي٢٠٥٠٩٦٨ ٢٦١٢

جدةسعد بن محمد بن عياد الحربي١٥٢١٨٧٢ ٢٦١٣

الرسسعد بن مرزوق بن سعد الحربي٩٦٩١٣٣٧ ٢٦١٤

الظهرانسعد سعود ابراهيم الحربي٥٩٩٥٠٢٢ ٢٦١٥

الرياضسعد فهد سعدالبشري الحربي١٩٥٥٦١١ ٢٦١٦

مكتب مكة المكرمةسعد مبرك رجاءالله الحربي٦٩٤٨ ٢٦١٧

الرياضسعد محسن فالح الحربي١٤٧٨ ٢٦١٨

مكتب منطقة حائلسعداء سعد بخيتان الحربي٢٥٣٥ ٢٦١٩

الرياضسعود سعد عتيق الحربي٨٨٢٣٥٣١ ٢٦٢٠

الرياضسلطان خالد فراج الحربي١٦٢١٦٠٢ ٢٦٢١

جدةسلطان محمد بن حامد الحربي٤٩٦٢ ٢٦٢٢

مكتب منطقة المدينة المنورةسلمان بعيجان منور الحربي٣٢٠١ ٢٦٢٣

مكتب منطقة الرياضسلمان محمد عبيد الحربي٠١٣٢ ٢٦٢٤

الرياضسلمى شباش مبارك الحربي٧٨٥١٣٩٠ ٢٦٢٥

المدينة المنورةسلوى فهيم عايد الحربي٤٢٧٢ ٢٦٢٦

مكتب مكة المكرمةسليم ابن موسى ابن عيد الحربي٦٠٤٤ ٢٦٢٧

جدةسليم سعيد سعد الحربي٢٧٧ ٢٦٢٨

الرياضسميته محسن نافع الحربي١٧٨٢ ٢٦٢٩

جدةسمير سعود عواض الحربي٠٤٤٢٠٠٧ ٢٦٣٠

جدةسمير فهد عجيب الحربي٥٠٥٣ ٢٦٣١

الدوادميسيف عبدالرحمن ساير الحربي٩١٩٦ ٢٦٣٢

مكتب منطقة مكة شاكر مبروك محمدالزنبقي الحربي٥٦٢٣٦٠٤ ٢٦٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة حائلشعيع حباب مرزوق الحربي٥٥٠٧ ٢٦٣٤

حائلشيمه حمود مناور الحربي٤٧٠٧ ٢٦٣٥
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةصالح بن سعود بن سالم الحربي٠٨٤٨٢٤١ ٢٦٣٦

حائلصالح دوفان صالح الحربي٧٨٣٣ ٢٦٣٧

الخبرصالح شديد عيد الحربي٩٧٨٩٤٣٥ ٢٦٣٨

ضريةصالح عشبان عواض الحربي٦٦٥٤ ٢٦٣٩

الفويلقصالح غازي خليوي الحربي٦٤٣٤ ٢٦٤٠

مكة المكرمةصالح مستور صويبر الحربي١٣١٤٠١٠ ٢٦٤١

المدينة المنورةصالح مسعف سالم الحربي١١٥٨٨٩٨ ٢٦٤٢

مكتب منطقة القصيمصغير سبيل بشار الحربي١٧٠٦ ٢٦٤٣

الرياضصالح صالح صالح الحربي٢٥٣٤٩٥٦ ٢٦٤٤

بريدةصنهات سعد بن صنهات الحربي٦٧٧٢ ٢٦٤٥

عنيزةصنيتان صالح شداد الحربي٥٥٧٧٢٥٢ ٢٦٤٦

مكتب منطقة المدينة المنورةصيغه سعد علي الحربي٨٠١٥ ٢٦٤٧

الشبيكيةضاحي هادي شويط الحربي٢٣١٩ ٢٦٤٨

مكتب منطقة القصيمضاوى عبدالعزيز طربوش الحربي٠١٨٨ ٢٦٤٩

الرياضطالل سالم سعود الحربي٥٥١٢ ٢٦٥٠

مكتب منطقة مكة عائشه ابوسعيد محمد الحربي٥٩٦٧ ٢٦٥١
المكرمة/جدة

الرياضعابد عبدالله حميد الحربي٢٣٧١٨٢٧ ٢٦٥٢

جدةعابد عبدالله محمد الحربي٤٥٨٨٦٧٨ ٢٦٥٣

ينبععابد محمد حمد الحربي٦٦٧٢ ٢٦٥٤

جدةعابده عبيد عبدالله الحربي٢٦٠٦ ٢٦٥٥

جدةعادل بكر معال الحربي٥٠٠١٥٩٩ ٢٦٥٦

الدمامعبدالرحمن احمد موسى الحربي٦٤٥٧ ٢٦٥٧

مكتب منطقة القصيمعبدالرحمن بن صنيتان بن جفين الحربي٥٩٣٢ ٢٦٥٨

جدةعبدالرحمن بن عبدالله بن منور الحربي٠٧٤٧٣٩٣ ٢٦٥٩

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالرحمن جبرين حمود الحربي١٧٦١ ٢٦٦٠

الرياضعبدالرحمن حمدي بدر الحربي٤١٩٧١٨٨ ٢٦٦١

الرياضعبدالرحمن سعود بن عبدالعزيز الحربي٤٥١٢ ٢٦٦٢

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالرحمن سويلم صياف السحيمي الحربي٠٤٣٨٨٥٩ ٢٦٦٣

الخبرعبدالرحمن الفي صالح الحربي٧٥٩٨ ٢٦٦٤

جدةعبدالرحمن مبارك مبروك الحربي١٦٥٤٤٠٠ ٢٦٦٥

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن محمد مرزوق الحربي٠٥٩٠ ٢٦٦٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالرحمن محمد صالح الحربي٢١٠٩ ٢٦٦٧

الجبيلعبدالرحمن مساعد عبدالعزيز القبعي الحربي١١٤٥١٢٨ ٢٦٦٨

ينبععبدالرحمن مصلح بن مرجي الحربي٠٨٣٨ ٢٦٦٩

جدةعبدالعزيز بن رده بن مرزيق الحربي٩٩٣٩٣٤٧ ٢٦٧٠

الخبرعبدالعزيز عايد ثروي الحربي٢٥٧٧٢٩٦ ٢٦٧١

مكة المكرمةعبدالعزيز عتيق سليم الحربي٦٥٤ ٢٦٧٢

بريدةعبدالكريم عبدالله بن علي الحربي٧٦٧٥ ٢٦٧٣

مكتب منطقة القصيمعبدالله بن ساير بن فالح الحربي٤٠٥٥ ٢٦٧٤

ضريةعبدالله بن محمد بن سليم البشري الحربي٦٢٩٠٩١٧ ٢٦٧٥

الدمامعبدالله تركي بن محمد الحربي١٠٧٩ ٢٦٧٦

بدرعبدالله حمود محمود الصبحي الحربي٣٦٩٩٣٣٠ ٢٦٧٧

الخرجعبدالله خالد بن عبدالله الحربي٩٣٣٧ ٢٦٧٨

الرياضعبدالله سعود عوض الحربي١١١٥ ٢٦٧٩

جدةعبدالله عتيق الله مبارك الحربي٨٣٨٦ ٢٦٨٠

جدةعبدالله علي مصلح الحربي٢٥٧٢٠٨٤ ٢٦٨١

جدةعبدالله عواد رشيد الحربي٨٠٨٥٦٢٩ ٢٦٨٢

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالله عواض بن مثيب الحربي٤٣٨٣ ٢٦٨٣

جدةعبدالله عياد عوض الحربي٠٧٤٧٩٤٠ ٢٦٨٤

جدةعبدالله غالب خلف الحربي٥٢٧١ ٢٦٨٥

جدةعبدالله غزاي محمد الحربي٧٦٣٦٤٦٩ ٢٦٨٦

مكتب منطقة الرياضعبدالله فهد مبارك الحربي٥٤٢١ ٢٦٨٧

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالله متعب محيا الحربي٥٢٢٣ ٢٦٨٨

الرياضعبدالله محمد وعد الحربي٧٤٠٩٦٨٥ ٢٦٨٩

جدةعبدالله محمد عبدالله الحربي٣٣١٨ ٢٦٩٠

الرياضعبدالله محمد حسن الحربي٤٤٢٣ ٢٦٩١

الرياضعبدالله محمد غزاي الحربي٤٣٩٧ ٢٦٩٢

رياض الخبراءعبدالله مرسال مبارك الحربي٤٢٥٩٤١٠ ٢٦٩٣

الرياضعبدالله معيض علىالسهلى الحربي٨٣٣١٩٥٦ ٢٦٩٤

الجبيلعبدالله نزال مصبح الحربي٨٧٧٨٦٣٧ ٢٦٩٥

الرياضعبدالله نفاع ضفيدع الحربي٢١٤٤٥٤٣ ٢٦٩٦

البديعةعبدالمجيد عالى على الحربي٣٤٩٩٧٦٥ ٢٦٩٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة حائلعبدالمحسن غالب فويران الحربي٩٧٦٩ ٢٦٩٨

عنيزةعبدالوهاب معيبد حمدان الحربي٢٥٤٤ ٢٦٩٩

الخبرعجب راشد صنهات الحربي٦٧٨٩١٦٦ ٢٧٠٠

حائلعزه مقبل دهيثم الحربي٠٥٩٠ ٢٧٠١

مكتب منطقة المدينة المنورةعزوه غريم معجل الحربي٣٤٣٩ ٢٧٠٢

المدينة المنورةعزيز حسن يتيم الحربي٠٧٣٧ ٢٧٠٣

الرياضعساف خالد ضيدان الحربي٥٤٨٣٦١١ ٢٧٠٤

جدةعطيه عوده عابد الحربي٨٢٩ ٢٧٠٥

الرياضعقاب محمد راضي الحربي٩٥٩ ٢٧٠٦

الرياضعلى عبدالله هالل الحربي٨٤٠٨ ٢٧٠٧

بدرعلي احمد محي الدين الصبحي الحربي٠٩٦ ٢٧٠٨

الرسعلي بن عياد بن مسبل السليمي الحربي٠١٥٦٧٤٦ ٢٧٠٩

الرسعلي صالح علي الحربي٧٠٢٩٦٦٨ ٢٧١٠

مكتب منطقة مكة علي عياد محسن الحربي٠٦٤٧٠٥٤ ٢٧١١
المكرمة/جدة

جدةعلي محمد بن سمران الحربي٢٦٦٠ ٢٧١٢

الرسعليان بن يوسف بن تويلي الحربي٨٣٨٣٧١٧ ٢٧١٣

الرياضعماد خلف زابن الحربي٣٣٦١ ٢٧١٤

الدمامعمر جبهان احمد العرج الحربي٤١٠٩٩١١ ٢٧١٥

مكتب منطقة القصيمعمر مرزوق مقبل الحربي٦٣٣٥ ٢٧١٦

مكتب منطقة الرياضعوده عواد مقبول الحربي٣٩٢٣٧٢٥ ٢٧١٧

حائلعوض محمد نامي الحربي٠٨٠٣ ٢٧١٨

جدةعوض مسفر عوض الحربي٢٥١٨٤٧٥ ٢٧١٩

الجبيلعيد مطر مناور الحربي٣٧٧٣٥٦١ ٢٧٢٠

جدةعيسى بتاع مسعود الحربي٦٦٨٤٣٥٣ ٢٧٢١

جدةعيسى مصلح معتوق الحربي٧٠٤٥ ٢٧٢٢

حفر الباطنغازي كابد بريكان الحربي٩٣٦٤١١٧ ٢٧٢٣

مكتب منطقة المدينة المنورةغدير مقبل عبدالله الحربي٥٢٣٥ ٢٧٢٤

بريدةغزوه نائف عامر الحربي٥٢٧٧ ٢٧٢٥

مكتب منطقة الرياضغزيل عايش زبن الحربي٦٧٩٣ ٢٧٢٦

الرياضفؤاد عابد نقاء الحربي٨٢٦٢٧٦١ ٢٧٢٧

الرياضفؤاد عبدالرحمن بن فهد الحربي٠٤٠٩ ٢٧٢٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةفاطمة عواد رشيد الحربي٢٤٠٣٤٩٠ ٢٧٢٩

مكتب منطقة الرياضفاطمه عبدالله سلطان الحربي٧٠٧١ ٢٧٣٠

الرياضفالح مفلح هديرس الحربي٦١٧٥ ٢٧٣١

الخرجفايز ثامرعايش الغرابي الحربي٦٦١٧٤٤٦ ٢٧٣٢

النقرةفايز عزيز عويد الحربي٧٤١١٨٢٠ ٢٧٣٣

مكتب منطقة الرياضفايز عياد عايض الحربي٨٩٧٦ ٢٧٣٤

الرياضفريح عبيد فريح الحربي٧١٣٩ ٢٧٣٥

عنيزةفلحاء سعد زيدان الحربي٦٦٧٤ ٢٧٣٦

الرياضفهاد مرزوق راشد الحربي٦٧٢٢٥٤٢ ٢٧٣٧

الرياضفهد بن شليويح بن قبالن الحربي٩٢٧٠٦٢٦ ٢٧٣٨

الثقبةفهد بن محمد بن هالل الحربي٠٩٤٤٣٦٦ ٢٧٣٩

بريدةفهد سالم بن مرزوق الحربي٧٢٨٤ ٢٧٤٠

جدةفهد عاتق بن شمروخ الحربي٠٦٩٤٦١١ ٢٧٤١

الرياضفهد عبدالله معيبد الحربي٩٢١٦ ٢٧٤٢

الدمامفهد عبدالله عبدالكريم الحربي١٣٧١٣٠٨ ٢٧٤٣

مكة المكرمةفهد محمد حمدي الحربي٢٦٦٠ ٢٧٤٤

مكتب منطقة الرياضفهد مرشود رويشد الحربي٧٤٩٤٩٨٣ ٢٧٤٥

الرياضفواز بن حمزه بن بدير الحربي٦٦١٩٩٥٧ ٢٧٤٦

مكتب محافظة الخرجفواز عبيد فالح الحربي٢١٨٤٤٥٢ ٢٧٤٧

جدةفيصل بن محمد بن حمدان النافعي الحربي١١٨٦٨٣٨ ٢٧٤٨

بريدةفيصل جزاء هجاج الحربي٤٦٢٧ ٢٧٤٩

الرياضفيصل خالد عيسى الحربي٢٨٢٩ ٢٧٥٠

الرايسفيصل صالح معيبد الحربي١٣٢٦ ٢٧٥١

جدةفيصل عطيه فياض الحربي٩٨٩٧٠١٣ ٢٧٥٢

الدمامفيصل عوض حمود الحربي٤٣٢٧ ٢٧٥٣

مكتب منطقة القصيمفيصل عويض طالع الحربي٨٧٧٠ ٢٧٥٤

الرسفيصل مقعد عبدالله الحربي٢٩٧٤ ٢٧٥٥

الرياضفيصل نائف خضير الحربي٢٥٧٦ ٢٧٥٦

مكة المكرمةكريم محمد سعيد الحربي٦٢٢ ٢٧٥٧

جدةليانه مرزوق عليان الحربي١٧٠٥٥٦٨ ٢٧٥٨

مكتب مكة المكرمةليلى سراج بن محمد الحربي٥١٩٠ ٢٧٥٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدماممؤيد عبدالله عبدربه الحربي٦٢١٧ ٢٧٦٠

جدةماجد سمير عيسي الحربي٦٩١٥ ٢٧٦١

الطائفماجد مفلح علي الحربي٥٢٥٨٤٦٦ ٢٧٦٢

مكة المكرمةماهر الحميد حامد الحربي٥٢٤١٢٩٦ ٢٧٦٣

مكتب منطقة المدينة المنورةمبارك مطيران عايض الحربي٨٤٨٥ ٢٧٦٤

جدةمباركه بنت مفرح بن مجيود الحربي٣٨١٥ ٢٧٦٥

الرياضمتعب عبيد محمد الحربي٨٨٣٨ ٢٧٦٦

الجبيلمجدي مصلح باخت الحربي٤١٧٨ ٢٧٦٧

الرسمحمد بن غديف بن صنهات الحربي٦٢٦٣٨٤٨ ٢٧٦٨

رياض الخبراءمحمد بندر ناصر الحربي٨٨٨٨١٨٠ ٢٧٦٩

جدةمحمد حامد عيد الحربي٦٣٩٨٢٢٠ ٢٧٧٠

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد خالد محمد الحربي٧٤٩٢ ٢٧٧١

جدةمحمد سالم عطاالله الحربي٢٠٦ ٢٧٧٢

مكتب منطقة مكة محمد سعد محمد الحربي٢٨٣٢ ٢٧٧٣
المكرمة/جدة

جدةمحمد سليمان حسن الحربي٥٥٦٥٦٦٧ ٢٧٧٤

الرياضمحمد سنيدعائش السالمي الحربي٧٦١١٥٠٥ ٢٧٧٥

جدةمحمد عاطي عطيه الحربي١٢٣٩٨١٩ ٢٧٧٦

الرياضمحمد عايض فالح الحربي٠٥٢٢٩٣٠ ٢٧٧٧

حائلمحمد عبدالرحمن حمد الحربي٤٠٦٧ ٢٧٧٨

الدماممحمد عذنوب بن خرشان الحربي٥٥٨٧ ٢٧٧٩

حفر الباطنمحمد عطاالله علي الحربي٥٧٤١ ٢٧٨٠

الرياضمحمد علي بشتان الحربي٧٧١٢١٩٣ ٢٧٨١

جدةمحمد فريج فرج الحربي٩٩٧٧ ٢٧٨٢

مكتب منطقة الجوفمحمد محمود ابراهيم الحربي٢٠٨٤ ٢٧٨٣

الرياضمحمد مطلق حميدان الحربي٣٥٧٣٣٦٧ ٢٧٨٤

مكتب مكة المكرمةمحمد نفاع بن عبدالرزاق الحربي٤٣٨٥ ٢٧٨٥

مكة المكرمةمحمد هدهود محمد الحربي٦٥٠٥٣٣٠ ٢٧٨٦

الرياضمحمد يحيى شوهان الحربي٢١٣٠ ٢٧٨٧

الرسمراد صالح حدجان الحربي٩٢٨١ ٢٧٨٨

البكيريةمرزوق عبيد مسعد الحربي٦٨٩١ ٢٧٨٩

جدةمرضيه مديخل رجاالله الحربي٢٤٧٠٧٤٧ ٢٧٩٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضمروان سند عايض الحربي٢٧١٩ ٢٧٩١

مكتب منطقة الرياضمريم مسلم سالم الحربي١٦٧٢ ٢٧٩٢

الرسمزنه معتق سعيد الحربي٢٢٣٨ ٢٧٩٣

جدةمشاري االسود صالح الصالحي الحربي٢٨٧٠٠٥٢ ٢٧٩٤

جدةمشعل بن سليم بن صالح الحربي٢٢٥٨٨٠٣ ٢٧٩٥

جدةمشعل عالي ردان الحربي١٦٦٥٨٤٢ ٢٧٩٦

جدةمشعل محمد مشعل الحربي٥٩٢٥٧١٢ ٢٧٩٧

القنفذةمطر االسود صالح الحربي٦٥٨٢٠٣٠ ٢٧٩٨

حفر الباطنمعاد علي عوض الحربي٥٩١٩٩٢١ ٢٧٩٩

الرياضمعتق غالي العمري الحربي٠٩٢٦٧٨٣ ٢٨٠٠

الطائفمعن خالد احمد الحربي٤٢٤٤١٦٦ ٢٨٠١

مكتب منطقة المدينة المنورةمنار مطيران عايض الحربي٧٢٢٦ ٢٨٠٢

المدينة المنورةمناور دابس  الحربي٥٧٦٦٤٩٣ ٢٨٠٣

العالمنصور حمزه سعيد الحربي٣٢٢٣٩٠٤ ٢٨٠٤

عقلة الصقورمنصور سطام ابراهيم الحربي٨٤٤٢ ٢٨٠٥

بريدةمنصور علي ماطر الحربي٦٤٥١٨١٨ ٢٨٠٦

الخرجمنصور غازي غزاي الحربي١٣٩٤٤٦٥ ٢٨٠٧

جدةمنور بن شليويح بن سميح الحربي٩١٦٤ ٢٨٠٨

جدةمنى محمد احمد الحربي٣٣١٧ ٢٨٠٩

مكتب منطقة المدينة المنورةمنير صقر نافع الحربي٧٨٧٤ ٢٨١٠

مكتب منطقة حائلمنيرة حييان حمود الحربي٤٤٤٦ ٢٨١١

مكتب منطقة الرياضمنيره عايش زبن الحربي٦٧٨٥ ٢٨١٢

عنيزةمنيره محمد عايش الحربي٣٦٩٩ ٢٨١٣

جدةمنيع الله علي مزينة الحربي٥١٨ ٢٨١٤

مكتب منطقة القصيممها عبدالرحمن محمد الحربي٩٤٣٧ ٢٨١٥

حائلمهاء محمد عليان الحربي٨٤٦٩ ٢٨١٦

مكة المكرمةموسى ابراهيم راجح العمري الحربي٣٧٥٩٢٦٣ ٢٨١٧

الجبيلموسى مطلق خلف الحربي٤٧٤٤ ٢٨١٨

المدينة المنورةنادر خلف محمد الحربي٢٩٥٥ ٢٨١٩

حائلنادر ملهي غازي الحربي٥١٠٥ ٢٨٢٠

البدائعناصر حسن عبدالله الحربي٧٨١١٨٢٧ ٢٨٢١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضناصر حماد سعد الحربي٣٠٥٧ ٢٨٢٢

ينبعناصر عوده عياد الحربي٧٦٥٤٨٣٨ ٢٨٢٣

حائلناصر فهد ناصر الحربي٥١٥٧ ٢٨٢٤

مكة المكرمةناصر وارد ضيف الله الحربي١٦٩٨٧٧٩ ٢٨٢٥

الرياضنافع تركى خلوي الحربي٧٦٤٠ ٢٨٢٦

مكة المكرمةنامي بن جميل بن زهيميل الحربي٤٧١١ ٢٨٢٧

جدةناهر جازي صويلح الحربي١٤٢٤٥٧٨ ٢٨٢٨

بريدةنايف بن عواد بن جديع الحربي٠٠٧٥٩٣٤ ٢٨٢٩

الرياضنايف مصلح عمر الحربي٦٩٦٤ ٢٨٣٠

الرياضنباوه عبدالله عوض الحربي٧٣٧٢ ٢٨٣١

مكة المكرمةنصار وارد بن ضيف الله الحربي٣٤٤٠ ٢٨٣٢

الرايسنواف احمد عبدالمغيث الحربي٨٤١٤ ٢٨٣٣

مكتب منطقة المدينة المنورةنواف مصلح رجاء الحربي١٧٩٣ ٢٨٣٤

مكتب منطقة الرياضنوره عايش زبن الحربي٦٧٧٧ ٢٨٣٥

بريدةنوره محمد فايز الحربي٢٢٣٨٦٢٠ ٢٨٣٦

المذنبنوره محمدمصيبيح الجميلي الحربي٤٢٥٣٥١٤ ٢٨٣٧

مكتب منطقة مكة نوره محي الدين شرف الحربي٨٩٩٩ ٢٨٣٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة المدينة المنورةنوره مسعد ضويحى الحربي٥٣١٢ ٢٨٣٩

مكتب منطقة القصيمنوف حمد جعيدان الحربي٥٦٥٦١٩٥ ٢٨٤٠

مكتب منطقة مكة نوفه عطيه عوض الحربي٤١٦٦ ٢٨٤١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضنوير عايش زبن الحربي٦٧٦٩ ٢٨٤٢

بريدةهادي الحميدي مصلح الحربي٠٨٧١٩٨٣ ٢٨٤٣

المدينة المنورةهاني حمدان عطيه العمري الحربي٨٧٨٠٤٦٣ ٢٨٤٤

مكتب منطقة المدينة المنورةهاني عائش حويان الحربي٩٦٦٨ ٢٨٤٥

الرسهايس جزاء عبدالله الحربي٢٦٦٠ ٢٨٤٦

المدينة المنورةهالل ملفي خلوي الحربي٧٦٧٧٥١٣ ٢٨٤٧

جدةهيازع بن زين بن هيازع الحربي١٧٩٩ ٢٨٤٨

المدينة المنورةوليد نايف مناور الحربي١٦٤٩ ٢٨٤٩

مكتب منطقة مكة يوسف بن محيميد بن دخيل الله الحربي٥٠٥٥٤٣٧ ٢٨٥٠
المكرمة/جدة

الرياضهيله فرج  الحربيه ٢٨٥١

جدةعبدالرحمن علي محمد الحرتومي٣٠٥٠٣٠٣ ٢٨٥٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الليثمحمد عطيه محمد الحرتومي٠٥٢١ ٢٨٥٣

الرياضابراهيم عمران موسى الحرز٨٤٩٦٣٤٦ ٢٨٥٤

الخبرهدى يوسف ابن احمد الحرز٦٦٩٧ ٢٨٥٥

الدمامياسين محمد مسلم الحرز٩٨٩٦٧٤٢ ٢٨٥٦

جدةعمار عتيق الله دخيل الله الحرشنى١٥٩٣ ٢٨٥٧

الرياضاحمد محي الدين محمد الحرفي٧٠٠٥٩١٤ ٢٨٥٨

الرياضمحمد عبدالرحمن  الحرقان٢٤٣ ٢٨٥٩

مكتب منطقة القصيمثامر بن حماد بن محمد الحري٢٣٦٩ ٢٨٦٠

مكتب منطقة القصيمثامر بن حماد بن محمد الحري٢٣٦٩ ٢٨٦١

الرياضعائض محمد حمد الحري٣٣٠٢ ٢٨٦٢

مكتب المنطقة الشرقيةأمل بنت  محمد بن عبدالله الحريبي٧٣٨٤ ٢٨٦٣

الرياضعبدالرب على عبدالرب الحريبي٠٦٢٥٣٧٨ ٢٨٦٤

الجبيلفهد محمد عيسى الحريجى٠٥٧ ٢٨٦٥

مكتب منطقة مكة عيسى محمد عمر الحريرى٦٧٧ ٢٨٦٦
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةسلمان سعيد بن عباس الحريري٧٨٠٩ ٢٨٦٧

بريدةعواض بدر طعيمس الحريص٧٣٨٢٦٣٨ ٢٨٦٨

حائلهالله ناصر علي الحريص١٨٨٠٨٣٩ ٢٨٦٩

الرياضوليد علي بن صنيتان الحريص١٧٥٠ ٢٨٧٠

مكتب منطقة جازانحسن فرحان اسعد الحريصي٥٥٠٢ ٢٨٧١

الرياضحسين علي جابر الحريصي٥٢٥٠٣٤٣ ٢٨٧٢

مكتب منطقة الرياضمتعبه سلمان اسعد الحريصي٤٠٠٥ ٢٨٧٣

مكتب منطقة الرياضمحمود مفرح مسفر الحريصي٣٨٢٢ ٢٨٧٤

مكتب منطقة الرياضمطره احمد صالح الحريصي٨٤٠٣ ٢٨٧٥

مكتب منطقة الرياضموسى سلمان يحي الحريصي٧٠٢٧ ٢٨٧٦

جازانيحي علي محمد الحريصي٥٩٦٩٨٣٣ ٢٨٧٧

الرياضعبدالكريم فهد علي الحريقي٧٦٨٣٠٧٣ ٢٨٧٨

الدمامعبدالمحسن عيسى عبدالرحمن الحزران٤٥٦٢ ٢٨٧٩

شقراءضيف الله غزاى مثال الحزيمى٥٦٨ ٢٨٨٠

القويعيةدليل سعد عبدالله الحزيمي٩١٨٧ ٢٨٨١

جدةفزينه سفيانى  الحسائى٢٩٢ ٢٨٨٢

جدةنادية اسماعيل محمد خير الحسامى٢٠٠٩٥٢٨ ٢٨٨٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةخالد ثابت محمدخير الحسامي٧٠٦٣ ٢٨٨٤

مكة المكرمةمحمد رده عبدالهادى الحسانى٥٣٤٦٢١٥ ٢٨٨٥

مكة المكرمةعمر بن سراج بن جابر الحساني٧١٧٢ ٢٨٨٦

جدةفهد حمدان حامد الحساني٦١٧٩٤٠٠ ٢٨٨٧

جدةمنصور عالي عبدالله الحساني المالكي٧٦٥٣٥٠٠ ٢٨٨٨

الرياضفارس عبدالله ابراهيم الحساوى٨٤٦١٦١٠ ٢٨٨٩

أبـهامحمد عبدالله ابراهيم الحساوى٢٧٣ ٢٨٩٠

مكة المكرمةاحمد عثمان معيتق الحساوي٦٤٦ ٢٨٩١

مكتب منطقة عسيربشاير سعود عبدالله الحساوي٥٨٨١ ٢٨٩٢

مكتب المنطقة الشرقيةزينب حسن احمد الحساوي٢٠٥٣ ٢٨٩٣

مكتب المنطقة الشرقيةمبارك خليفه عبدالعزيز الحساوي٠٨٩٥١٧٤ ٢٨٩٤

االحساءابراهيم ابراهيم احمد الحسن٧٩٤٨٩٧٠ ٢٨٩٥

مكتب محافظة األحساءابراهيم عبدالله حسن الحسن٧٧٠٠ ٢٨٩٦

الظهرانحسين علي عبدالله الحسن٠٨٩١٥٩٥ ٢٨٩٧

مكتب المنطقة الشرقيةحصه حسن حسن الحسن٣٩٩٦ ٢٨٩٨

مكتب منطقة الجوفروضان فهد روضان الحسن٨٠٠٨ ٢٨٩٩

مكتب محافظة األحساءزهره حسين حسن الحسن٥٢٠٤ ٢٩٠٠

مكتب محافظة األحساءسعاد حبيب علي الحسن٢٧٠٩ ٢٩٠١

الرياضسعود عبدالعزيز محمد الحسن٣٠٤٦ ٢٩٠٢

جدةعبدالله حسن عبدالله حسن الحسن٢٢٢٧٤٤٩ ٢٩٠٣

دومة الجندلعبيد عبدالله الفي الحسن٣٢٦٤٠١٠ ٢٩٠٤

مكتب المنطقة الشرقيةعلي عيسى بن عبدالله الحسن٢٣١٩ ٢٩٠٥

مكتب محافظة األحساءفاطمه محمد عباد الحسن١٧٥٦ ٢٩٠٦

الخبرفيصل عبدالعزيز خليل الحسن٣٦٢٥٤٨٧ ٢٩٠٧

الدماممحمد علي بن حسين الحسن٧٩١٣ ٢٩٠٨

الرياضمحمود محمد عبدالعزيز الحسن١٦٩٥١٦٧ ٢٩٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةمريم عبدالله حسن الحسن٧٠٨٥ ٢٩١٠

الرياضنوره   الحسنان٣٨٨ ٢٩١١

جدةمدارى محمد بن سالم الحسنانى٢٦٩٩ ٢٩١٢

الرياضعبدالمعطى محمدصالح عليوى الحسنى٤٥٥٨٨٢٧ ٢٩١٣

مكتب منطقة مكة احمد علي بالقاسم الحسني٤٠٣٤ ٢٩١٤
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة حسين علي بالقاسم الحسني٨٠٢٦ ٢٩١٥
المكرمة/جدة

جدةخليل بكري ابوعلى الحسني٨٧١ ٢٩١٦

بريدةعبدالرحمن عبدالكريم حسن الحسني٨٧١٩ ٢٩١٧

مكتب منطقة مكة عبدالله نصيب مدينى الحسني٥٠٠٩ ٢٩١٨
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةعبدربه حميد محمد الحسني٦٩١٩١٦٥ ٢٩١٩

الرياضعرار يحيى مسعود الحسني٣٥٨٧٩٠١ ٢٩٢٠

القنفذةعلي محمد ابراهيم الحسني٣٥١٥٧٨٥ ٢٩٢١

مكتب مكة المكرمةعليه مديني حسين الحسني٥٩٥٦ ٢٩٢٢

مكتب منطقة مكة فاطمة ابراهيم محمد الحسني١٧٤٠ ٢٩٢٣
المكرمة/جدة

مكة المكرمةفاطمه محمد شافي الحسني٣٣١٣٨٤٥ ٢٩٢٤

القوزقبوله بحران زاهر الحسني١٠١٣٤٨٠ ٢٩٢٥

مكتب منطقة مكة محمد علي بالقاسم الحسني٢٢٠٢ ٢٩٢٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة مريم نصيب مديني الحسني٣٥٣٣ ٢٩٢٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة يونس ابراهيم احمد الحسني٧٠٣٥ ٢٩٢٨
المكرمة/جدة

الرياضفريحه ناصر  الحسود٢٢٨ ٢٩٢٩

بريدةابراهيم الحسون صالح الحسون١٦٠ ٢٩٣٠

الخبرجمال عبدالله محمد الحسون٩٤٧٦٤٨١ ٢٩٣١

الرياضحصه محمد حمود الحسون٤٢٢٩ ٢٩٣٢

الرياضحمد بن ابراهيم بن حمد الحسون٢٩١١٩٢١ ٢٩٣٣

جدةسامي بن عبدالله بن محمد الحسون٢٠٢٧٤٨٠ ٢٩٣٤

جدةعواطف عبدالله محمد الحسون٨٥٦٩ ٢٩٣٥

مكتب منطقة تبوكسليمه عواد سلمان الحسونات٨٢٤٣ ٢٩٣٦

الخفجياسعد بن احمد بن يعقوب الحسين٣٥٠٩٧٧١ ٢٩٣٧

الرياضالبندري عبدالله حمد الحسين٦٧٥٩٥٤٨ ٢٩٣٨

الرياضخالد حسن محمد الحسين٦٥٣١ ٢٩٣٩

الدمامخليل ابراهيم صالح الحسين٨٠٩٢٨٥٧ ٢٩٤٠

الخبرسامي منصور علي الحسين٤٠٣٦٤٣٣ ٢٩٤١

بريدةسليمان بن هديب بن الصالح الحسين٥٣٠٣٦٣٥ ٢٩٤٢

الخبرعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الحسين٧٦٤٢١١٧ ٢٩٤٣

حوطه سديرعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الحسين١٦٨ ٢٩٤٤

مكتب المنطقة الشرقيةعقيل علي حسين الحسين١٧٢٨ ٢٩٤٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضفاطمه جاسم علي الحسين١١٥١ ٢٩٤٦

الجبيلمحمد راشدعبدالله مشعل الحسين٠٢٠٧١٢٥ ٢٩٤٧

الخبرمحمد علي بن جابر الحسين١٣١٩ ٢٩٤٨

الرياضمحمد غانم محمد الحسين٨٢٦٥٤٥٤ ٢٩٤٩

الرياضنايف حسين محمد الحسين٨٦٧٩ ٢٩٥٠

االحساءنوره فهد حسن الحسين٧٣٧٩٩٧٥ ٢٩٥١

الدمامواصل احمد احمد الحسين٣٧٩٨٣٧٨ ٢٩٥٢

االحساءيحيى محمد حسن الحسين٠٣٨ ٢٩٥٣

الخبرمحمود عبداللطيف خالد الحسينان٧٤٧٣٨١٠ ٢٩٥٤

االحساءزهره فيروز عتيقه الحسينى٠٤٨ ٢٩٥٥

االحساءزهيره فيروز عتيقه الحسينى٠٤٨ ٢٩٥٦

الخبرعقاب حمدى محمد الحسينى٩٩٧ ٢٩٥٧

جدةعلى احمد غريب الحسينى٢٧٣٧٩٩٣ ٢٩٥٨

الخبرمجاهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الحسينى/٠٧٠٨٢٩ ٢٩٥٩

جدةمها صالح توفيق الحسينى٨٨٢ ٢٩٦٠

مكتب منطقة تبوكنجمـه عبدالرحيم عبدالرحمن الحسينى٩٦٧١ ٢٩٦١

الرياضابراهيم محمد عبدالرحمن الحسيني١١٠٩٢٧٤ ٢٩٦٢

المجمعةاحمد عبدالرحمن محمد الحسيني٧٢٦٠٣٦٨ ٢٩٦٣

جدةجعفر محمد عبداالله الحسيني٦٢٢٧٧٥١ ٢٩٦٤

البحرينجمال عمرو بن حسن بن جمال الحسيني٤٧٨٠٢٤٥ ٢٩٦٥

مكتب منطقة المدينة المنورةجميله حمدان هنيدي الحسيني٢٣٥٧ ٢٩٦٦

الرياضحسن محمد حسن الحسيني١٤١ ٢٩٦٧

بريدةعبدالله فهد محمد الحسيني٧٥١١٥٣٣ ٢٩٦٨

مكتب مكة المكرمةغازي عبداله منصور الحسيني١٥٣٤٧٧٥ ٢٩٦٩

جدةفيصل حسن احمد الحسيني٧٤١٧٦٠٦ ٢٩٧٠

الدمامماجد عبدالحميد محمد الحسيني٤٦٩٩٨٦٤ ٢٩٧١

شقراءماجد محمد عبدالله الحسيني١٥٢٤ ٢٩٧٢

مكتب المنطقة الشرقيةهيثم براهيم عبدالرحمن الحسيني٨٥٨٣٣٧٨ ٢٩٧٣

الخبرحمد عبدالوهاب محمد الحشاش٠٨٢١ ٢٩٧٤

الخبرخالد فهمى محمد الحشانى٦٣٠٣٤٣٣ ٢٩٧٥

مكة المكرمةمحمد صالح عوض الله الحشيرى٣٢٧ ٢٩٧٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةمدينه صالح علي الحصار٤٠٢٠ ٢٩٧٧

الرياضسليمان عبداللة محمد الحصان٥٢٣٧٣٧٧ ٢٩٧٨

الرياضصالح عبدالرحمن صالح الحصان٦٢١ ٢٩٧٩

الدمامعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحصان٥٩٨٥٧٥٧ ٢٩٨٠

الرياضعبدالله محمد راشد الحصان٩٩٦٧٧٦٧ ٢٩٨١

جدةفهد صالح الحلفيه الحصان٤٠٠٥٦٠٦ ٢٩٨٢

الرياضفهد محمد عبدالله الحصان٨٨٧٥ ٢٩٨٣

الرياضمحمد سعد عبدالله الحصان٦٢٢٥٨٤٠ ٢٩٨٤

الرياضعبدالله خليفه علي الحصنان٦٣٤١٠٣٣ ٢٩٨٥

الدرعيةعبدالعزيز علي محمد الحصين٧٣٦٨ ٢٩٨٦

الرياضسعد ناصر  الحصينى٤٦٩ ٢٩٨٧

الرياضمبارك عبدالله احمد الحضرمى٣٥٠ ٢٩٨٨

الرياضمبارك محمد حنان الحضرمى١٨٢ ٢٩٨٩

جدةامال سالم صالح الحضرمي٩٥١٧٢٠٤ ٢٩٩٠

جدةصالح سالم سليمان الحضرمي٦٢٥٥٤١١ ٢٩٩١

جدةعمر سالم عمرباشوين الحضرمي٩٤٦ ٢٩٩٢

الدمامهادي حسن علي الحضري٤٨٩٦٥١١ ٢٩٩٣

الليثعطيه مخضور على الحضريتى٧٨٠٣٢٥٩ ٢٩٩٤

جدةمحمد بن حسين بن عبيد الحضريتي٣٥٣٢٤٩٩ ٢٩٩٥

الرياضابراهيم عبدالله صالح الحضن٤٤٣ ٢٩٩٦

الرياضعلى اسماعيل  الحضورى ٢٩٩٧

الدمامعبدالرحمن احمد عبدالله الحضيره٤٨٠٩٦٩٤ ٢٩٩٨

الرياضعبد الرحمن محمد عبد الرحمن الحضيري٩٧٠٧٥٣٢ ٢٩٩٩

الرياضهديل محمد عبدالرحمن الحضيف١٩١٣ ٣٠٠٠

جازانمحمد احمد على الحفضى٥٥٧ ٣٠٠١

أبـهامزيفه احمد اسماعيل الحفظى٨٨٥ ٣٠٠٢

رجال ألمعابراهيم محمد احمد الحفظي٣١٣٣ ٣٠٠٣

جدةحسنى احسان عمر الحفنى٦٥٩٧٣١٨ ٣٠٠٤

الدمامحسن علي حسن الحفه٨٤٤٧٢٤١ ٣٠٠٥

مكتب منطقة الرياضهياء فهد محمد الحقان٦٥٨٢٠٤٢ ٣٠٠٦

الرياضعبدالرحمن ابراهيم  الحقبانى٥٩٢ ٣٠٠٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
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النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة الخرجبريكه سعيد مسعود الحقباني٣٠٣٠ ٣٠٠٨

الجبيلبندر محمد ناصر الحقباني٨٠٩١ ٣٠٠٩

مكتب محافظة الخرجتركي سعيد مسعود الحقباني١٠٦٥ ٣٠١٠

االحساءخوله خالد حمد الحقباني٠٩٨٧٩٣٠ ٣٠١١

مكتب محافظة الخرجرفعه مبارك عبدالله الحقباني٤٩١٥ ٣٠١٢

الخرجسعد بن ناصر بن سعيد الحقباني٩٣٢٠ ٣٠١٣

مكتب محافظة الخرجسعد شليويح عبدالله الحقباني٢٣١٨٥٨٨ ٣٠١٤

مكتب محافظة الخرجعبدالله سعيد مسعود الحقباني١٠٤٠ ٣٠١٥

الرياضفهد سعد عبدالرحمن الحقباني٧٣٧١٩٤٩ ٣٠١٦

الرياضفهد مبارك سعود الحقباني٢٩٣٩٨٦٦ ٣٠١٧

تبوكشعبان بن جابر بن محمد الحقوي٣٧٩٣٩١١ ٣٠١٨

جدةعبده بن محمد بن علي الحقوي٤١٢٠٥٨٥ ٣٠١٩

مكتب منطقة جازانعيسى محمد فايع الحقوي٥١٢٨ ٣٠٢٠

الدمامغرامه يحي احمد الحقوي٢٣٦٧٦١١ ٣٠٢١

الرياضمحمد ابراهيم علي الحقوي٨٤٩١ ٣٠٢٢

الرياضعبدالله حمد  الحقيل٠٤٩٤٤٢٢ ٣٠٢٣

الرياضمحمد مبارك خميس الحكفى٥٤٩ ٣٠٢٤

جازانمحمد ابراهيم  الحكمى٨١٩ ٣٠٢٥

مكة المكرمةريان مشهور محمد الحكمي٣٢٠٤ ٣٠٢٦

أبـهاسليمان يويد سليمان الحكمي٣٣٨٠٣٦٩ ٣٠٢٧

أبـهاعلي حسن بن يحي الحكمي١٨١٥ ٣٠٢٨

مكة المكرمةمحسن حسن محسن الحكمي٧٤٢٤٧٠٩ ٣٠٢٩

الخبرصالح عبدالله صالح الحكيم٨٧٠٦٢٠٧ ٣٠٣٠

االحساءناصر عبدالوهاب ابراهيم الحكيم٥٩٢٢٣١٦ ٣٠٣١

الرياضعايد محمد عايد الحالف٦٦٤٣٠٧١ ٣٠٣٢

الرياضاحمد سلمان عبدالرحمن الحالفي٢٦٧٧٩٦٣ ٣٠٣٣

مكتب محافظة بيشةحمود فريخ نمشان الحالفي١٤٤١ ٣٠٣٤

بلقرنحنش عمش خلف الحالفي٣٠٧٠٩١٥ ٣٠٣٥

الرياضعبدالعزيز علي فطيس الحالفي١٣١٠ ٣٠٣٦

العرضية الشماليةعبدالله سعد مهرمس الحالفي٤٥٦٢ ٣٠٣٧

مكتب محافظة بيشةفهد مقيليب علي الحالفي٢٣٢١ ٣٠٣٨
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

تبوكمصطفى سليمان حسن الحالق٧١٥١ ٣٠٣٩

جدةمحمد على محمد الحالمى١٣٢٠١٥٧ ٣٠٤٠

جدةوليد سعد علي الحالمي١٤٤٥ ٣٠٤١

الرياضعبدالرحمن محمد بن طويلع الحلفي٧٥٩٨ ٣٠٤٢

جدةمحمد سليم ابراهيم الحلو٣١٣٦٤١٦ ٣٠٤٣

مكتب مكة المكرمةنجمه محي الدين عثمان الحلومي٩٣١٩ ٣٠٤٤

مكتب محافظة األحساءطرفه عبدالوهاب خالد الحليبي٢٩٢١ ٣٠٤٥

الدمامحسن احمد ذاكر الحليسى٦٨٦١٣١٢ ٣٠٤٦

جدةمنصور احمد معيض الحليسي٢١١٧ ٣٠٤٧

الدماممحمد حجى محمد الحليلى٢٨٤ ٣٠٤٨

الرياضعبدالله خيرالله عابد الحليمي٠٦٥٩٦٢٤ ٣٠٤٩

مكتب منطقة القصيمبجاد عبدالعزيز طربوش الحماد١٦٥٩ ٣٠٥٠

الدمامحبيب علي عبداللة الحماد٦١٦٨٠٥٨ ٣٠٥١

الرياضخالد محمد حماد الحماد٦٤٢٠٣٩٨ ٣٠٥٢

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الحماد٨٣٧٦ ٣٠٥٣

بريدةعبدالعزيز يحى بن عبدالله الحماد٧٩٤٤ ٣٠٥٤

االحساءعبدالله عبدالعزيز محمد الحماد٣٥٥١١٦٢ ٣٠٥٥

حائلعبدالله علي عبدالله الحماد١٠٤٤ ٣٠٥٦

مكتب منطقة القصيمغافل عبدالعزيز طربوش الحماد٥٥٦٩ ٣٠٥٧

الرياضمحمد صالح محمد الحماد٠٩٦٠٨٥٦ ٣٠٥٨

حائلمحمد صالح حماد الحماد٤٠٠٥٤٥١ ٣٠٥٩

الدماممحمد عبداللطيف عبدالله الحماد٣١٧٧٢٨٥ ٣٠٦٠

الرياضموسى عبدالله موسى الحماد٢٩٤٤ ٣٠٦١

رياض الخبراءنوره المحمد  الحماد٠٤١ ٣٠٦٢

الرياضمحمد جيبران  الحمادى٩٠٧ ٣٠٦٣

الرياضاحمد حميد حمادي الحمادي٠٢٩٥٦٤٥ ٣٠٦٤

مكتب منطقة الرياضاميره صالح محمد الحمادي٦٤٢٤٩٩٠ ٣٠٦٥

الدمامحمد علي احمد الحمادي٢٨٤ ٣٠٦٦

الرياضعبدالله محمد طالل الحمادي٠١٢٤ ٣٠٦٧

الدوادميعبدالله منصور بن عبدالله الحمادي٥٥٤١ ٣٠٦٨

الرياضمنصور عبدالله احمد الحمادي٩٠٢٦٢٢٩ ٣٠٦٩
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالجبار فهد عبدالجبار الحمالي٢٧٩١٥٧٧ ٣٠٧٠

الطائفعبدالعزيز رمضان محمد الحمامى٣٢٣١ ٣٠٧١

الزلفياحمد السليمان احمد الحمد٥١١٠٥٥٧ ٣٠٧٢

مكتب منطقة الرياضاحمد عبدالله احمد الحمد٧٤٨٧ ٣٠٧٣

الجبيلحجيه ناصر  الحمد٢٧٠ ٣٠٧٤

الدمامسعيده ناصر حمد الحمد٢٩٨ ٣٠٧٥

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن الحمد٠٨٣٥ ٣٠٧٦

مكتب منطقة القصيمعهود عبدالعزيز سليمان الحمد٩٧٤٢ ٣٠٧٧

المدينة المنورةمحسن صالح  الحمد٧٥١ ٣٠٧٨

الزلفيمحمد عبيد حماد الحمد٦٩٣١٨١٤ ٣٠٧٩

الدماممريم ابراهيم  الحمد٢٩٧ ٣٠٨٠

جدةموضى ابراهيم محمد الحمد ٣٠٨١

عرعرسالم عبدالرحمن حمدا الحمدا٨٣٠٩٧٠٩ ٣٠٨٢

الرياضابراهيم حمد  الحمدان٨٤٨ ٣٠٨٣

االحساءابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الحمدان١٤٥٠٥١٨ ٣٠٨٤

الرياضابراهيم محمد ابراهيم الحمدان٤٢٤٩٢١٠ ٣٠٨٥

المدينة المنورةاحمد سالم ابراهيم الحمدان٥٨٨٨ ٣٠٨٦

مكتب منطقة الرياضايمان ناصر عبدالله الحمدان٦٢٨٢ ٣٠٨٧

مكتب محافظة األحساءحسين عبدالمحسن محمد الحمدان٨٣٦٥ ٣٠٨٨

مكتب محافظة األحساءزينب عبدالمحسن محمد الحمدان٨٣٥٧ ٣٠٨٩

الرياضصالح سليمان علي الحمدان٠٤٢١١٨٧ ٣٠٩٠

الرياضعبدالعزيز عبدالله محمد الحمدان٥٤٤٣٦٠٦ ٣٠٩١

مكتب مكة المكرمةقماشه عبداللةمحمد العبداللة الحمدان٩٣٤٨ ٣٠٩٢

جدةمحمد العبدالله  الحمدان٥٠٥ ٣٠٩٣

مكتب منطقة الرياضمحمد راشد محمد الحمدان٠٠٢٧ ٣٠٩٤

مكتب منطقة الرياضمحمد مرزوق سالم الحمدان٢٢٦٨ ٣٠٩٥

الرياضنوره ابراهيم محمد الحمدان٥٦٧١ ٣٠٩٦

الرياضياسر عبدالعزيز  الحمدان٨١٤ ٣٠٩٧

شقراءأبرار عبدالعزيز بن محمد الحمداني٧٤٩٥ ٣٠٩٨

الرياضابتهاج عبدالمحسن علي الحمداني٠٢٣٢ ٣٠٩٩

الرياضفواز محمد عبدالله الحمداني٧٠٣٩ ٣١٠٠
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جدةعبدالحسيب سالم عطيه الحمدى٤٥٥ ٣١٠١

المدينة المنورةعصام عوض الله زويهر الحمدي٠٨٧٣٥٥١ ٣١٠٢

مكتب محافظة األحساءرضيه علي محمد الحمر٦٢٥٢ ٣١٠٣

مكتب محافظة األحساءمحمد سعود عبدالعزيز الحمر٠٧٢٩ ٣١٠٤

جدةعمر عابد عبدالله الحمرانى٤٢٦٣٧١٥ ٣١٠٥

مكتب منطقة مكة ابرار مرحوم بن عويض الحمراني١١٥٠ ٣١٠٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة البندري مرحوم بن عويض الحمراني٢٩٣٥ ٣١٠٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة جهاد مرحوم بن عويض الحمراني٠١٧٩ ٣١٠٨
المكرمة/جدة

الرياضعبدالعزيز حمزه علي الحمزه٨٧٤٠ ٣١٠٩

جدةمحمد احمد  الحمزى٦٣٦ ٣١١٠

مكتب منطقة القصيمحصه بنت عبدالله بن صالح الحمود٨٩٢٨ ٣١١١

الخبرحمود احمد حمود الحمود٢٢٧٠ ٣١١٢

الخبرخالد بن عبدالمجيد بن حمد الحمود٩٠٠٤٦٧٠ ٣١١٣

الدمامعبدالرحمن حمود عبداللطيف الحمود٥٣٥ ٣١١٤

الدمامعبدالعزيز حمود عبداللطيف الحمود٧٨٠٥٤٦٥ ٣١١٥

مكتب منطقة القصيممحمد عبدالعزيز محمد الحمود٣٧٨٣ ٣١١٦

مكتب محافظة الخرجمحمد عبدالعزيز صالح الحمود٨٧٤٧ ٣١١٧

الرياضمشاري ابراهيم محمد الحمود٨٥٩٢ ٣١١٨

الرياضمنيره عبدالله ابراهيم الحمود٠٥٠٧ ٣١١٩

الرياضاحمد محمد موسى الحمودى٨١٢١ ٣١٢٠

عرعرزايد خميس  الحمودى٦٢٥ ٣١٢١

الرياضعبداالله ابراهيم  الحمودى٤٣٩٠٧٠٥ ٣١٢٢

مكتب منطقة مكة عوده محمد عبدالرحمن الحمودى٢١٦ ٣١٢٣
المكرمة/جدة

الرياضابراهيم محمد ابراهيم الحمودي٨٧٩٩٩٦٠ ٣١٢٤

مكة المكرمةعبدالرحمن ابراهيم  الحمودي٧٦٧ ٣١٢٥

الرياضفوزيه حمود صالح الحمودي٣٣٧١٢١٤ ٣١٢٦

الرياضادريس محمد حامى الحمى ٣١٢٧

الرياضكريمه برجس عبدالله الحميان٦٧٢ ٣١٢٨

الطائفعبدالله عيضه  الحميانى١٢٦ ٣١٢٩

مكتب منطقة مكة رعد محمود بديوي الحمياني٤٢٩٩ ٣١٣٠
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائفسامي عبدالله سعد الحمياني٥٦٦٢ ٣١٣١
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رقم الهوية 
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رقم حفيظة 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضابراهيم سليمان ابراهيم الحميد٣٥٠ ٣١٣٢

مكتب منطقة الرياضحصه عبدالعزيز عبدالرحمن الحميد ٣١٣٣

الرياضساره حمد عبدالعزيز الحميد٥١٤ ٣١٣٤

مكتب محافظة األحساءسعد فهد صالح الحميد٢٧٥١ ٣١٣٥

الرياضسلطان عبدالله فهد الحميد٥٦٥٥٢٦٧ ٣١٣٦

الرياضسليمان ابراهيم الصالح الحميد٩٩٣ ٣١٣٧

مكتب منطقة القصيمصالح حميد محمد الحميد٦٧٠ ٣١٣٨

الخرجصالح عبدالله ناصر الحميد٦٣١٤٢٠٤ ٣١٣٩

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحميد٨٨٩٦ ٣١٤٠

الرياضعبدالرحمن عبدالعزيز سعد الحميد٧٠٣٠٣٦٠ ٣١٤١

الرياضعبدالله محمد سليمان الحميد٧٣٦٧٠٢٤ ٣١٤٢

الخرجعبدالله ناصر محمد الحميد٨٠٨ ٣١٤٣

مكتب منطقة الرياضعلي عبدالله علي الحميد٢٨٠٢ ٣١٤٤

مكتب منطقة الرياضفارس فهد عبدالله الحميد٦٢٣٩ ٣١٤٥

بريدةفهد صالح عبدالكريم الحميد٢٢١٦١٠٧ ٣١٤٦

مكتب منطقة الرياضفهد عبدالله علي الحميد١٣٦٣ ٣١٤٧

الرياضفهد محمد احمد الحميد٥٢٥ ٣١٤٨

بريدةفيصل عبد الله ابراهيم الراشد الحميد٥٤٨٣٤٨٣ ٣١٤٩

الرياضماجد عبدالحميد عبدالرحمن الحميد٣٢٦٨٠٥٦ ٣١٥٠

بريدةماجد عبدالكريم محمد الحميد١٦٦٧٤٩٣ ٣١٥١

الرياضمحمد ابراهيم عبدالله الحميد٦٠٦ ٣١٥٢

الرياضمحمد بن عبدالرحمن بن مبارك الحميد٧١٠٧٣٣٦ ٣١٥٣

الرياضمحمد عبدالرحمن  الحميد٧٨٦ ٣١٥٤

الرياضمحمد عبدالله ناصر الحميد٨٦٤٨١٧٨ ٣١٥٥

حائلمريم عبدالوهاب  الحميد٢٣٧ ٣١٥٦

مكتب منطقة الرياضمنال عبدالله علي الحميد١٤٣٥ ٣١٥٧

الرسمنيره الصالح  الحميد٤٣٩ ٣١٥٨

مكتب منطقة الرياضناديه عبدالله علي الحميد١٤٥٠ ٣١٥٩

الخرجناصر حميد محمد الحميد٩٢٧١٢٥١ ٣١٦٠

مكتب منطقة القصيمناهد يحي بن عبدالله الحميد٧٧٦٨ ٣١٦١

مكتب منطقة الرياضهيله سليمان عبدالله الحميد١٩٨٦ ٣١٦٢
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضوليد سالم سليمان الحميد٢٧١٤٣٢٢ ٣١٦٣

الرياضباسل حمدي صالح الحميدان٩٨٣٠٩٢٩ ٣١٦٤

عيون الجواءرقيه حمود ابراهيم الحميدان٠٩٣٠٦٢٦ ٣١٦٥

البكيريةساره ابراهيم محمد الحميدان٣٠١٤ ٣١٦٦

الرياضعلي محمد علي الحميدان١٧١٦ ٣١٦٧

مكتب منطقة الرياضنعمان عبدالقادر محمد الحميدان٧٢١٤٧٨٥ ٣١٦٨

الرياضعبد الله حامد غنيم الحميداني٩٨٩٨٧٨١ ٣١٦٩

عنيزةفهد بن عبدالله بن دليل الحميداني٢٤٥٧ ٣١٧٠

الطائفمستور رداد حامد الحميداني٠٠٥٢ ٣١٧١

االحساءعبدالمحسن حسن محمد الحميدى٨٨٤ ٣١٧٢

تبوكعوض سليم عويضه الحميدى٧٢٨ ٣١٧٣

مكتب منطقة الجوفمشهور عبدالعزيز بندر الحميدى٨٦٩٧ ٣١٧٤

الجبيلناصر عبدالله  الحميدى٢٧٠ ٣١٧٥

مكتب منطقة الرياضأحمد حمد عبدالله الحميدي٣٦٧٧ ٣١٧٦

مكة المكرمةاحمد عبدالعزيز عبدالله الحميدي٥١٥٧٩٤٤ ٣١٧٧

مكتب منطقة الجوفبدريه عبدالعزيز بندر الحميدي٦٩٢٦ ٣١٧٨

مكتب منطقة الرياضحنين محمد عبدالعزيز الحميدي٨٧٥٠ ٣١٧٩

مكتب منطقة الرياضريان عبدالرحمن محمد الحميدي٩٢٦٤ ٣١٨٠

تبوكطارق عبدالعزيز صالح الحميدي١٤١٢٣٤٧ ٣١٨١

تبوكعبدالجبار جلوي محمد الحميدي٦٩٤٢٤٦٠ ٣١٨٢

الرياضعبدالرحمن حمد عبدالله الحميدي٣٢٣٠٠٠٨ ٣١٨٣

الخبرعبدالله احمد عبدالله الحميدي٤٩٧٣٩٦١ ٣١٨٤

مكة المكرمةعبدالله عبدالعزيز  الحميدي٠٨٩ ٣١٨٥

ينبعفراس كمال محمد الحميدي٢٦٤٣٥٨٠ ٣١٨٦

الطائفناديه عابد عبيد الحميدي٩٦٠٥٧٦٢ ٣١٨٧

محايل عسيرهيثم عيسى بن ابراهيم الحميدي٥٢٣٧ ٣١٨٨

شقراءنوره عثمان عبدالعزيز الحميضي٨٦٠٦٢٤٩ ٣١٨٩

مكتب منطقة الرياضخلود حمد بن علي الحميميدي٠٢٤٠ ٣١٩٠

مكتب منطقة القصيمعبدالرحمن محمد منصور الحميميدي٦١٦٥ ٣١٩١

الرياضخالد منصور ناصر الحنابجه٨٥٥٤٦٢٤ ٣١٩٢

مكتب منطقة القصيمزينب عبدالله مطلق الحناكى٧٢٢٣ ٣١٩٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرسمطلق الناصر  الحناكى١٧٥ ٣١٩٤

الرياضعبدالعزيز محمد عبدالله الحنديف٧٣٠ ٣١٩٥

الرياضخالد عبد الله عبد الرحمن الحنطي٧٤٥٢٣٦٠ ٣١٩٦

الدمامعبدالعزيز محمد ابراهيم الحنوط٦٤٤٤٦١٥ ٣١٩٧

مكتب محافظة األحساءزهراء حسين علي الحنون٦٤٥٩ ٣١٩٨

مكتب منطقة مكة حامده فريج دخيل الله الحنوي١٤٦٣ ٣١٩٩
المكرمة/جدة

رياض الخبراءسالم منديل خالد الحنيني٣٩٨٦ ٣٢٠٠

مكتب منطقة القصيمصالحه ماشي راشد الحنيني٣٧٥٠ ٣٢٠١

مكتب منطقة القصيمصالحه ماشي راشد الحنيني٣٧٥٠ ٣٢٠٢

الدمامسعد عبداللطيف سعد الحوار٢٠٢٤ ٣٢٠٣

عفيفصالح الجاسر  الحواس٣٢٢٠٠٧٢ ٣٢٠٤

البكيريةعبدالرحمن محمد صالح الحواس٧١٨٩٣٠٤ ٣٢٠٥

مكتب منطقة الرياضلطيفه حواس محمد الحواس٢١٤٠ ٣٢٠٦

البكيريةمحمد حمد محمد الحواس٨٠٣٢٩٠٤ ٣٢٠٧

الرياضمحمد عبدالعزيز صالح الحواس٦٦٤٦٦٣٥ ٣٢٠٨

الرياضخالد عبدالعزيز  الحوبان١١٢ ٣٢٠٩

جدةلطفى سعيد محمد الحوبانى١٦٦٠٤٦٩ ٣٢١٠

الرياضعبدالعزيز ابراهيم  الحوتانى٥٢١ ٣٢١١

الرياضمحمد على  الحوثل٥٩١ ٣٢١٢

الرياضفهد محمد العلي الحودي٦٨٩٦٩٨٦ ٣٢١٣

الرياضابراهيم راشد ابراهيم الحوشان٣٢٨ ٣٢١٤

الرياضعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحوشان٢٥٤٣٥٤٧ ٣٢١٥

الرياضبندر محمد عبد الله الحوشانى٣٤٥٠٩٧٨ ٣٢١٦

بريدةتركي صالح ابراهيم الحوشاني٣٩٥٩٧٤٣ ٣٢١٧

الرياضصالح محمد عبدالله الحوشاني٥٨٠٣٨٢٤ ٣٢١٨

الرياضوائل وليد عبدالله الحوشاني٩٧١٨٤٤٥ ٣٢١٩

الرياضعلى مبارك  الحوطى٩٧١ ٣٢٢٠

مكتب منطقة حائلثامر قاسم محمد الحوطي١٠٤٢ ٣٢٢١

حائلحمد ناصر حمد الحوطي٢٠٨٧٤٠٧ ٣٢٢٢

الرياضخالد عبدالله عبدالعزيز الحوطي٨٦٤٣ ٣٢٢٣

الجبيلفهد مبارك مرشد الحوطي٢٤١ ٣٢٢٤
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضفهد محمد عبدالله الحوطي٣٦٤٨٠١٣ ٣٢٢٥

الرياضنجود حمد عبدالرحمن الحوطي٨٤٢٨ ٣٢٢٦

الرياضناصر محمد عبدالله الحوير١٢٦٧ ٣٢٢٧

تبوكسالم نصار فرج الحويطى٣٧٧٦٦٣٠ ٣٢٢٨

مكتب منطقة تبوكسحر سليم عوده الحويطى٧٤٧٩ ٣٢٢٩

تبوكسليمان عليان هليل الحويطى٠٨٢ ٣٢٣٠

تبوكسليمان محمد عواد الحويطى٥٢٤ ٣٢٣١

مكتب منطقة تبوكضحيه حمدان عياد الحويطى٧٤٧٧٥١٩ ٣٢٣٢

مكتب منطقة تبوكعبدالله عوده محمد الحويطى٢٥٩٥ ٣٢٣٣

تبوكعيد سويلم سالم الحويطى٣٩٠٢٧٦٨ ٣٢٣٤

مكتب منطقة تبوكماجد هليل نصير الحويطى١١٧٨ ٣٢٣٥

خميس مشيطمحمد سليمان رفيع الحويطى٢١١ ٣٢٣٦

تبوكابراهيم عواد سالم الحويطي١٥٤١ ٣٢٣٧

مكتب منطقة تبوكابراهيم عوده سالم الحويطي٧٣٤٩ ٣٢٣٨

ينبعاحمد حميد زاهر الحويطي٥٢٥٣٦٥٨ ٣٢٣٩

مكتب منطقة تبوكاحمد سالمه جمعه الحويطي٢٤١٨١٠٧ ٣٢٤٠

مكتب منطقة تبوكاسماعيل عوده سليمان الحويطي٥٣٩٢ ٣٢٤١

تبوكامجد عبدالحميد حميد الحويطي١٩٢١٧٠٥ ٣٢٤٢

مكتب منطقة تبوكتمام محمد عيد الحويطي٠٩٨٨ ٣٢٤٣

مكتب منطقة تبوكحكمت محمد سليم الحويطي٣٢٠٠ ٣٢٤٤

تبوكسالم سالمه جازي الحويطي٩٧٦٦ ٣٢٤٥

الخبرسالم عوده سليم الحويطي٧١٥٣ ٣٢٤٦

الرياضسعود سلمان مسعد الحويطي٧١٢٤ ٣٢٤٧

مكتب منطقة تبوكسالمه سليمان سالمه الحويطي٩٧١٩ ٣٢٤٨

الوجهسلمان احمد محمد الحويطي٧٤٥٥٢٦٣ ٣٢٤٩

تبوكسليمان عياد سليمان الحويطي٥٧٣ ٣٢٥٠

مكتب منطقة تبوكسمير محمد سالمه الحويطي١٧٤٤٨٥٩ ٣٢٥١

تبوكطالل عبدالله عيد الحويطي٢٢٦١٤٩٢ ٣٢٥٢

تبوكعبد الرحمن بن احمد بن عوده الحويطي٦٩٤٣٨٣٧ ٣٢٥٣

جدةعبدالله بن سليم بن علي الحويطي٥٥٤٠ ٣٢٥٤

الرياضعوده سليم سالمه الحويطي٥٨٢١ ٣٢٥٥
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مكتب منطقة تبوكعوده سليمان سالمه الحويطي٤٦٠٩ ٣٢٥٦

تبوكعيد سعد عيد الحويطي١٢٦٤٥٩٠ ٣٢٥٧

تبوكمجدي عبدالحميد حميد الحويطي٧١٧٨١٩٦ ٣٢٥٨

بئر بن هرماسمحمد بن رشيد بن مسعد الحويطي٢٠٠٦٠٣٥ ٣٢٥٩

تبوكمحمد حمود سليمان الحويطي٣٥٨٩ ٣٢٦٠

تبوكمحمد سالمه حسين الحويطي٦٩٩٥٧٥٨ ٣٢٦١

مكتب منطقة تبوكمحمد عبدالله عواد الحويطي٦٢٢٦ ٣٢٦٢

مكتب منطقة تبوكمحمد مسلم عواد الحويطي١٢٢٨ ٣٢٦٣

ضباءمسلم سالم عواد الحويطي٧٤٣٩ ٣٢٦٤

الرياضمحمد عبدالله فهد الحويف السهلي٠٣٨٣ ٣٢٦٥

الدمامنادر عتيق محيسن الحويفى٢٨٦٤٦٤٣ ٣٢٦٦

مكتب منطقة المدينة المنورةعبد الرحمن شوام عبدالله الحويفي١٥٧٣ ٣٢٦٧

مكتب منطقة الرياضحمد محمد خالد الحويل٢٣٤٧ ٣٢٦٨

الخبرشيخه منصور عبدالله الحويل٢٦٣٩ ٣٢٦٩

مكتب منطقة حائلماجد حمد هندي الحويل٦٦٤٩ ٣٢٧٠

الخبرنعيمه عبدالله عيسى الحويل٥٩٤١٠٤٣ ٣٢٧١

مكتب منطقة الرياضمنيره صالح عبدالله الحويمان٦٣٦٤ ٣٢٧٢

مكتب منطقة الرياضخالد سيف علي الحيائى ٣٢٧٣

مكتب منطقة الرياضخلود سيف علي الحيائى ٣٢٧٤

الخرجذيب سعيد محمد الحيائى٩٩٤ ٣٢٧٥

مكتب منطقة الرياضسالم سويلم عبيد الحيائى٦٥٩٠٧٧٩ ٣٢٧٦

الخرجسيف مفتاح سويد الحيائى٣١٠ ٣٢٧٧

الرياضمسعود راشد مسعود الحيائى٩٩٢٧٩٣٣ ٣٢٧٨

الرياضخالد منصور عبدالرحمن الحيان٤٣٣٦ ٣٢٧٩

الرياضمشعل سعيد علي الحيان٩٠٧٢١٥٠ ٣٢٨٠

مكتب منطقة الرياضمحمد راشد سالم الحياي٥٠٩٧ ٣٢٨١

مكتب منطقة الرياضمسعود راشد مسعود الحيايي٩٩٢٧٩٣٣ ٣٢٨٢

الظهرانابراهيم على محمد الحيدر٥١٤ ٣٢٨٣

الرياضابراهيم محمد احمد الحيدر٢٣٨٤٨٢٢ ٣٢٨٤

الرياضعبدالله احمد عبدالعزيز الحيدر٩٧٧٨٤٢٧ ٣٢٨٥

مكتب محافظة األحساءعبدالله مبارك محمد الحيدر٣٧٤٣ ٣٢٨٦
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المدينة المنورةمحمد موسى عبدالله الحيدري٤٥٠٠٩٧٧ ٣٢٨٧

الدماممصطفى علي بن حسن الحيراني٩٥٣٤٣٢٠ ٣٢٨٨

الخبرآسيه علي عيسى الحيز٧٥٢٨ ٣٢٨٩

الرياضعلى حسين حفاش الحيزانى٩٩٧٠٧٠٧ ٣٢٩٠

جدةاحمد عبيد على الحيزى٨٢٢ ٣٢٩١

الدمامفهد خليفه عواد الخابور١٩٩٧٦٠١ ٣٢٩٢

سيهاتسعيد احمد جاسم الخاتم٤٢١ ٣٢٩٣

الخبرعلي ابراهيم علي الخاتم٧٨٢٠٥٤٠ ٣٢٩٤

الجبيلامان حسين  الخاطر١١٦ ٣٢٩٥

الجبيلراشد عبدالله راشد الخاطر٠١٩ ٣٢٩٦

الدمامعتيق نوبي محبوب الخاطر٧٤٠ ٣٢٩٧

الخبرعيسى على يوسف الخاطر٤٦٨ ٣٢٩٨

مكتب منطقة الرياضطرفه هزيم جابر الخالد٢٢٦١ ٣٢٩٩

الرياضمسعود بن عبدالله بن سعد الخالد٠٨٢٣١٠٥ ٣٣٠٠

الظهراناقويت فالح بالل الخالدى٩٨١ ٣٣٠١

مكتب المنطقة الشرقيةحربي علي حربي الخالدى٢٣٣٢ ٣٣٠٢

الخبرحمد جاسم محمدخليف الخالدى٨٧٩٧٧٧٣ ٣٣٠٣

مكتب محافظة الجبيلزيد هادى محمد الخالدى٣٩٦ ٣٣٠٤

مكتب المنطقة الشرقيةشاهه سعود سيف الخالدى٠٩٥٨ ٣٣٠٥

الدمامشريان احمد مبارك الخالدى٤٤٠ ٣٣٠٦

مكتب المنطقة الشرقيةعايشه سعيد سلطان الخالدى ٣٣٠٧

مكتب المنطقة الشرقيةعباد محمد عباد الخالدى٠٤١٥٢٧٧ ٣٣٠٨

الرياضعبدالله ابراهيم زياد الخالدى٠٠٤ ٣٣٠٩

النعيريةعبالن سعود مبارك الخالدى٦٦٠٢٠١٣ ٣٣١٠

الخبرفراج حمود بن سعد الخالدى٤٠٦٣ ٣٣١١

االحساءفرج بشيراحمد المنديل الخالدى٦٢٣ ٣٣١٢

مكتب المنطقة الشرقيةفهد تركى حيالن الخالدى٣٧٥ ٣٣١٣

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد سعود راشد الخالدى٥٦٩٥ ٣٣١٤

الظهرانمحمد عبدالله مفرح الخالدى٢٩٨ ٣٣١٥

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد علي حربي الخالدى٢٣٤٠ ٣٣١٦

الدماممحمد فرحان مبارك الخالدى٢٧٣ ٣٣١٧
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الدماممريم عبدالله السعيد الخالدى١٩٩ ٣٣١٨

الدماماحمد بن ماضي بن مضحي الخالدي٥١٦٠٤٤٢ ٣٣١٩

الدماماحمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخالدي٥٨١٩ ٣٣٢٠

الرياضامينه محمد على الخالدي٠٢٨٩ ٣٣٢١

الرياضبخيت عيسى العميري الخالدي٥٤٣٨٤٦٠ ٣٣٢٢

مكتب المنطقة الشرقيةبزه راشد مبارك الخالدي٣٦٢٤٨٩٤ ٣٣٢٣

فيفاءجابر محمد سالم الخالدي١٥٦٩ ٣٣٢٤

الجبيلجاسم محمد بن حمدان الخالدي٦٤٩٣ ٣٣٢٥

الدمامجهيران عبدالله صبيح الخالدي٩٤٩٢٨٧٩ ٣٣٢٦

الرياضحسين احمد احمد الخالدي٣٦٦٦٢٦٩ ٣٣٢٧

الخبرحصه حمود تركي الخالدي٥٥٤٣ ٣٣٢٨

الخبرحماد بن قاسم بن احمد الخالدي٦٣٨٢٨٢٧ ٣٣٢٩

الدمامحمد محمد عبدالله الخالدي٨٠٤٤٧٧٤ ٣٣٣٠

حائلحمود سرحان قنيص الخالدي٠٨٦٧٠٨٣ ٣٣٣١

الدمامخالد حمد حماد الخالدي٠٩٢٨٦٠١ ٣٣٣٢

الرياضخالد حمود خالد الخالدي١٤٣٩١١٥ ٣٣٣٣

الخبرخضر علي خضر الخالدي١٦٤٥٣٧٧ ٣٣٣٤

الدمامراضي راشد راضي الخالدي٠٢٦٤٢٧١ ٣٣٣٥

مكتب منطقة الجوفرجاء عبدالله حسن الخالدي٣٦٠٢٢٠٧ ٣٣٣٦

مكتب المنطقة الشرقيةرنيه بنت سعود سعد الخالدي٦٥٧٦٦٣٠ ٣٣٣٧

الدمامسالم خالد حمود الخالدي٦٤٠٠ ٣٣٣٨

الرياضسطام عبدالله علي الخالدي٧٨٥٢ ٣٣٣٩

الدمامسعد عبدالله سعد الخالدي٠١٩ ٣٣٤٠

الرياضسعيد فرج فرحان الخالدي٨٨٨٦١٤٠ ٣٣٤١

مكتب محافظة األحساءسلطان عيسى بن علي الخالدي٠٥٩٥ ٣٣٤٢

الدمامسلمان سعود عبد العزيز الخالدي٣٠٢٧٧٣٥ ٣٣٤٣

مكتب المنطقة الشرقيةصالح محمد جاسم الخالدي٩٨١٢ ٣٣٤٤

عنكصيته عبدالعزيز علي الخالدي٨٥٦٠ ٣٣٤٥

الخبرعبدالعزيز ابن سعد ابن عبدالعزيز الخالدي٠٠٨٩٧٣٣ ٣٣٤٦

الجبيلعبدالعزيز درباس مجدل المجدل الخالدي٤٧٧٥١٤٣ ٣٣٤٧

الرياضعبدالعزيز عبدالله محمد الخالدي٠٥٦٣٢٧٩ ٣٣٤٨
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جدةعبدالله صقر محمد الخالدي٨٣٦٥٥٢١ ٣٣٤٩

الجبيلعبدالمحسن علي عبدالمحسن الخالدي٥٠٣٢ ٣٣٥٠

الرياضعبيد راجح بن محمد الخالدي٥٠٢٧ ٣٣٥١

الدمامعلي بن حسين بن ظاعن الحسن الخالدي٢٢٩٥٢٨٨ ٣٣٥٢

الرياضعناد دبيس خلف الخالدي٤٧١٤٤٨٤ ٣٣٥٣

مكتب منطقة الرياضفاطمه احمد خالد الخالدي٦٣٦٧١٤٦ ٣٣٥٤

الدمامفالح سعد شافي الخالدي١٦٩٤١٩٦ ٣٣٥٥

الظهرانفهد خالد شمروخ الخالدي٩٠٠ ٣٣٥٦

الخبرماجد محمد ناصر الخالدي٢٣١٢٨٦٣ ٣٣٥٧

الدماممبارك راشد عقيل الخالدي١٩٧٣٢١١ ٣٣٥٨

مكتب منطقة جازانمعزيه مفرح شريف الخالدي٤٨٥٤ ٣٣٥٩

الدائرموسى ابن سليمان ابن معزي الخالدي٦٧٥٦ ٣٣٦٠

مكتب محافظة الجبيلموضي فهد فضل الخالدي٣٣٣٥ ٣٣٦١

الخبرناصر زرم حاكم الخالدي٩٨٥٠٩٩٩ ٣٣٦٢

الرياضناصر يوسف مبارك الخالدي٧٥٦٩٢٦٢ ٣٣٦٣

الدمامنهيه احمد مبارك الخالدي٥٦٢ ٣٣٦٤

مكتب المنطقة الشرقيةهالله خليفه مرزوق الخالدي٩٤٠٥٣٤٠ ٣٣٦٥

الرياضهيا بنت العاصي بن محمد الخالدي٤٨٤٠ ٣٣٦٦

مكتب المنطقة الشرقيةهيفاء مطلق عواد الخالدي٠٤٢٣ ٣٣٦٧

الرياضمحمد زيد محمد فريد الخاني٦٠٠٨٨٦٢ ٣٣٦٨

مكتب المنطقة الشرقيةحسين على مكى الخباز٣٦٣٨ ٣٣٦٩

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه سعيد ضيف الخباز٨٢٨٠ ٣٣٧٠

مكتب المنطقة الشرقيةمعصومه على مكى الخباز٣٦١٢ ٣٣٧١

مكتب المنطقة الشرقيةمكي علي مكي الخباز٣٦٠٤ ٣٣٧٢

القطيفمنتظر محمد صالح الخباز٢٥٢٠٠٣٩ ٣٣٧٣

مكتب المنطقة الشرقيةهاشم حيدر بن آمان الخباز٢٦٦٨ ٣٣٧٤

المدينة المنورةعلى عواد المتعب الخبيرى١٨٦ ٣٣٧٥

الرياضعلي عبدالله عبدالله الخثران٣٣٧ ٣٣٧٦

بلقرنعبدالرحمن سعد عبدالرحمن ال تهامي الخثعمي٦٠٥٨٤٥٩ ٣٣٧٧

الرياضعبدالعزيز صالح ال مهاوش الخثعمي٨٨٣٤٤٨٢ ٣٣٧٨

الدمامعبدالله موسى عوضه الخثعمي٧٨٧٣ ٣٣٧٩
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بيشةمسفر علي علوان الخثعمي٠٤٤٥٧٧٩ ٣٣٨٠

الرياضنوره فهد  الخثالن٥٠٦ ٣٣٨١

الخبرثاني بن فالح بن هادي الخدادي٦٠٧٨٢٠٢ ٣٣٨٢

عنيزةحمد علي بن حمد الخراز٦٨٠١ ٣٣٨٣

الرياضمحمد صالح ابراهيم الخراشي٣٢٤١٩٢٩ ٣٣٨٤

الرياضسليمان صالح محمد الخربوش٤٦٦٣ ٣٣٨٥

مكتب منطقة الجوفمريم حسين حسن الخربوش٨١٦٣ ٣٣٨٦

الرياضخالد عبدالرحمن  الخرجى٤١١ ٣٣٨٧

الرياضمساعد سعد ناصر الخرجى٤٤٠ ٣٣٨٨

جدةمحمد سالم علوي الخرد١٩٢٣٦٨٥ ٣٣٨٩

الدمامعلي توفيق بن ابرهيم الخرس٠٠٥٣ ٣٣٩٠

الخرجفهد على محمد الخرشت٩٣٨ ٣٣٩١

الرياضساره عبدالرحمن  الخرفي١٢٩ ٣٣٩٢

الرياضابراهيم سعد عبدالعزيز الخريجى٢٧٥١ ٣٣٩٣

جدةعبدالرحمن عبدالله  الخريجى٤٢١ ٣٣٩٤

الرياضعبدالعزيز عبدالله  الخريجى٣٨٢ ٣٣٩٥

جدةرعد بن يوسف بن عبدالله الخريجي٣٧٣٠١٥٥ ٣٣٩٦

الرياضمحمد بن ابراهيم بن سليمان الخريجي٤٦٨٢٢٦٨ ٣٣٩٧

الرياضصالح سلمان علي الخريش٣٦٩٧ ٣٣٩٨

الرياضابراهيم فهد عبدالكريم الخريصى٧٦٨ ٣٣٩٩

بريدةعبدالرحمن السليمان الصالح الخريصى٩٤٨ ٣٤٠٠

مكتب منطقة تبوكحصه احمد محمد الخريصي٠٢٩٣٧٩٤ ٣٤٠١

مكتب منطقة القصيمحصه بنت عبدالرحمن بن عبدالله الخريف٩٣١١ ٣٤٠٢

الرياضعبدالرحمن ناصر عبدالعزيز الخريف٢٩٤٤٤٤٤ ٣٤٠٣

الرياضعبدالمجيد محمد سعد الخريف٤٥١٣ ٣٤٠٤

مكتب محافظة الخرجمتعب عبدالله ابراهيم الخريف٩٨٥٣ ٣٤٠٥

جدةحمد حسن خريقان الخريقان٩٦٠ ٣٤٠٦

مكة المكرمةجمعان احمد  الخزاعى ٣٤٠٧

مكة المكرمةشليويح غطيش عطيه الخزاعى٢٤٠٩٢٩٨ ٣٤٠٨

جدةمحمد صالح عبدالكريم الخزاعى١٥٢١٣٧٩ ٣٤٠٩

جدةمرزوق محمد الحق الخزاعى٠٦٥ ٣٤١٠
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مكة المكرمةناصر عبدالله احمد الخزاعي٩٧٩٢٨٥٥ ٣٤١١

المجمعةنوره ناصر عبدالله الخزام٠٧٤٢٩٤٩ ٣٤١٢

مكتب منطقة الباحةغاليه احمد غباش الخزمري٧١١٩٩٦٩ ٣٤١٣

الخبرعبدالرزاق محمد عبدالعزيز الخزيم٤٦٩٤٢٥٦ ٣٤١٤

الرياضعبدالله ناصر  الخزيم١٧٩ ٣٤١٥

الرياضمحمد صالح ناصر الخزيم٣٥٤٨ ٣٤١٦

الخبروليد محمد عبدالعزيز الخزيم٠٧٧ ٣٤١٧

الخبروليد محمد عبدالعزيز الخزيم٨٩٦٦ ٣٤١٨

الجبيلعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخشان١٨٩٠٥٨٦ ٣٤١٩

مكتب منطقة الرياضهند عبدالعزيز عبدالله الخشان٢٢٠٣٣٢٠ ٣٤٢٠

مكتب منطقة عسيرهديه حسن علي الخشرمي٢١٢٨ ٣٤٢١

مكتب منطقة مكة فهد محمد عبدالله الخصيفي٧٩٦٧ ٣٤٢٢
المكرمة/جدة

الدمامعيسى محمد عيسى الخضر٨٩٩ ٣٤٢٣

الرياضناصر سليمان عبدالرحمن الخضر٤٩٣ ٣٤٢٤

جدةعبدالله ظافر حسن الخضران٩٥٨٢ ٣٤٢٥

الدمامحسين بن حيدر بن محمد الخضراوي٦٥٠٥٨٦٥ ٣٤٢٦

نجرانصعيب حمد بن صالح الخضره٣٠٤٩ ٣٤٢٧

مكة المكرمةسالم صالح سليم الخضرى٠١٧ ٣٤٢٨

مكتب منطقة الرياضموضي احمد عبدالله الخضري٢٠١٤ ٣٤٢٩

رياض الخبراءابراهيم عبدالله ابراهيم الخضير١٦٧٣ ٣٤٣٠

الرياضابراهيم محمد ابراهيم الخضير٣٣٠٢٨٤٩ ٣٤٣١

جدةخالد محمد ابراهيم الخضير١٦٧٠٠٥٩ ٣٤٣٢

بريدةسلطان محمد عبدالرحمن الخضير٨٤٠٣٨٤٦ ٣٤٣٣

الرياضصالح عبدالله عبدالرحمن الخضير٩٧٩٤٥٥٦ ٣٤٣٤

الوجهطارق محمد حسن الخضير٨٨٧٩٦٧٣ ٣٤٣٥

الرياضعبداالله حمد سعد الخضير٠٠٩٩٣١١ ٣٤٣٦

الرياضعبدالرحمن ابراهيم علي الخضير٩٦١٦ ٣٤٣٧

العيينه والجبيلهعبدالله علي محمد الخضير٥٨٦٠٢٠٦ ٣٤٣٨

بريدةعبدالمجيد عبدالله صالح الخضير٧٠١٣ ٣٤٣٩

الرياضفاطمه عبدالله ابراهيم الخضير٥٦٥٧ ٣٤٤٠

الرياضلطيفه محمد عبدالله الخضير١٧٢ ٣٤٤١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضاحمد مقبل حمود الخضيري٢٧٤٦٧٥٩ ٣٤٤٢

الرياضعبدالعزيز براهيم حمد الخضيري٢٧٥٥٨٣٨ ٣٤٤٣

االحساءعبدالله حسين حمد الخضيري٣٦٣٧٦٥٧ ٣٤٤٤

الخبرليث كامل حسن الخضيري٤٢٧١٨١٠ ٣٤٤٥

الغاطمنيره عبدالله ناصر الخضيري٧٤٩٧٤٩٣ ٣٤٤٦

مكتب منطقة الرياضمنيره محمد علي الخضيري١١٦٨ ٣٤٤٧

مكتب منطقة الرياضنوره صالح محمد الخضيري٣٣٣٧ ٣٤٤٨

مكة المكرمةهند محمد حمدان الخضيري٩١٣٧ ٣٤٤٩

جدةامنه صالح  الخطيب٧٣٥ ٣٤٥٠

جدةسعود عبدالعزيز ناصر الخطيب٦٢٩ ٣٤٥١

جدةسلوى بنت بكر بن احمد الخطيب٤٦٦٣ ٣٤٥٢

الرياضعبدالرحمن عبدالله عقيل الخطيب١٤٧٤١٤٩ ٣٤٥٣

جدةمحمد احمد عبدالرحمن الخطيب٩٣٥٨٦٧٦ ٣٤٥٤

جدةمحمد كنعان  الخطيب٥٦٧ ٣٤٥٥

الخرجهيا عادل عبدالرحمن الخطيب٥٧٢١ ٣٤٥٦

الرياضيحيى عبدالله  الخطيب٨٢٩ ٣٤٥٧

الظهرانساره عبدالعزيز يوسف الخطير٢٦٠ ٣٤٥٨

األفالجابراهيم فهد محمد الخفر٦١٥٩٧٩٠ ٣٤٥٩

الرياضعبدالله مبارك عبدالله الخفره٠٠١٨٠٢٥ ٣٤٦٠

مكتب منطقة مكة فاطمه عمر عبدالله الخالقي٥٣٤١ ٣٤٦١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة المدينة المنورةجازية محمد عوده الخالوي٥٠٩١ ٣٤٦٢

الرياضاحمد عبدالرحمن علي الخلف٣٩٣١٩٣٣ ٣٤٦٣

عنيزةعبدالله بن صالح بن عبدالعزيز الخلف٩٧٣٠ ٣٤٦٤

مكتب منطقة الجوففاطمه محمد مفلح الخلف٧٧٥٦ ٣٤٦٥

جدةمرتضى يوسف بن سهيل الخلف٨٦٣٩ ٣٤٦٦

الرياضنوره خلف عبد الله الخلف٠٠٤٧٥٦٥ ٣٤٦٧

مكتب منطقة الرياضنوره سعد حماد الخلف٠٨٢٤ ٣٤٦٨

الرياضنوره منصور عبدالله الخلف٧٤٥٦ ٣٤٦٩

المدينة المنورةقليله بنتجامد مرزوق الخلفى٨٥٩ ٣٤٧٠

الرياضمسحل سحلي نويران الخلوي٣٩٦٠٢٢٢ ٣٤٧١

سيهاتطاهر عيسى احمد الخليف٨٤٩٤٧٠٧ ٣٤٧٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضخليفة على عبدالله الخليفة٤٩٣٩٩٠٥ ٣٤٧٣

الدماممصعب أحمد ْابراهيم الخليفة٥٣٤٩١٤٧ ٣٤٧٤

مكتب منطقة الرياضاحمد عبدالله محمد الخليفه٧٣٨٩ ٣٤٧٥

االحساءبتول محمد بن صالح الخليفه٤٠٧٨ ٣٤٧٦

االحساءحسين بن علي بن عبدالله الخليفه٢٢٥٩١١٨ ٣٤٧٧

الرياضحسين محمد حسين الخليفه٠٨٦ ٣٤٧٨

الرياضحسين منيع محمد الخليفه٠١٠ ٣٤٧٩

مكتب منطقة الرياضدليل علي سعد الخليفه٨٤٥٤ ٣٤٨٠

االحساءصالح احمد محمد الخليفه٨٤٢١٢٧٠ ٣٤٨١

خميس مشيطصالح عبدالله الصالح الخليفه٨٥٥ ٣٤٨٢

الخرجصالح محمد عبدالله الخليفه٣٥٢ ٣٤٨٣

مكتب محافظة األحساءعبدالجليل جواد على الخليفه٥٩٤٤ ٣٤٨٤

الرياضعبدالله خليفه عبدالله الخليفه٤٧٤٥ ٣٤٨٥

حفر الباطنعبدالله سليمان خليفه الخليفه٤٦٨٢٩١٣ ٣٤٨٦

الخبرعدنان طاهر قاسم الخليفه٠٩٢٦٧٢١ ٣٤٨٧

جدةعصام علي عبدالله الخليفه٦٥٣٢٢١١ ٣٤٨٨

الرسفهد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفه٧٠٠٧٥٣٧ ٣٤٨٩

الرسفهد محمد مجاهد الخليفه٦٧٢١ ٣٤٩٠

رأس تنورةفيصل محمد حسن الخليفه٨٧٩٩ ٣٤٩١

الرياضمحمد سليمان المحمد الخليفه٣٠٢٩٢٧٠ ٣٤٩٢

الرياضمحمد على  الخليفه٥٩١ ٣٤٩٣

مكتب محافظة األحساءمنيره احمد مبارك الخليفه١٦٢٠٨٥٤ ٣٤٩٤

الرسمنيره عبدالرحمن علي الخليفه٤٧٠٢ ٣٤٩٥

مكتب منطقة الرياضهيفاء سعيد عبدالله الخليفه٩٧٤٦ ٣٤٩٦

الرياضياسر عبدالعزيز محمد الخليفه٨٥٨٩٨٩٥ ٣٤٩٧

مكتب منطقة القصيمسليمان صالح على الخليفى٣٧٠٠ ٣٤٩٨

الرياضصالح محمد ابراهيم الخليفى١١٨ ٣٤٩٩

الرياضصالح فهد الخليفي الخليفي٥٧٥١٧٢٠ ٣٥٠٠

عنيزةعبدالله العلى البراهيم الخليل٥٧٦ ٣٥٠١

الخبرفهاد ضيدان فهاد الخلين٧٥٤ ٣٥٠٢

الرياضعلى عبدالله منصور الخليوى٥٥٥ ٣٥٠٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضحاضر عبيد حزام الخليوي٦٧١١ ٣٥٠٤

الخبرحمد عبدالله حمد الخليوي٥١٣٩ ٣٥٠٥

مكتب محافظة بيشةمشبب عبيد حزام الخليوي٦٧٠٣١٥٤ ٣٥٠٦

الطائفشديد ظافرالله  الخماش٧٦٣ ٣٥٠٧

الرياضمحمد نايف فارس الخمرى٥٧١ ٣٥٠٨

الرياضماجد سليمان سالم الخمسان٩٥٩٥٣٩٧ ٣٥٠٩

مكتب محافظة حفر الباطنسليمان صالح سليمان الخميري٦٥٦٧ ٣٥١٠

رياض الخبراءابراهيم فيصل ابراهيم الخميس٩٢٤٩٢٤٩ ٣٥١١

الخبرامل بنت حسن بن ابراهيم الخميس٠١٤٨ ٣٥١٢

حائلراشد ناصر  الخميس٢٦٩ ٣٥١٣

مكتب المنطقة الشرقيةزهره حسين محمد الخميس١٦٥٥٥٥٨ ٣٥١٤

الزلفيسليمان احمد مدالله الخميس٧٢٠٧ ٣٥١٥

الرياضصالح عبدالله عبدالعزيز الخميس٩٧٣ ٣٥١٦

مكتب منطقة مكة عبدالرحمن سالم  الخميس٣٨٥١٦٧٤ ٣٥١٧
المكرمة/جدة

االحساءعبدالرحمن صالح محمد الخميس٥٦٩٨ ٣٥١٨

القطيفعبدالله بن محمدصالح بن عبدالكريم الخميس٥٧٧٠٢٧٧ ٣٥١٩

مكتب منطقة الرياضعبدالله خميس بالل الخميس٤٩٥٠ ٣٥٢٠

الرياضمحمد سعد غهد الخميس٧٨٩ ٣٥٢١

الرياضمحمد سعد محمد الخميس٣١١٧٠٦٨ ٣٥٢٢

الرياضمحمد سليمان علي الخميس٥١١٩٧٤٢ ٣٥٢٣

الزلفيمحمد مدالله محمد الخميس٨١٨٣ ٣٥٢٤

جدةمصعب بن حاتم بن فضل الخميس٣٦٩١٦٢٠ ٣٥٢٥

الرياضنوره عبدالله محمد الخميس٦٠٩ ٣٥٢٦

جدةجوهره حسين حسن الخميسي٥٠٧٥ ٣٥٢٧

مكة المكرمةحمدان ناعم جويبر الخميسي٣٦٦٠ ٣٥٢٨

الرياضمنصور عبيدالله عبيد الخميسي٥٦٤٠٢١٥ ٣٥٢٩

جدةمحمد سالم  الخنبشي٦٠٤ ٣٥٣٠

مكتب منطقة المدينة المنورةمنصور محارب فهد الخنشل٦٩٥٠٥٦٩ ٣٥٣١

جدةسيف مفلح محمد الخنفري١٥٧٢ ٣٥٣٢

الدمامحسين عبداالله باقر الخنيزي٠١٨٧٩١١ ٣٥٣٣

جدةجمال بن يحيى بن احمد الخواجي١٢٤٦٠٩٩ ٣٥٣٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسعيد عبدالله -- الخوتاني١٨٠٦٧٣٢ ٣٥٣٥

مكتب منطقة جازانعائشه عيسى علي الخوج٠٩٧٦ ٣٥٣٦

االحساءاحمد عبداللطيف احمد الخوفي٤١٧٢١٧٥ ٣٥٣٧

عنيزةسليمان بن سعد سليمان الخويطر٧٥٤٢٩٦٤ ٣٥٣٨

مكتب منطقة مكة غليه علي الفي الخويطري٧٢٤٩ ٣٥٣٩
المكرمة/جدة

الدماماحمد علي حسن الخياط٨١٦١٩٠٩ ٣٥٤٠

الجبيلعبدالله محمد صالح الخياط٥٥٣٨ ٣٥٤١

مكتب محافظة الجبيلمحمد علي معتوق الخياط٦٧١٤ ٣٥٤٢

الدماممعصومه علي عبدالله الخياط٩٠١٤ ٣٥٤٣

الظهرانخالده عبدالله عبدالعزيز الخيال٧٢٨ ٣٥٤٤

الرياضعبدالرحمن فهد عبدالله الخيال١٠٨٧٤٦٢ ٣٥٤٥

الرياضعبدالمحسن عبدالرحمن عبدالعزيز الخيال٠٦٦٥٣٦٤ ٣٥٤٦

الرياضموسى عوده موسى الخيبرى ٣٥٤٧

تبوكخالد احمد علي الخيبري١٨٣٢٠٨٨ ٣٥٤٨

مكتب منطقة الرياضخالد فيصل محمد الخيبري٩٤٥٨ ٣٥٤٩

جدةسليمان محمد عوض الخيبري٢٩٦ ٣٥٥٠

الرياضصالح عمر عايش الخيبري٩١٨٢٤٢٩ ٣٥٥١

مكتب محافظة الخرجعبدالرحمن علي حماد الخيبري٦١٥٩ ٣٥٥٢

الرياضعبدالكريم حامد عبدالكريم الخيبري٨٨٢٤٩٢٦ ٣٥٥٣

المدينة المنورةعبدالله عواد عيدالزيزي الخيبري٨٧٥٧٧٤٠ ٣٥٥٤

المدينة المنورةمباركة يوسف ثويني الخيبري٥٣٦٨ ٣٥٥٥

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد رجاء رباح الخيبري٧٦٠٧ ٣٥٥٦

الليثابراهيم احمد محمد الخيرى٧١٥ ٣٥٥٧

تبوكابراهيم صديق محمد الخيرى٠١١ ٣٥٥٨

القنفذةابراهيم محمد ابراهيم الخيري٢٥٦٤ ٣٥٥٩

الرياضتركي صالح فرحان الخيري٥٣٢٩ ٣٥٦٠

مكة المكرمةخالد محمد احمد الخيري١٩٨٠٦٤٥ ٣٥٦١

الرياضياسر فهد صالح الخيواني٧٠٩٥ ٣٥٦٢

الخبرعبدالمحسن محمد عبدالمحسن الدائل٩٣٨٥٣٣١ ٣٥٦٣

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله سعد بن ابراهيم الدابس٣٠١١ ٣٥٦٤

مكتب المنطقة الشرقيةبدريه حسن على الدار٩٣٥٩ ٣٥٦٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ
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الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةحسن عبدالواحد بن عبدالعلي الدار٩١٢٢ ٣٥٦٦

الدمامعماد سلمان حسن الدار٩٢٩١١٩٠ ٣٥٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله ابراهيم بن عبدالله الداعج٢٤٠٠ ٣٥٦٨

مكتب منطقة الرياضابراهيم عبدالله داغر الداغر٩٤٧٧٦٦٤ ٣٥٦٩

الدماماحمد عبدالله حسين الدالوي٤٣٧٠٢٨٧ ٣٥٧٠

الرياضعبدالله عبدالرحمن فهد الدامر٧٦٣٨٣٧٥ ٣٥٧١

الرياضمحمد منصور عبدالله الدامر٠٩٧٢ ٣٥٧٢

الرياضفهد عبدالعزيز  الدامغ٧١٩ ٣٥٧٣

الرياضابراهيم عبدالله عبدالرحمن الداود٨٧٠٠٢٥١ ٣٥٧٤

رأس تنورةعبدالعظيم احمد سلمان الداود٤٧٠ ٣٥٧٥

الرياضفهد محمد عبدالله الداود٦٥٠ ٣٥٧٦

الرياضمنصور راشد داود الداود٠٧٥٣٣٣٨ ٣٥٧٧

الرياضعبدالرحمن راشد  الداوود٨٢٣ ٣٥٧٨

الرياضفهد سعد عبدالله الداوود١٩٤ ٣٥٧٩

مكتب منطقة الرياضنوره سعد عبدالله الداوود٥٣٧٢ ٣٥٨٠

مكتب منطقة الرياضنوره سعد عبدالله الداوود٥٣٧٢ ٣٥٨١

مكتب المنطقة الشرقيةماجد دايس دايس الدايس٦٣٦٩ ٣٥٨٢

الرياضشيخه عبدالرحمن عبدالوهاب الدايل٩٥٢٣ ٣٥٨٣

شقراءعبدالعزيز بن ابراهيم بن محمد الدايل٦٤٤٣ ٣٥٨٤

مكتب منطقة الرياضفراس عبدالكريم عبدالقادر الدايل٤٣١٤ ٣٥٨٥

الرياضابراهيم دخيل دباس الدباس ٩٥ ٣٥٨٦

الرياضخالد عبدالعزيز صالح الدباس٥٩٩٦ ٣٥٨٧

الخرجسعد ابراهيم محمد الدباس٧١٥ ٣٥٨٨

الخرجمحمد ابراهيم محمد الدباس٦٢٤ ٣٥٨٩

الرياضوليد محمد صالح الدباسي٧٨٣٣١١٠ ٣٥٩٠

جدةصالح كامل صالح الدباغ٦٩٦٦٣٤٩ ٣٥٩١

جدةعلي محمد علي الدباغ٩٦٢٠٦٨٢ ٣٥٩٢

مكتب منطقة الرياضهياء راشد  الدباغ٩٦٥٥٠٩٦ ٣٥٩٣

بريدةحصه السعود  الدبيان١٧٨ ٣٥٩٤

مكتب منطقة الرياضرزان خالد عبدالله الدبيان٥٤٧٦ ٣٥٩٥

مكتب منطقة الرياضرغداء محمود موسى الدبيان٣١٢٧ ٣٥٩٦
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عنيزةعاشه عبدالله ناصر الدبيان٦٢٢٤٣٠٣ ٣٥٩٧

الرياضعبدالرحمن منصور ابراهيم الدبيان٩٣٨٧٨٨٩ ٣٥٩٨

جدةفوزيه بنت صالح بن عبدالرحمن الدبيان٥٨٧٨٢٦٧ ٣٥٩٩

مكتب منطقة الرياضمنيره سليمان محمد الدبيان ٣٦٠٠

الرياضمحمد بن علي بن عثمان الدبيخي٦٩٣٢٤٩١ ٣٦٠١

الرياضمحمد عبدالله ابراهيم الدبيخي٣٧٧٣٣٧٣ ٣٦٠٢

الرياضابراهيم عبد العزيز عبدالله الدبيكل٣٠٧١٢٩٠ ٣٦٠٣

الخبرصالح عبدالعزيز صالح الدحيحي٨٧٠٧٩٣٠ ٣٦٠٤

مكتب محافظة األحساءمشاري محمد عبدالرحمن الدحيالن٠٠٣٠ ٣٦٠٥

مكتب المنطقة الشرقيةناصر راشد ناصر الدحيالن٢١٥ ٣٦٠٦

الخبرنزار عبدالرؤوف مهدي الدحيلب٨٢٣٥٨٤٨ ٣٦٠٧

الدمامراشد عبدالله بن ادحيم الدحيم٤٣٣٩٢٠٨ ٣٦٠٨

الرياضعبدالرحمن راشد عبدالعزيز الدحيم٥٠٧٦ ٣٦٠٩

الرياضعبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الدحيم٤٩٤٣ ٣٦١٠

الرياضعبدالله محمد عبدالله الدحيم٥٩٧٩ ٣٦١١

الخفجيابراهيم خليل رجب الدخيل٠٨٩ ٣٦١٢

الرياضخالد عبدالمحسن عبدالله الدخيل٧٥٣٠٩٣٥ ٣٦١٣

الدمامدخيل بن محمد بن دخيل الدخيل٦٧٦١٩١٧ ٣٦١٤

رفحاءدخيل الله محمد سليمان الدخيل٠٢٧٧ ٣٦١٥

الرياضساره عبدالله دخيل الدخيل٣٩٣٢٦٢٦ ٣٦١٦

جدةسعود بن صالح بن دخيل الدخيل٨٢١٤٤١٨ ٣٦١٧

الرياضسليمان ابراهيم السليمان الدخيل٣٩١٩٢٠٣ ٣٦١٨

الرياضسليمان صالح العبدالله الدخيل٩٤٩ ٣٦١٩

مكتب محافظة األحساءصالح بن دخيل بن محمد الدخيل٩٣٧٥ ٣٦٢٠

الرياضصالح محمد صالح الدخيل٢١٣ ٣٦٢١

المدينة المنورةطارق عبدالوهاب عبدالله الدخيل٥٦١١٧٢٨ ٣٦٢٢

الدمامعادل عبدالوهاب ابراهيم الدخيل٢٧١٠٠١٧ ٣٦٢٣

المجمعةعبدالله سعود عبدالمحسن الدخيل٠١٨٢٧٥٧ ٣٦٢٤

بريدةعبدالله عبدالرحمن محمد الدخيل٣٦٨ ٣٦٢٥

الرياضعبدالله عبدالعزيز محمد الدخيل٠٢٧ ٣٦٢٦

بريدةعبدالله محمد صالح الدخيل٠٦٥٢٦٢٦ ٣٦٢٧
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الرياضمحمد ابراهيم ناصر الدخيل١٦٠٠٨٦٨ ٣٦٢٨

الظهرانمحمد عبدالرحمن محمد الدخيل٩٤٨٤ ٣٦٢٩

الرياضمحمد على ناصر الدخيل١٦٥ ٣٦٣٠

المجمعةهياء عثمان  الدخيل ٣٦٣١

االحساءمحمد عبدالله غالم محمد الدر٧٣٠٣٧٥١ ٣٦٣٢

الخبرعبدالله صالح محمد الدرازى٧٨٥١٣٤١ ٣٦٣٣

مكتب المنطقة الشرقيةمصطفى احمد ناصر الدرازي٣٢٧٦ ٣٦٣٤

الدماماحمد جاسم عبدالرحمن الدرباس٩٠٤٩٨٥٤ ٣٦٣٥

الخبرطالل ابراهيم يحى الدربى١٩٣٨٨٨٦ ٣٦٣٦

أبـهاعيسى موسى صالح الدربى٣٨٧٠٢٤٥ ٣٦٣٧

مكتب منطقة الرياضحكمي علي عبدالله الدربي٢٨١٠١٤٠ ٣٦٣٨

مكتب منطقة جازانمريم حيدر صالح الدربي ٣٦٣٩

الرياضناصر عبدالله  الدرسوتى٢٩٥ ٣٦٤٠

مكتب منطقة الرياضنوره السليمان  الدرع٢١٤٠ ٣٦٤١

مكتب منطقة الجوفوائل مبارك براك الدرع٥٦١١ ٣٦٤٢

مكتب المنطقة الشرقيةطالل عبدالله بن عبدالرحمن الدرعان٩٦٧١ ٣٦٤٣

الرياضفهد دخيل السريع الدرعان٣٦٧ ٣٦٤٤

بيشةناصر شارع ناصر الدرعاني٩٢٠٢٨١٩ ٣٦٤٥

مكتب منطقة الرياضفاطمه عبدالله عبدالعزيز الدرهم٤٠٦٢ ٣٦٤٦

الدمامخديجة مدن حمود الدرويش٩٣١٩ ٣٦٤٧

الرياضيوسف عبدالرحمن عبدالعظيم الدرويش٠٠٦٢ ٣٦٤٨

الخرجأحمد علي أحمد الدريبي٧٦٤٠٩١٥ ٣٦٤٩

الرياضصالح سالم عبدالله الدريبي٣٥٧٢٨٠٥ ٣٦٥٠

الرياضاحمد فهد عبدالعزيز الدريس٥٠٠٤٠٢٣ ٣٦٥١

الرياضعبدالمحسن سعود سعود الدريس٦٢٧٧٠٩١ ٣٦٥٢

الرياضبدر على عبدالعزيز الدريهم٩٨٩٤٨٧١ ٣٦٥٣

الرياضمحمد حسن عبدالله الدريهم٢٩١ ٣٦٥٤

الزلفياحمد صالح عبدالعزيز الدريويش٢٧٦٠ ٣٦٥٥

الرياضرنا احمد يوسف احمد الدريويش٥٥٦٣٩٨٤ ٣٦٥٦

الخبرصالح خليل ابراهيم الدريويش٣٠٤٧٣٣٢ ٣٦٥٧

الرياضعبدالعزيز ناصر حمد الدريويش٥٣٤٧ ٣٦٥٨
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المجمعةعلي بن صالح بن عبدالعزيز الدسيماني٤٨٢٣ ٣٦٥٩

أبـهااحمد محمد علي الدعجان٣٠١٦٠١٩ ٣٦٦٠

جدةمطلق حمدان مطلق الدعجانى١٩٨ ٣٦٦١

الرياضناصر مقذل صاهود الدعجانى١٩١ ٣٦٦٢

الرياضعبدالمحسن حسين ضيف الله الدعجاني٧٥١٢٦٧٣ ٣٦٦٣

مكة المكرمةفاطمه محمد سعيد الدعجاني٢٠٥٦٤٨٩ ٣٦٦٤

جدةماجد عايض حمدان الدعجاني٨٠٠٤٢٥٦ ٣٦٦٥

الرياضنورة عبد العزيز جروح الدعجاني١٧٥٧ ٣٦٦٦

الدوادمينوير غازي شبيب الدعجاني٠٨٢٢١٦٧ ٣٦٦٧

مكتب مكة المكرمةاحمد دابس بن محمد الدعدى٩٤٧٥ ٣٦٦٨

مكتب مكة المكرمةجميله بطيحان خويتم الدعدي٥٤١١١١٨ ٣٦٦٩

مكتب مكة المكرمةجميله بطيحان خويتم الدعدي٥٤١١١١٨ ٣٦٧٠

مكتب مكة المكرمةسامي عواض بن عوض الدعدي٨٣٧١ ٣٦٧١

مكة المكرمةسمران حمدي عوده الدعدي٣٨٠٧٤٢٥ ٣٦٧٢

مكتب مكة المكرمةنوره صغير حمدان الدعدي٧٤٠٠ ٣٦٧٣

الجبيلعبدالمحسن بن دعفس بن علي الدعفس٦٥٩٤٧٨٩ ٣٦٧٤

الرياضعبدالرحمن فهد سعود الدعيج٢٣١٥٢٢٤ ٣٦٧٥

بريدةبشير بن جراد بن سالم الدعيجاء٢٥٩٥ ٣٦٧٦

الرياضفهد جزاء زيد الدعيجانى٩٣٠ ٣٦٧٧

جدةصالح على احمد الدعيجى٨١٣ ٣٦٧٨

الخفجيصبري دعيج على الدعيجي١٥٤٩ ٣٦٧٩

الرياضمحمد ابراهيم محمد الدعيجي٠٨٦٦٩٨٢ ٣٦٨٠

الرياضعبدالله دعيع العبدالله الدعيع٨٤٤٥٣٦٠ ٣٦٨١

مكة المكرمةعائشه ادريس محمد الدغريرى٧٧٣ ٣٦٨٢

الرياضعلى على  الدغريرى٧٨١ ٣٦٨٣

مكتب منطقة القصيمنوره حمود  الدغمانى٧٨٣ ٣٦٨٤

الدمامتركى نايف درزى الدغمى١٣٨٥٩٩٧ ٣٦٨٥

الرياضالجوهرة عبدالعزيز عبدالله الدغيثر١١٢١ ٣٦٨٦

بريدةناصر أحمد عبدالله الدغيري٥٢٧٧ ٣٦٨٧

الرياضحصه عبدالله محمد الدغيشم١٤٦٥٩٥٧ ٣٦٨٨

شقراءعبدالله زيد جويفر الدغيلبى٧٢٥ ٣٦٨٩
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الرياضمحمد عبيد حيالن الدغيلبى٨٨٥ ٣٦٩٠

شقراءذياب ماطر جغيثم الدغيلبي٦١٥٦٩٦٣ ٣٦٩١

الرياضنادر مطلق عبدالرحمن الدغيلبي٨٧٩٢٣٨٧ ٣٦٩٢

مكتب منطقة الرياضرفعه محمد عايض الدغيلبيه٥٠٥١٤٤٤ ٣٦٩٣

الرياضمنيره راشد  الدغيلى٢٣٧ ٣٦٩٤

مكتب منطقة الرياضالجوهره براهيم محمد الدغيم٨٠٤٨ ٣٦٩٥

الرياضعلى ابراهيم دغيم الدغيم٣٥٥ ٣٦٩٦

الرياضعبدالعزيز ناصر حمد الدفح٣٩٣ ٣٦٩٧

الرياضعبدالحميد حمدان  الدكام٢٢٩ ٣٦٩٨

الرياضعبدالعزيز حمد ابراهيم الدكان٩٢٧٩ ٣٦٩٩

الرياضانور محمد العبدالعزيز الدكماري٣٢٢٩٢٩٦ ٣٧٠٠

مكتب محافظة الخرجناصر مبارك محمد الدالل٤١٢٠ ٣٧٠١

الرياضعبدالمحسن عبدالله محمدالحويقل الدلبحى٧٩٦٧٤٨٤ ٣٧٠٢

الرياضطالل عوض راشد الدلبحي٥١٩٨ ٣٧٠٣

مكتب محافظة الدوادميفارس مقعد سفر الدلبحي٣٦١٧ ٣٧٠٤

الرياضمنصور مذكر فهد الدلبحي٢١٤١ ٣٧٠٥

الرياضسعد عبدالعزيز عبدالمحسن الدلقان٠٨٤٨ ٣٧٠٦

الدمامخالد فوزان عبدالرحمن الدليجان٦٧٨١٥٢٥ ٣٧٠٧

الدمامعبدالقادر توزان عبدالرحمن الدليجان١٣٦٦٠٨٣ ٣٧٠٨

الدمامفهد ابراهيم بن فهد الدليجان٧٣٨٤ ٣٧٠٩

االحساءمحمد عبدالرحمن عبدالله الدليجان٥٢٤٥٧٦٣ ٣٧١٠

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد فالح بن صالح الدليجان٠٨٠٧ ٣٧١١

بريدةصالح ابراهيم السليمان الدليالن٧٠٠ ٣٧١٢

الرياضسعد حسين ابراهيم الدماعين٤٤٨٣١٧١ ٣٧١٣

الدمامحسين راشد حسين الدنينى٧٧٩ ٣٧١٤

جدةعلي عبدالله مسفر الدهاس٧٨٨٤ ٣٧١٥

الطائففاطمه الحميدى جالن الدهاس٢٥٨٨٤٩٧ ٣٧١٦

مكة المكرمةفهد عائض عبدالله الدهاس١٢٨ ٣٧١٧

بريدةحصه العبدالعزيز  الدهامى٣٨٨ ٣٧١٨

مكتب منطقة الرياضمحمد راشد محمد الدهان٥٣٤٨١٧٩ ٣٧١٩

الرياضعبدالرحمن احمد عبدالله الدهش٤٢٩٥ ٣٧٢٠
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الرياضفهد صالح عبدالله الدهش١١٩٢٩٧٩ ٣٧٢١

الدمامعلى عبدالله على الدهشان٩٠٣١ ٣٧٢٢

الرياضحمد ابراهيم حمد الدهمش٩٧٢٠ ٣٧٢٣

الرياضعبدالعزيز محمد عبدالله الدهمش٧٧٣٠٨١٢ ٣٧٢٤

مكتب منطقة الرياضحصه دغيمان ناصر الدهمشي٧٢١٩ ٣٧٢٥

سكاكاعبدالله مفضي القحص الدهمشي٣١٩٤٧٩٣ ٣٧٢٦

عرعرفيصل خضر علي الدهمشي٦٩٠٣٢٢٦ ٣٧٢٧

االحساءابراهيم احمد محمد الدهموش٦٤٤٣٨٦٨ ٣٧٢٨

الدمامعبدالرحمن مشاري محمد الدهيش٨٠٧٩٠٤٨ ٣٧٢٩

الرياضمنصور فهد عبد العزيز الدهيش٢١٧٩١٩٠ ٣٧٣٠

الرياضعبدالله ابراهيم محمد الدهيمان٠٣١٠١٥١ ٣٧٣١

الرياضيوسف عبدالرحمن ابراهيم الدهيمي٥١٠٨ ٣٧٣٢

مكتب محافظة حفر الباطنعمشاء ناصر محمد الدواس١٤١٢ ٣٧٣٣

مكتب منطقة القصيمموضي دواس صالح الدواس٧٢٥١ ٣٧٣٤

بريدةرقيه الصالح  الدواسى٥١٠ ٣٧٣٥

الرياضضحى محمد عالء الدين الدواليبي٤٦٩٢ ٣٧٣٦

بريدةفهد عبدالله عبدالرحمن الدواي٢٤٧٢ ٣٧٣٧

الرياضابراهيم عبدالعزيز راشد الدوخى٩٨١٧٧٧٤ ٣٧٣٨

الرياضابراهيم عبدالله ابراهيم الدوخي٠٥٣ ٣٧٣٩

الدمامماجد سالمين مرزوق الدوسرس٠٤٢٩٦٧٨ ٣٧٤٠

الرياضابراهيم دقيتان محمد الدوسرى٥١٨ ٣٧٤١

الخرجاحمد حمد سعيد الدوسرى٨١٧ ٣٧٤٢

مكتب المنطقة الشرقيةاسمه فايز راشد الدوسرى٤٣٣٩ ٣٧٤٣

مكتب المنطقة الشرقيةامل ابراهيم خليفه الدوسرى٨١٥٥ ٣٧٤٤

الخبرامنه سعد صالح الدوسرى٩٤٩ ٣٧٤٥

مكتب المنطقة الشرقيةبتالء عوض عبدالله الدوسرى٤٧٩٩ ٣٧٤٦

الخرجبداح معجب ناصر الدوسرى٩٦٠ ٣٧٤٧

الظهرانبشير دحيالن بشير الدوسرى٩٨٨ ٣٧٤٨

جدةبناء زيد  الدوسرى٥٧٥ ٣٧٤٩

مكتب محافظة الخرجبندر سلطان محمد الدوسرى٥٨٨٢ ٣٧٥٠

الرياضتركى على تركى الدوسرى٩٠٤ ٣٧٥١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةحزام سعد ثوينى الدوسرى٤٦٧ ٣٧٥٢

الرياضحسن ابراهيم جمعه الدوسرى٨٤٨ ٣٧٥٣

الرياضحسين سعد مسعود الدوسرى٧٢٣٤٧٣٥ ٣٧٥٤

الرياضحسين معجب عبدالله الدوسرى١٠٦ ٣٧٥٥

االحساءحمد سالم ناصر الدوسرى٨٤٧ ٣٧٥٦

الرياضحمد عبدالله شبيب الدوسرى٧٩٩ ٣٧٥٧

الدمامحمد محمد جمعه الدوسرى١١٨ ٣٧٥٨

الرياضحمود عبيد بطى الدوسرى٨٤٦ ٣٧٥٩

الجبيلحميد اسماعيل  الدوسرى٦٨٣ ٣٧٦٠

الخبرخالد جوهر مرزوق الدوسرى٨٢٤ ٣٧٦١

الرياضخالد فهد محبوب الدوسرى١٦٩٦٣٢٠ ٣٧٦٢

األفالجخضره سالم سلطان الدوسرى٠٠٢ ٣٧٦٣

الرياضخلف على  الدوسرى٤٤٦ ٣٧٦٤

مكتب المنطقة الشرقيةخليفه فرحان راشد الدوسرى٤٣١ ٣٧٦٥

الخبرخليفه محمد خليفه الدوسرى٢٤٣ ٣٧٦٦

الرياضدحيم بخيت مطلق الدوسرى٩٦٥ ٣٧٦٧

جدةدريس غريب  الدوسرى٥٧٥ ٣٧٦٨

الدمامدعيج سعيد محمد الدوسرى٥٥١ ٣٧٦٩

الرياضراشد بن ضافى بن عبد الرحمن النتيفات الدوسرى٢٩٣٨٤٧٦ ٣٧٧٠

الظهرانراشد حسين فهد الدوسرى٥٤٩ ٣٧٧١

الخبرراشد عبدالله حمدان الدوسرى٢٣٨ ٣٧٧٢

الرياضراشد مبارك حمدان الدوسرى٢٠٣٨٨١٩ ٣٧٧٣

االحساءرجاء حسن  الدوسرى٨١٣ ٣٧٧٤

مكتب منطقة الرياضرفعه راشد جهيمان الدوسرى٤٥٢٨ ٣٧٧٥

الرياضرفعه محمد فرج الدوسرى١٦٧ ٣٧٧٦

الرياضزيد على  الدوسرى٨٦١ ٣٧٧٧

جدةزينه راشد  الدوسرى ٣٧٧٨

مكتب المنطقة الشرقيةساره مسعود حسن الدوسرى٣٩٣٣ ٣٧٧٩

مكتب محافظة الخرجسالم صويان سعد الدوسرى٤٤٨٠٩٨٠ ٣٧٨٠

الدمامسالم مبارك بخيت الدوسرى١٧٤ ٣٧٨١

الرياضسالم محمد راشد الدوسرى٨٦٣ ٣٧٨٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسعد حشر خفران الدوسرى٧٧٧ ٣٧٨٣

مكتب منطقة الرياضسعد خليفه صالح الدوسرى٣٥٣٩٦٩٠ ٣٧٨٤

الرياضسعد راشد محمد الدوسرى٩٢٠ ٣٧٨٥

الدمامسعد راشد سحيم الدوسرى٣٢٤ ٣٧٨٦

الرياضسعد عبدالرحمن محمد الدوسرى١٠٠ ٣٧٨٧

وادي الدواسرسعد عبدالله حماد الدوسرى٧٤٦ ٣٧٨٨

مكتب منطقة الرياضسعد فالح  الدوسرى١٦٠٠ ٣٧٨٩

الرياضسعد محمد ماجد الدوسرى٩٩٧ ٣٧٩٠

الرياضسعد محمد مفرج الدوسرى٢٧١ ٣٧٩١

مكة المكرمةسعد محمد سعيد الدوسرى٦٢٨ ٣٧٩٢

الرياضسعد محمد رميه الدوسرى٧٤٢ ٣٧٩٣

الطائفسعد ناصر خنجر الدوسرى٥٧٧ ٣٧٩٤

الخرجسعيد مبارك محمد الدوسرى٧٦٣ ٣٧٩٥

الرياضسعيد محمد سعيد الدوسرى٣٧٩ ٣٧٩٦

الرياضسعيده مرزوق  الدوسرى٠١٤ ٣٧٩٧

مكة المكرمةسفر مسفر عبدالله الدوسرى٠٦٣٦٣٢٧ ٣٧٩٨

األفالجسلطان محمد سلطان الدوسرى٦٨٦ ٣٧٩٩

مكة المكرمةسلمى جمعان عبدالله الدوسرى٢٢٠ ٣٨٠٠

الدمامسلوى محمدمبارك العنايشه الدوسرى٥٣٥٥٥٧٠ ٣٨٠١

مكتب المنطقة الشرقيةسليم سعيد سليم الدوسرى٨١٦ ٣٨٠٢

الخبرشافى مبارك عميش الدوسرى٥٠١ ٣٨٠٣

الدمامشماء عتيق  الدوسرى٢١٠ ٣٨٠٤

مكتب المنطقة الشرقيةشيخه صالح سلطان الدوسرى٣٢٣٧ ٣٨٠٥

وادي الدواسرشيخه مبارك قنام الدوسرى٩٣٩ ٣٨٠٦

الرياضصالحه مثيب  الدوسرى٧٠٥ ٣٨٠٧

جدةظافر قيتان مسفر الدوسرى٠٥١٣٨٨٥ ٣٨٠٨

الدمامعبدالرحمن راشد محمد الدوسرى٨٢٦ ٣٨٠٩

الدمامعبدالرحمن صالح جمعه الدوسرى٩٢٦ ٣٨١٠

الرياضعبدالرحمن مبارك سعيد الدوسرى٦٢٥ ٣٨١١

الجبيلعبدالرحمن مرضى دحيم الدوسرى٣٢٠١٤٢٣ ٣٨١٢

الطائفعبدالرحيم ناصر محمد الدوسرى٧٥٣ ٣٨١٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

وادي الدواسرعبدالله حماد سعد الدوسرى٠٦٣ ٣٨١٤

الجبيلعبدالله خالد مدعج الدوسرى١٣٧ ٣٨١٥

الرياضعبدالله خلف  الدوسرى٦٤٠ ٣٨١٦

الخبرعبدالله سعود محيجر الدوسرى٤٣٣ ٣٨١٧

الرياضعبدالله سعيد على الدوسرى٣٢٦ ٣٨١٨

الرياضعبدالله عبدالرحمن  الدوسرى٥٦٣ ٣٨١٩

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله على عبدالعزيز الدوسرى٤٠٠٥ ٣٨٢٠

الرياضعبدالله غيث عبدالله الدوسرى٦٢٠ ٣٨٢١

الخبرعبدالله فالح حمد الدوسرى٢٣٥ ٣٨٢٢

وادي الدواسرعبدالله محمد ربيعان الدوسرى٣٠٧ ٣٨٢٣

الرياضعبدالله محمد مسفر الدوسرى٤٢٨ ٣٨٢٤

الرياضعبدالله محمد عبدالله الدوسرى٩٣٤ ٣٨٢٥

وادي الدواسرعبدالله محمد على الدوسرى٦٣٤ ٣٨٢٦

الرياضعبدالله مسفر عبدالله الدوسرى٢٠٣ ٣٨٢٧

الخرجعبدالله منصور عبدالله الدوسرى٣٨٤ ٣٨٢٨

الرياضعبدالله ناصر  الدوسرى٩٠٨ ٣٨٢٩

الخرجعبدالله نايف عبدالله الدوسرى٣٠٢ ٣٨٣٠

الرياضعبيد بن على بن ضفيان الدوسرى٣٥٩٥٠٣٧ ٣٨٣١

الرياضعبيد سلمان فهاد الدوسرى٤٥٣٠٢٩٦ ٣٨٣٢

الرياضعبيد عبدالله سعيد الدوسرى٠٦٤ ٣٨٣٣

الرياضعجباء مهدى فهد الدوسرى١٤٧ ٣٨٣٤

مكتب المنطقة الشرقيةعلى احمد فرحان الدوسرى٤٥٥٥٥٨٥ ٣٨٣٥

السليلعلى جابر سعيد الدوسرى٤٢٢ ٣٨٣٦

تبوكعلى حمد سعد الدوسرى٥٥٧ ٣٨٣٧

الخبرعلى سعيد محمد الدوسرى٨٦٩ ٣٨٣٨

الرياضعلى فهد عمار الدوسرى٢٩١ ٣٨٣٩

الرياضعلى مبارك عبدالله الدوسرى٣٨٨ ٣٨٤٠

الرياضعلى مبارك دحيم الدوسرى٣٣٨ ٣٨٤١

الخبرعلى محمد  الدوسرى٣١٥ ٣٨٤٢

الرياضعلى منصور سعود الدوسرى٠٦٤ ٣٨٤٣

الدمامعيسى عبدالله عيسى الدوسرى٥٢٧٣٨٨٠ ٣٨٤٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الظهرانعيسى هاشل علي الدوسرى٢١٨ ٣٨٤٥

مكتب منطقة الرياضغاده مطرف سعيد الدوسرى٦٩٨٤ ٣٨٤٦

تبوكغلباء سعود  الدوسرى٢٧١ ٣٨٤٧

الرياضفالح محمد شرعان الدوسرى١٧٨ ٣٨٤٨

مكتب المنطقة الشرقيةفالح منصور شديد الدوسرى٨٨٢٧ ٣٨٤٩

مكتب محافظة الخرجفرحان راشد رشدان الدوسرى٨٣٤٣ ٣٨٥٠

الظهرانفهد زعيتر فهد الدوسرى٣٦٧ ٣٨٥١

الرياضفهد سالم حوار ال سويلم الدوسرى٨٩٨٣٤٤١ ٣٨٥٢

الرياضفهد سعد االسود الدوسرى٥٠٦ ٣٨٥٣

األفالجفهد فراج تركى الدوسرى٧٢٢ ٣٨٥٤

الرياضفهد مبارك محمد الدوسرى٢٧١ ٣٨٥٥

الرياضفهد مدعث ناصرادم الدوسرى٥٠٤ ٣٨٥٦

مكة المكرمةفهمى مذكر محمد الدوسرى٧٨٢ ٣٨٥٧

الخبرفوءاد سعد عبدالله الدوسرى٩٩٨ ٣٨٥٨

مكتب محافظة الجبيلكايده محمد ناصر الدوسرى٢٤٠٣٧٠٤ ٣٨٥٩

مكتب المنطقة الشرقيةلطيفه محمد مبارك الدوسرى٥٣٤٨ ٣٨٦٠

مكتب منطقة الرياضلولوه منصور  الدوسرى٩١٨٨ ٣٨٦١

مكتب المنطقة الشرقيةليلى وليد عبدالله الدوسرى٥٠٥٤ ٣٨٦٢

الرياضماجد مبارك غرير الدوسرى٣٤٥٢٥٥٣ ٣٨٦٣

الدماممبارك سالم مبارك الدوسرى٠٦٠ ٣٨٦٤

الرياضمبارك عويضه فهد الدوسرى٥٥٣ ٣٨٦٥

الرياضمبارك محمد زيد الدوسرى٨٩٣٢٠٩٥ ٣٨٦٦

وادي الدواسرمبارك محمد مبارك الدوسرى٩١٢ ٣٨٦٧

الطائفمحمد ابراهيم درعان الدوسرى٠٧٩٢٩٢٤ ٣٨٦٨

الرياضمحمد بخيت سالم الدوسرى٦٣٩ ٣٨٦٩

الخرجمحمد خفران  الدوسرى٤٢١ ٣٨٧٠

الخبرمحمد سعد خميس الدوسرى٣٤٣١٢٥٣ ٣٨٧١

الظهرانمحمد صالح احمد الدوسرى٧٧٠ ٣٨٧٢

الرياضمحمد عبدالعزيز ابراهيم الدوسرى٢٤٤ ٣٨٧٣

األفالجمحمد عبدالعزيز معجب الدوسرى٥٢٤ ٣٨٧٤

الطائفمحمد فايز حسن الدوسرى٧٩٢١٣٩٧ ٣٨٧٥
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد مبارك عويضه الدوسرى٣١٠٠٠٩٢ ٣٨٧٦

الرياضمحمد مبارك عبدالرحمن الدوسرى٣٤٦ ٣٨٧٧

جدةمحمد مبارك  الدوسرى٠٢٢ ٣٨٧٨

الرياضمحمد مرشد عامر الدوسرى٥٣٥٣٣٠٤ ٣٨٧٩

الدماممحمد مقبل حسن الدوسرى٨٠٠ ٣٨٨٠

الظهرانمحمد مهنا محمد الدوسرى٦٨٦٠ ٣٨٨١

مكة المكرمةمحمد ناصر صالح الدوسرى٩٦٩ ٣٨٨٢

الرياضمحمد ناصر عبدالله الدوسرى٢٤٣٥٢٧٤ ٣٨٨٣

األفالجمحمد هويدى متعب الدوسرى٧١٠ ٣٨٨٤

الطائفمدلوله ناصر  الدوسرى١٢١ ٣٨٨٥

الطائفمرزوق عيس  الدوسرى٥٥٠ ٣٨٨٦

الرياضمرزوق محمد جمعان الدوسرى٥١٢ ٣٨٨٧

الرياضمرسل عبيد فرج الدوسرى٣١٨ ٣٨٨٨

الرياضمسفر محمد عبدالعزيز الدوسرى٤٠٥ ٣٨٨٩

الخرجمسفر محمد عبدالعزيز الدوسرى٦١٦ ٣٨٩٠

الرياضمشبب محمد  الدوسرى٧٠٧ ٣٨٩١

الرياضمشهور حسين على الدوسرى١٢١٥٩٨٠ ٣٨٩٢

االحساءمعضد ناصر محمدالخييلي الدوسرى١٧٣٦٨١٥ ٣٨٩٣

مكة المكرمةمفلح عبدالله محمد الدوسرى٦٥٠٨٩٨٧ ٣٨٩٤

مكتب محافظة الخرجمنصور سالم صالح الدوسرى٠٨٧ ٣٨٩٥

الرياضموضى عتيق  الدوسرى١٢٨ ٣٨٩٦

مكتب المنطقة الشرقيةمى جمعه عبدالله الدوسرى٢٨٥٩ ٣٨٩٧

الدمامميثه خميس محمد الدوسرى٠٥٧ ٣٨٩٨

الرياضناجى حمد مبارك شجاع الدوسرى٨٠٩ ٣٨٩٩

الرياضناصر بخيت  الدوسرى٤٧٩ ٣٩٠٠

الرياضناصر جعيشن مسفر الدوسرى٦٣٩٦ ٣٩٠١

الرياضناصر عبدالله ابراهيم الدوسرى٩٧٦١٦٧٣ ٣٩٠٢

مكتب منطقة الرياضناصر عبدالله محمد الدوسرى٧٥٩٢ ٣٩٠٣

الخبرناصر محمد ناصر الدوسرى٠٥٠٦٣٦٩ ٣٩٠٤

الرياضناصر محمد رشيد الدوسرى٥٠٩ ٣٩٠٥

الرياضناصر محمد محنيش الدوسرى٣٨٥ ٣٩٠٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضناصر محمد ناصر الدوسرى٨١٩٥٨٤٦ ٣٩٠٧

مكتب محافظة الخرجنفالء عبدالله بتال الدوسرى ٣٩٠٨

الرياضنواف مبارك محمد الدوسرى٨٦٧٢٩٠٠ ٣٩٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةنوره تميم شمال الدوسرى٢٦٥٤ ٣٩١٠

مكتب محافظة الخرجنوره جمعان مسلم الدوسرى٦٤٨٠ ٣٩١١

مكتب محافظة الخرجنوره جمعان راشد الدوسرى٦٧٤٣ ٣٩١٢

الرياضنوره فرحان ماجد الدوسرى٣٩٦ ٣٩١٣

الرياضنوره مبارك سالم الدوسرى٩٢٢ ٣٩١٤

الرياضنوره مسعود حمد الدوسرى٨٨٧٥٨٧٥ ٣٩١٥

مكة المكرمةهديان ناصر صقر الدوسرى١٠٦ ٣٩١٦

الرياضهيا سعيد  الدوسرى٧٦١ ٣٩١٧

الرياضهيا مبارك  الدوسرى١٢٥ ٣٩١٨

مكتب محافظة الطائفهياء سالم محمد الدوسرى٦٥٦٤ ٣٩١٩

مكتب محافظة الخرجوحش حمد عويس الدوسرى٥٥٨٩ ٣٩٢٠

الرياضيحيى سالم محمد الدوسرى٨٨٨ ٣٩٢١

الدمامآمنه عادل عيسى الدوسري١٥٣٣٨٢٤ ٣٩٢٢

الرياضابراهيم جمعان محمد الدوسري٤٨٩١٦٤٩ ٣٩٢٣

مكتب منطقة الرياضابراهيم عبدالرحمن شائع الدوسري٠٦٨٦٧٩٣ ٣٩٢٤

الخرجابراهيم عبدالهادي بن ابراهيم الدوسري٣٩٥١ ٣٩٢٥

مكتب محافظة األحساءابراهيم مبارك سعد الدوسري٦١٣٨ ٣٩٢٦

مكتب محافظة الخرجابراهيم مبارك عويضه الدوسري١٠٦٣ ٣٩٢٧

مكتب منطقة الجوفابراهيم مبارك مسفر الدوسري٨٨٧٩ ٣٩٢٨

مكتب منطقة الرياضابراهيم محمد جمعان الدوسري٥٠٣٣ ٣٩٢٩

وادي الدواسرابراهيم محمد سالم الدوسري٩٣٨٠ ٣٩٣٠

وادي الدواسرابراهيم محمد سعد الدوسري٩١٣٤٤٨٤ ٣٩٣١

الجبيلابراهيم محمد ابراهيم الدوسري١٥٣٠٦٩٣ ٣٩٣٢

الرياضابراهيم محمد مبارك الدوسري٩٥٨١ ٣٩٣٣

الرياضابراهيم وقيتان محمد الدوسري٧٤٣١٥١٨ ٣٩٣٤

الدماماحمد بن حمد بن مجدل المجدل الدوسري٨٢٣٦٥٦٥ ٣٩٣٥

مكتب المنطقة الشرقيةادهم خميس بن ضاحي الدوسري٣١٠٢ ٣٩٣٦

مكتب محافظة الخرجالجوهره سحمي حمد الدوسري٠٥٩٣ ٣٩٣٧
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الرياضالجوهره عبدالله عبيد الدوسري١٣٣٤ ٣٩٣٨

مكتب محافظة الخرجالجوهره فرج ثنيان الدوسري٣٠٦٤ ٣٩٣٩

مكتب منطقة الرياضالعنود صالح ابراهيم الدوسري٨٢٦٥ ٣٩٤٠

مكتب منطقة الرياضامل سعد عبدالله الدوسري٩١١٥ ٣٩٤١

مكتب المنطقة الشرقيةامنه عبدالله حسين الدوسري٩٢٢٣ ٣٩٤٢

وادي الدواسرانتظار عبيد محمد الدوسري٠٣٨٦ ٣٩٤٣

مكتب منطقة الرياضبادي عبدالله عيد الدوسري٥٢٤٥ ٣٩٤٤

الرياضبتال عامر مقعد الدوسري٣٦٠٩ ٣٩٤٥

الرياضبتال عبيد بتال الدوسري٩٥٥٨٦٣٣ ٣٩٤٦

الرياضبخيت محمد سويحل الدوسري٠٨٧٨٢٣٥ ٣٩٤٧

الرياضبدر سعد مسعود الدوسري٧٨٢٣٦٠٧ ٣٩٤٨

مكتب منطقة الرياضبدر ناصر غصين الدوسري٥٨٠٨ ٣٩٤٩

الرياضبدر ناصر فهد الدوسري١٥٤٢٦٩٣ ٣٩٥٠

الرياضبنجر فايز مبارك الدوسري٥٣٤٣ ٣٩٥١

مكتب محافظة الخرجتركي جبر محمد الدوسري٦٢٣٢ ٣٩٥٢

مكتب محافظة الخرجتركي فالح حبشان الدوسري٢٧٥٠ ٣٩٥٣

مكتب محافظة الخرجتركي مرزوق فهاد الدوسري٣٦١٥ ٣٩٥٤

الخرجتميم شبنان بتال الدوسري٣٦٤٩٥٣١ ٣٩٥٥

الذيبيةتميم محمد تميم الدوسري٠٧٧٠ ٣٩٥٦

الرياضثامر محمد شافي الدوسري٤١٦٨٣٢٦ ٣٩٥٧

الدمامثالب محمد سالم الدوسري٥٩٦٦٠٣١ ٣٩٥٨

مكتب محافظة الخرجثنوى محمد دغيم الدوسري٧٨٩٢ ٣٩٥٩

مكتب المنطقة الشرقيةجاسم عبدالله صلبوخ الدوسري٤٣٧٣٣٦٢ ٣٩٦٠

الدمامجاسم محمد علي الدوسري٢٩٩٨٠٨٧ ٣٩٦١

الدمامجمال بن مسلم بن سعيد الدوسري٠٩١٠٩٧١ ٣٩٦٢

الرياضجمال تميم سعد الدوسري١٩٥١٥٥١ ٣٩٦٣

الرياضجمال محمد معتوق الدوسري٣٤٣٨ ٣٩٦٤

القطيفجمعان بن راشد بن سليمان الجمعان الدوسري٨٧٠٠٤٨٥ ٣٩٦٥

مكة المكرمةجمعان عبدالله جمعان الدوسري٠٥٢٢ ٣٩٦٦

مكتب منطقة الرياضجواهر معجب فرحان الدوسري١٦١٠ ٣٩٦٧

الخبرجويعد رميض محمد الدوسري٧٣٤٤١٨٤ ٣٩٦٨
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مكتب محافظة الخرجحسن سلمان حسن الدوسري٧٧٠٩ ٣٩٦٩

الرياضحسن عبدالله عبيد الدوسري٧٠٨٨٥٤٨ ٣٩٧٠

الرياضحسن فهد علي الدوسري٦٨١٦٢٨٢ ٣٩٧١

الرياضحسن محمد بن فيصل الدوسري٦٥١٤ ٣٩٧٢

االحساءحسين ماجد حسين الدوسري٣٨٦٧٠٨٩ ٣٩٧٣

الخبرحمد خالد عبدالله الدوسري٠٣٥٦٨٣٦ ٣٩٧٤

الرياضحمد خلف عبدالله الدوسري٨٣٢١٣٨٣ ٣٩٧٥

الرياضحمد عامر فهد الدوسري٠٣٦٦ ٣٩٧٦

الرياضحمد عبدالله منصور الدوسري٤٧٦٠٨٢٣ ٣٩٧٧

الدمامحمد محمد صغير الدوسري٠٤٧٠ ٣٩٧٨

الدمامحمود علي حمود الدوسري٦٧١٧٧٥٦ ٣٩٧٩

الدمامخالد راشد سليمان الدوسري٠٢٤٢٨٩٥ ٣٩٨٠

الرياضخالد سعد مساعد الدوسري٤٦٩٢٤٤٤ ٣٩٨١

الرياضخالد سعيد عبدالرحمن الدوسري٩٩٤٠ ٣٩٨٢

مكتب المنطقة الشرقيةخالد عبدالرحمن بن سالم الدوسري٤٦٩٠ ٣٩٨٣

الخرجخالد محمد ناصر الدوسري٦٨٣٠ ٣٩٨٤

الرياضخالد هضيبان مقعد الدوسري٧٥١٧٩٨٠ ٣٩٨٥

مكتب محافظة الخرجخلف عبدالله محمد الدوسري٢٥٢١ ٣٩٨٦

الدمامخلف علي خلف الدوسري٣٧٢٩٨٤٧ ٣٩٨٧

جدةخليفة سعدشافي مسيعيد الدوسري٢٩٩ ٣٩٨٨

الخبرخليفه راشد دليس الدوسري٠٦٣٤٧٩٣ ٣٩٨٩

الخبرداهم فهد محمد الدوسري١٣٩١٣٩٣ ٣٩٩٠

الرياضدالل منير شبيب الدوسري٠٦٦٦ ٣٩٩١

مكتب محافظة الجبيلدليل عيد حجاب الدوسري٧٥٢٩ ٣٩٩٢

األفالجدليل معجب منصور الدوسري٩٢٥٢ ٣٩٩٣

جدةذيب سعد عبدالرحمن الدوسري٩٧٦٥٩٥٨ ٣٩٩٤

الرياضراشد سعيد محمد الدوسري٦١٥٦٠٧٣ ٣٩٩٥

الرياضراشد عبدالله  الدوسري٤٨٤ ٣٩٩٦

الرياضراشد عبدالله راشد الدوسري٥٩٩٦ ٣٩٩٧

الرياضراشد فهد محمد الدوسري١٤٩٤ ٣٩٩٨

وادي الدواسرراشد ناصر سعد المشاويه الدوسري٠٦٨٣٩٨٦ ٣٩٩٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة الخرجربيع فرج سعيد الدوسري٢٧٠٩ ٤٠٠٠

مكتب محافظة الخرجرفعه سعيد مبارك الدوسري٥٨٩٤ ٤٠٠١

مكتب محافظة الخرجرفعه سعيد مهدي الدوسري٨١٠٦ ٤٠٠٢

مكتب محافظة الخرجرفعه شويمي تميم الدوسري٣٩٤٤ ٤٠٠٣

مكتب منطقة الرياضرفعه عبدالله حمد الدوسري٠٤٩٩ ٤٠٠٤

مكتب منطقة الرياضريم سيف رشيد الدوسري٨٥٦٥ ٤٠٠٥

الرياضزيد سالم سعيد الدوسري٠٢٨٢٤٩٢ ٤٠٠٦

مكتب محافظة الخرجزيدان راشد جمعان الدوسري٦٦٠٢٦٢٠ ٤٠٠٧

الرياضساره عبدالله بن عبدالرحمن الدوسري٩٠١٤ ٤٠٠٨

الخبرسالم بطي حنيش الدوسري٢٠٠٥٦٠٧ ٤٠٠٩

الزلفيسالم عبدالله سعيد الدوسري٣٣٣٨٤٣٩ ٤٠١٠

الدمامسالم عبدالله ناصر الدوسري٧١٦٤١٢٦ ٤٠١١

الرياضسالم عبدالواحد عبدالله الدوسري٤٥٠٤١٥٨ ٤٠١٢

الرياضسالم مبارك محمد الدوسري٢٤٦١٩٤١ ٤٠١٣

مكتب منطقة الرياضسامي مبارك بريك الدوسري٧٤٠٩ ٤٠١٤

وادي الدواسرستان سحمي فهد الدوسري٨٤٢٦ ٤٠١٥

الجبيلسعد حبيب سعد الدوسري٧٠٠٨٧٠٣ ٤٠١٦

الرياضسعد خزام سعد الدوسري٣٣٤٦٦٦٠ ٤٠١٧

الرياضسعد سليمان عبدالله الدوسري٨٦٧٣ ٤٠١٨

الرياضسعد عبد الله جلوي الدوسري٥٩٤٢٦١١ ٤٠١٩

مكتب محافظة الخرجسعد مبارك ناصر الدوسري٢٨٤٨ ٤٠٢٠

الرياضسعد محمد سعد الدوسري١٥٢٩ ٤٠٢١

الخبرسعد محمد راشد الدوسري١٧٤٥ ٤٠٢٢

وادي الدواسرسعد وضحان شارع الدوسري٥٢٢٥ ٤٠٢٣

جدةسعود فيصل سعود الدوسري٤٦٠٨٣٦٩ ٤٠٢٤

الرياضسعود محمد حصين الدوسري٩٣١٢٦٥٨ ٤٠٢٥

مكتب محافظة األحساءسعود مسفر محمدالحميدي الدوسري٠٣٩٧٦٦٠ ٤٠٢٦

الخرجسعود ملفي مرزوق الدوسري٠٠٩٣٠٢٧ ٤٠٢٧

بريدةسعيد بن فيصل بن سعيد الدوسري١٤٤٩٢٩٢ ٤٠٢٨

الرياضسعيد جمعان محمد الدوسري٦٦٤٢ ٤٠٢٩

رنيةسعيد حمدان محمد الدوسري٨٥٨١٣٩٩ ٤٠٣٠
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مكتب منطقة الرياضسعيد سالم سعيد الدوسري٠٩٠٤١٦٤ ٤٠٣١

الرياضسعيد سعد سعيد الدوسري٨٨٨١٤٠٦ ٤٠٣٢

الرياضسعيد سعد سعيد الدوسري٣٥٢٤٧٩٠ ٤٠٣٣

مكتب منطقة الرياضسعيد عبدالله سعيد الدوسري٥٣١٧٤٨٢ ٤٠٣٤

الرياضسعيد مبارك عامر الدوسري١٦٣٨ ٤٠٣٥

الرياضسعيد ناصر ادبيس الدوسري٩٥١٠٨٦٠ ٤٠٣٦

الرياضسلطان مسفر مفلح الدوسري٤٣٦٥ ٤٠٣٧

الدمامسلمان ناصر علي الدوسري٣٩٧٣٢٢٦ ٤٠٣٨

الرياضسليمان مرضي محمد الدوسري٨٥٤٧٥٠٦ ٤٠٣٩

الرياضسند بن عويض بن محمد الدوسري١٥٥٥ ٤٠٤٠

الرياضسويد سعيد صقر الدوسري٨٨٦٨٠٥٥ ٤٠٤١

الرياضسيف عبدالله سيف الدوسري٨١١٤١١٤ ٤٠٤٢

الرياضشايع راشد عبدالرحمن الدوسري٥٦٢٩٦٣٣ ٤٠٤٣

الرياضشجاع شلعان ظافر الدوسري٨٩٨٥ ٤٠٤٤

مكتب المنطقة الشرقيةشريفه خميس فرج الدوسري٢٩٠٢ ٤٠٤٥

جدةشعيفه مطلق هايف الدوسري١٨٥٩ ٤٠٤٦

مكتب المنطقة الشرقيةشيخه عبدالله محمد الدوسري٥٢٠٧ ٤٠٤٧

الرياضشيخه محمد سعيد الدوسري٤٦٣٠ ٤٠٤٨

مكتب منطقة الرياضشيماء عبدالله عيسى الدوسري٨٩٤٥ ٤٠٤٩

الرياضصالح عبدالرحمن فهد الدوسري٧٨٣٩ ٤٠٥٠

وادي الدواسرصالح محمد دحيم الدوسري٩٩٧٧٦٣١ ٤٠٥١

خميس مشيطصالح محمد صالح الدوسري٢٦٣٦٢٥٠ ٤٠٥٢

مكتب منطقة الرياضصالحه مبارك ابراهيم الدوسري٣٨١٠ ٤٠٥٣

مكتب محافظة الخرجصيته بداح حزام الدوسري٠٣٦٠ ٤٠٥٤

مكتب منطقة الرياضصيته حسين جاسر الدوسري٥١٣١ ٤٠٥٥

ينبعطاهر بن معتوق بن سرور الدوسري٤٨٦٨٣٨٥ ٤٠٥٦

الرياضطفله ظافر سبيت الدوسري١٦٠٢ ٤٠٥٧

مكتب منطقة الرياضعائشه عبدالرحمن محمد الدوسري٤٤٦٧ ٤٠٥٨

الدمامعادل بن خميس بن راشد الدوسري٧٦٤٠ ٤٠٥٩

الدمامعارف ابراهيم جمعه ال مهناء الدوسري٣٩٠٧٨٧٥ ٤٠٦٠

الرياضعايض علي صالح الدوسري٤٧٩ ٤٠٦١
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الظهرانعبدالحميد حسين عبدالله الدوسري٣٦٣٣٩٠٨ ٤٠٦٢

الرياضعبدالرحمن بن سعد بن رشيد الدوسري٤٩٢٩٤١٧ ٤٠٦٣

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن زيد صقر الدوسري٨٥٢٠ ٤٠٦٤

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن محمد بن سعد الدوسري١٣٩٢ ٤٠٦٥

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن محمد جمعان الدوسري٧٢٨٦ ٤٠٦٦

الرياضعبدالرحمن محمد صالح الدوسري١٢٩١٣٣٢ ٤٠٦٧

الرياضعبدالعزيز ابراهيم بن فائز الدوسري٤٠١٨ ٤٠٦٨

مكتب محافظة الخرجعبدالعزيز ادليم فالح الدوسري٣٨٥٥ ٤٠٦٩

الرياضعبدالعزيز سعد عبدالعزيز الدوسري٥٦٣١ ٤٠٧٠

الدمامعبدالعزيز شريف سعد الدوسري٤٧٠١٧٨١ ٤٠٧١

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز محمد بن سعد الدوسري٧٩٩٢ ٤٠٧٢

مكتب محافظة الخرجعبدالعزيز محمد شايع الدوسري١٧٧٧ ٤٠٧٣

الخرجعبدالعزيز محمد ناصر الدوسري٠٠٧٣ ٤٠٧٤

الرياضعبدالعزيز منصور راشد الدوسري٦٦٤٧٨٢٠ ٤٠٧٥

الدمامعبدالكريم مرشد عبدالكريم المعنز الدوسري٦٦٢٤٩٠٨ ٤٠٧٦

الثقبةعبدالله بن بخيت بن مسعود الدوسري٦٧٢٧٩٤٨ ٤٠٧٧

الدمامعبدالله بن جماد بن محمد  آل بقيه الدوسري٩٩٥٠ ٤٠٧٨

الرياضعبدالله بن سعيد بن عيد الدوسري٤٨٠ ٤٠٧٩

مكتب محافظة الخرجعبدالله سعد سالم الدوسري٨٩٦٧ ٤٠٨٠

الرياضعبدالله سيف ناصر الدوسري٠٤٨٨ ٤٠٨١

الدمامعبدالله عيد محمد الدوسري٧٧٥٩٧٥٤ ٤٠٨٢

الدمامعبدالله عيسى احمد الدوسري٠٩٠٨٢٦٤ ٤٠٨٣

الرياضعبدالله فارس مبارك الدوسري٢١٣٤٤٤٣ ٤٠٨٤

الرياضعبدالله فهد مسفر الدوسري٧٤٢٤ ٤٠٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله فوزي بن عبدالله الدوسري٣٦٠٥ ٤٠٨٦

مكتب محافظة الخرجعبدالله مبارك فالح الدوسري٢٨٩٠ ٤٠٨٧

الرياضعبدالله مبارك عبدالله المواش الدوسري١٢٣٥٦٢٢ ٤٠٨٨

الرياضعبدالله مبارك علي الدوسري٧٢٧١ ٤٠٨٩

الرياضعبدالله مبارك موفي الدوسري٧٣٤٥٥٣١ ٤٠٩٠

مكتب محافظة الخرجعبدالله مبارك فهد العثيثر الدوسري٠١٥١٨٨٣ ٤٠٩١

الرياضعبدالله مترك محمد الدوسري٠٢٧٤ ٤٠٩٢
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الرياضعبدالله محمد ضفيان الدوسري٤١٩٥٢٦٨ ٤٠٩٣

الرياضعبدالله محمد عبدالله الدوسري٧٦٣٢٢٤٦ ٤٠٩٤

الرياضعبدالله محمد عبدالله الدوسري٦١٤٦٧٤٢ ٤٠٩٥

مكتب محافظة الخرجعبدالله مرضي شايع الدوسري٦٠٧١ ٤٠٩٦

الرياضعبدالله مرضي عبدالله الدوسري١٦٧١ ٤٠٩٧

الرياضعبدالله مسفر بن ابراهيم الدوسري٤٤١٢ ٤٠٩٨

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله مفتاح مرشد الدوسري٦١٦٣١٦٤ ٤٠٩٩

الرياضعبدالله هادي عامر الدوسري٥٣٤١ ٤١٠٠

جدةعبود مشبب فراج الدوسري١٩٢٠١٤٧ ٤١٠١

الرياضعبيد سعد عبيد الدوسري٩٦٦٣٣٢٧ ٤١٠٢

الرياضعبيد مرزوق عبيد الدوسري٣٠٧ ٤١٠٣

مكتب محافظة الخرجعبير مبارك عامر الدوسري١٦٩٥ ٤١٠٤

الدمامعجب محسن شتيل الضيان الدوسري٤٢٧٦٤٨٨ ٤١٠٥

الرياضعجباء حمد محمد الدوسري٤٧٨٥ ٤١٠٦

الرياضعلى سعد  الدوسري٩٠٢ ٤١٠٧

مكتب منطقة مكة على ناصر على الدوسري٢٩٧٦ ٤١٠٨
المكرمة/جدة

الرياضعلى ناصر فائز الدوسري٢١٧٥ ٤١٠٩

مكتب محافظة الطائفعلي برجس ناصر الدوسري٣٩٠٨ ٤١١٠

جدةعلي سعود مبارك الدوسري٥٨٠٨ ٤١١١

الرياضعلي عايض محمد الدوسري٦٩٦٧٤٢١ ٤١١٢

وادي الدواسرعلي عبدالله ماجد الدوسري١٤٧٨ ٤١١٣

الرياضعلي فهد ذوي الدوسري٦٦٦ ٤١١٤

مكتب محافظة الخرجعلي مبارك عبدالله الدوسري١٤٥٩ ٤١١٥

الدمامعلي محمد بداح الدوسري٨٤٠٢٢٥٩ ٤١١٦

الرياضعلي محمد سبر الدوسري٨٣٩٢٠٤١ ٤١١٧

مكتب محافظة الخرجعمر عبيد محمد الدوسري١٩٤٩ ٤١١٨

الرياضعيد جابر عيد الدوسري٨٤٩٩ ٤١١٩

الرياضعيده ناصر  الدوسري٥١٢ ٤١٢٠

الدمامعيسى بن احمد بن راشد الدوسري٦٩٩٨٢٤٤ ٤١٢١

مكتب منطقة الرياضغاليه خليعه مسعود الدوسري٧٠٧٨ ٤١٢٢

جدةفؤاد راشد احمد الدوسري٣٢٩٦٨٦٥ ٤١٢٣
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مكتب منطقة مكة فارس محمد فريجان الدوسري٠٧٢٧ ٤١٢٤
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه عبدالله مبارك الدوسري٠٤٨٦٧٤٠ ٤١٢٥

الرياضفاطمه عبدالله ناصر الدوسري٠٦٠٦ ٤١٢٦

مكتب منطقة الرياضفالح حسين بيهان الدوسري٥٥١٧ ٤١٢٧

الجبيلفالح سعد غديرال دغيم الدوسري١٥٨ ٤١٢٨

مكتب منطقة تبوكفتيحه سعود عبدالعزيز الدوسري٢٩٧٦ ٤١٢٩

الرياضفرج مران عبدالهادي الدوسري٩٣٤٩٢٦٢ ٤١٣٠

مكتب منطقة الرياضفرجه سعد نابت الدوسري٣٧٧٤ ٤١٣١

البديع الجنوبيفرحان سمحان عبدالرحمن الدوسري٢٥٤٧ ٤١٣٢

مكتب منطقة الرياضفطيم فالح محمد الدوسري٣٠٩٧ ٤١٣٣

الخرجفالح محمد حمد الكبري الدوسري٤٩١١٩١١ ٤١٣٤

السليلفهاد حزام فهاد الدوسري٨٨٨٠٦٧٣ ٤١٣٥

الرياضفهد حسين هويدي الدوسري٠١٦١٢٤٧ ٤١٣٦

الرياضفهد حسين زريب الدوسري٢٦٠٩٣٤٣ ٤١٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةفهد خيرالله ناصر الدوسري٠٩٢٧ ٤١٣٨

الرياضفهد سعد الخليف الدوسري٩٢١٣٠١٣ ٤١٣٩

جدةفهد عبدالله فهد الدوسري٦٥٣٤ ٤١٤٠

الدمامفهد عبدالله فهيد الدوسري٩٨٦٧٦٨٠ ٤١٤١

مكتب منطقة الرياضفهد عبيد بنيان الدوسري١١٧٤ ٤١٤٢

الرياضفهد فواز محمد الدوسري٨٥٥٨ ٤١٤٣

الدمامفهد مبارك فهد الدوسري٦٨٧٦١٦٩ ٤١٤٤

الرياضفهد مبارك احمد الدوسري٠٢٠٧ ٤١٤٥

الخبرفهد محمد شباب الدوسري٠٦٥٢٠٠٩ ٤١٤٦

الرياضفهد محمد فهد الدوسري٠٨٦٠ ٤١٤٧

الخرجفهد نائف ناصر الدوسري٥٧٣٥ ٤١٤٨

رأس تنورةفهمي بن راشد بن جمعه الدوسري٥٦٧٩٤٧٣ ٤١٤٩

الرياضفهيد محمد عبيد الدوسري٣٤٧٧٥٥٣ ٤١٥٠

مكتب محافظة الخرجفوزيه فايع ناصر الدوسري٨٣٥٢ ٤١٥١

مكتب منطقة الرياضفوزيه هويدي سعد الدوسري١٥٥٥ ٤١٥٢

الدمامفيصل فهد مبارك الدوسري٠٢١٢ ٤١٥٣

الرياضقبالن سعد صاهود الدوسري٩٥٨٦٧٢٦ ٤١٥٤
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وادي الدواسرقمراء محمد سيف الدوسري٥٧٩٦ ٤١٥٥

الجبيلماجد راشد جمعه مبارك الدوسري٣٤٠٤٧١٢ ٤١٥٦

الخرجمازن حسن براك الصافي الدوسري٣٧١٣١٩١ ٤١٥٧

الدماممبارك ابراهيم مبارك الدوسري٥٢٣٤٤٦٥ ٤١٥٨

وادي الدواسرمبارك بخيت عبيد الدوسري٢٠٥٣٥٨٨ ٤١٥٩

الرياضمبارك بن مسفر بن محمد الدوسري٨٤٢٧ ٤١٦٠

الرياضمبارك جابر محمد الدوسري٣٦٤٥٠٣٨ ٤١٦١

الرياضمبارك حسين مبارك الدوسري٧٠٨٥٢٧٠ ٤١٦٢

مكتب منطقة الرياضمبارك سالم مبارك الدوسري٩١٨٢٨٠٨ ٤١٦٣

مكتب منطقة الرياضمبارك سعد جليد الدوسري٨٨٣٠١٠٤ ٤١٦٤

مكتب المنطقة الشرقيةمبارك سعد جليد الدوسري٨٨٣٠١٠٤ ٤١٦٥

مكتب محافظة األحساءمبارك سعد محمد الدوسري١٦٣٧١٩٧ ٤١٦٦

الرياضمبارك سعدعبدالله ال جهوان الدوسري٠٣٦١٥٣٢ ٤١٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةمبارك سعيد سعيد الدوسري٦٢٩٨٥٢٩ ٤١٦٨

مكتب محافظة الخرجمبارك عامر صقهان الدوسري١٥٩٦ ٤١٦٩

الرياضمبارك عبدالله سالم الدوسري٢٨١٢ ٤١٧٠

الرياضمبارك علي مبارك الدوسري٤٠٣٤ ٤١٧١

الخرجمبارك فهد محمد الدوسري٢٩٤٢٣٨٥ ٤١٧٢

الرياضمبارك مطلق مرزوق ال شينان الدوسري٢٧٤٨٦٩٦ ٤١٧٣

وادي الدواسرمبارك موسى ناصر الدوسري٩٥٠٣٦٣١ ٤١٧٤

الرياضمبارك ناصر راشد الدوسري٣١٢٠٧٢٨ ٤١٧٥

مكتب محافظة الخرجمترك عبيد شبيب الدوسري٤٣٩٤ ٤١٧٦

الرياضمترك مهدي غريب الدوسري٣٨٥١ ٤١٧٧

مكتب محافظة الخرجمتعب صالح محمد الدوسري١٧٤٤ ٤١٧٨

الظهرانمحبوب مبارك عويضة الدوسري٠٥٣٩١٥٦ ٤١٧٩

مكتب منطقة الرياضمحسن سعد عبدالله الدوسري٠٦٦٩ ٤١٨٠

الخرجمحمد بداح مشعان الدوسري٨١٥١٥٠٣ ٤١٨١

الخبرمحمد بن مبارك بن فهد الدوسري٩١٧٤ ٤١٨٢

مكتب محافظة الخرجمحمد حمد عويس العماري الدوسري٠٥٩٣٠٧٨ ٤١٨٣

الظهرانمحمد حمد محمد الدوسري٠٦٦٣ ٤١٨٤

قطرمحمد دعيج صوفان الدوسري٣٣٠٨٣٠٥ ٤١٨٥
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الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضمحمد زايد غازي الدوسري٤٥٤٥ ٤١٨٦

الرياضمحمد سعد مبارك الدوسري١٩٩٠٦٧٩ ٤١٨٧

مكتب محافظة الخرجمحمد سعد حماد الدوسري٥٩٢٣١٥٤ ٤١٨٨

مكتب محافظة الخرجمحمد سعدفرج ال بريك الدوسري٥٩٦٨٣٦١ ٤١٨٩

مكتب منطقة الرياضمحمد سعدون مثيب الدوسري٩١٩٧ ٤١٩٠

الدماممحمد سعيد محمد الدوسري٩٢٦٥٦٤٠ ٤١٩١

الرياضمحمد سويحل محمد الدوسري٥٤٥٧٧٨٧ ٤١٩٢

الرياضمحمد صنهات دغيم الدوسري٦٠٣١٦٩٢ ٤١٩٣

الرياضمحمد ظافر بطى الدوسري٣٦٩ ٤١٩٤

مكتب محافظة الخرجمحمد عبدالرحمن بن وافي الدوسري٢٧٧٣ ٤١٩٥

الخبرمحمد عبدالله جمعه الدوسري٦٨٤٣٧٦١ ٤١٩٦

وادي الدواسرمحمد عبدالله مرضي الدوسري١٥٧٥٣١٨ ٤١٩٧

الخبرمحمد عبدالله محمدالسالم الدوسري٤٣٨٦٦٧٦ ٤١٩٨

الدماممحمد عبدالله محمد الدوسري٩٥٢٨ ٤١٩٩

مكتب منطقة الرياضمحمد عبدالله عيد الدوسري٠٨١٣ ٤٢٠٠

الدماممحمد عبدالمحسن عيد الدوسري٠٧٩٧٣٥٩ ٤٢٠١

الرياضمحمد فاهد محماس الدوسري٣٧٥٤ ٤٢٠٢

جدةمحمد فراج فريج الدوسري٠٦٣٠٣٢١ ٤٢٠٣

الرياضمحمد فهد هادي الدوسري٢٣٠٢٠٥٠ ٤٢٠٤

الرياضمحمد فهيد فهد الدوسري١٠١٩٢٤٠ ٤٢٠٥

الرياضمحمد مبارك محمد الدوسري٢٩١٩ ٤٢٠٦

وادي الدواسرمحمد ناصر عبدالله ال حنيف الدوسري١٧٢٧ ٤٢٠٧

الرياضمحمد ناصر محمد ال معيان الدوسري٦٥٨٥٣٢٥ ٤٢٠٨

الرياضمحمد يوسف ناصر الدوسري٥٠٠٧٨٣٠ ٤٢٠٩

مكتب منطقة الرياضمرزوق رشيد عبدالله الدوسري٥٠١١٤٣٣ ٤٢١٠

السليلمرضي مبارك شبيب الدوسري٠٢٠٢٩٨٥ ٤٢١١

الرياضمرضي محمد عبدالله الدوسري٦٢٣٢٤٧٥ ٤٢١٢

مكتب المنطقة الشرقيةمريم سعد فرج الدوسري٠١٠٩٠٩٢ ٤٢١٣

مكتب محافظة الجبيلمزنه محمد سعد الدوسري٧٤٧٩ ٤٢١٤

مكتب منطقة الرياضمزيونه مبارك فهد الدوسري٣٦٩٨٨٩٧ ٤٢١٥

مكتب المنطقة الشرقيةمسامح حمد بن سعد الدوسري٢٦٥٣ ٤٢١٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمسعود حسن مسعود الدوسري٠٩٧٠٩٦٧ ٤٢١٧

الرياضمسعود صالح محمدالغيثي الدوسري٨٥٤٩٥٥٢ ٤٢١٨

مكتب المنطقة الشرقيةمسفر بن عبدالله بن مسفر الدوسري٨٠٧٣٤٣٠ ٤٢١٩

الرياضمسفر سعد محمد الدوسري٢١٤٠٤٤٥ ٤٢٢٠

مكتب محافظة الخرجمسفر مبارك مسفر الدوسري٧٢٨٢ ٤٢٢١

الدماممسفر محمد مبارك الدوسري٠٩٩٩٤٦٧ ٤٢٢٢

الرياضمسفر محمد عايض الدوسري٩٨٣٦٠٩٨ ٤٢٢٣

مكتب محافظة الخرجمسفر محمد مبارك الدوسري٩١٨٩ ٤٢٢٤

الخبرمشاعل منصور ناصر الدوسري٠٠٠٠ ٤٢٢٥

االحساءمشعا جلوي مبارك الدوسري٢٣٧٦٠٥٢ ٤٢٢٦

وادي الدواسرمشعا محمد سعد الدوسري٥٤١٢ ٤٢٢٧

الرياضمشعاء محمد سعد الدوسري٠٤٠٩ ٤٢٢٨

الدماممشعل عبدالله محمد الدوسري١٦٣٦٦٥٩ ٤٢٢٩

الرياضمطحس محمد مطحس   آل حميد الدوسري١٠٠٣٦٦٦ ٤٢٣٠

الرياضمطربة بنت محمد بن خيران الدوسري٨٢٥ ٤٢٣١

الخبرمطلق حزام منحوت الدوسري٠٩٧٣٠٣٨ ٤٢٣٢

الرياضمفلح ابراهيم سفر الدوسري٥٠٨٢ ٤٢٣٣

مكتب منطقة الرياضمنصور سعد جلمود الدوسري٧٠٧٤ ٤٢٣٤

االحساءمنصور عبدالله بن سعد الدوسري٥٣٩٩ ٤٢٣٥

مكتب منطقة الرياضمنيره راجس عبدالله الدوسري٦٠٧٩٧٥٤ ٤٢٣٦

وادي الدواسرمنيره منصور عبيد الدوسري٢١٨٢ ٤٢٣٧

مكتب محافظة الخرجمهدي مرزوق بن هادي الدوسري٧٩٢٧ ٤٢٣٨

الرياضموفي حمد محسن الدوسري١٨٣٢ ٤٢٣٩

مكتب منطقة الرياضمي عبدالله عيد الدوسري٦٧٢٤ ٤٢٤٠

الدمامميثا مسعود حسين الدوسري٥٢٨٧٩٨٦ ٤٢٤١

الرياضناشي هادي ناشي الدوسري٢٤٣٢٣١١ ٤٢٤٢

الرياضناصر دايس شبيب الدوسري٠٦١٠٣٤٤ ٤٢٤٣

الرياضناصر سعيد زيد الدوسري٠٠٥٠٣٧٩ ٤٢٤٤

جدةناصر سعيد فهد الدوسري٧٩٢٥ ٤٢٤٥

الرياضناصر محمد سعد الدوسري١٤٧٤ ٤٢٤٦

الرياضناصر منصور ناصر الدوسري٢٦٠٨ ٤٢٤٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أبـهانايف حمد عبدالله الدوسري٧١٢٦ ٤٢٤٨

الرياضنايف محمد عبدالله الدوسري٩٦٦٥٧٩٤ ٤٢٤٩

الطائفنعساء رباح مبارك الدوسري٨٧٨٣٩٥٦ ٤٢٥٠

مكتب منطقة الرياضنمشه مفلح عيسى الدوسري٤٢٧٣ ٤٢٥١

الرياضنواف عايض مجري الدوسري٤٧٤٩٩٨٥ ٤٢٥٢

الرياضنواف عبدالرحمن ضرمان ال عيسى الدوسري٠٨٩١٣١٣ ٤٢٥٣

مكتب محافظة الخرجنوره حسين حنيف الدوسري٠١٤١ ٤٢٥٤

الرياضنوره سعيد محمد الدوسري٤٩٣٢٣٢٦ ٤٢٥٥

مكتب محافظة األحساءنوره سعيد سالم الدوسري٢٢٠٠ ٤٢٥٦

السليلنوره صالح فالح الدوسري٠٨٧٣٨٢٢ ٤٢٥٧

مكتب منطقة الرياضنوره عامر محمد الدوسري٤٠٤٥ ٤٢٥٨

الرياضنوره عبدالرحمن سعد الدوسري٢٣٤٧٠٥٦ ٤٢٥٩

مكتب منطقة الرياضنوره عبدالله سعد الدوسري١٧٧١ ٤٢٦٠

مكتب منطقة الرياضنوره عبدالله تني الدوسري٨٦٠٩٤٩٨ ٤٢٦١

مكتب المنطقة الشرقيةنوره مبارك عويضه الدوسري٠٥٦٢٢٤٧ ٤٢٦٢

مكتب منطقة الرياضنوره مبارك مضحي الدوسري٦٤٧٤ ٤٢٦٣

الرياضهادى نلصر هادي الدوسري٧٨٤٥٤٣٠ ٤٢٦٤

الرياضهادي سعد فالح الدوسري١٣٤٠ ٤٢٦٥

الرياضهادي فهد جاسر الدوسري٦١١٢٧٥٧ ٤٢٦٦

الرياضهجرس بن محمد بن غانم الدوسري٧٩٧١ ٤٢٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةهدى ماجد علي الدوسري٨١٧١٠٤٦ ٤٢٦٨

مكتب محافظة األحساءهند مبارك سعد حمدان الدوسري٢٤٨٢١٣٩ ٤٢٦٩

مكتب المنطقة الشرقيةهواء مبارك سعد الدوسري٨٨٥٥ ٤٢٧٠

مكتب محافظة األحساءهيا حمد سعيد الدوسري٢٣٣٩ ٤٢٧١

مكتب منطقة مكة هيا راشد محمد الدوسري٢٩١٥ ٤٢٧٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضهيا سعد علي الدوسري٢٢٣٠ ٤٢٧٣

الرياضهياء عيد هندي الدوسري٣١٢٥٢٠٩ ٤٢٧٤

الرياضهياء مبارك عبود الدوسري٦٦٩٦ ٤٢٧٥

الخرجهيله علوش ناصر الدوسري٢٧٦٨٢٥٠ ٤٢٧٦

جدةوداد ناصر حمد الدوسري٥٦٥٤١١٦ ٤٢٧٧

مكتب محافظة الخرجوضحاء عايض سعد الدوسري١٢٠٤ ٤٢٧٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة الجبيلوضحى عيد حجاب الدوسري٧٥٣٧ ٤٢٧٩

الخبروليد خالد يوسف الدوسري٦٤٦١٧١٨ ٤٢٨٠

وادي الدواسرياسر صقر عبدالله الدوسري١٧٣٨ ٤٢٨١

الرياضيزيد مطلق عبدالله الدوسري٧٣٩٦ ٤٢٨٢

الدماميوسف ابراهيم علي الدوسري٦٣٠٨٩٤٢ ٤٢٨٣

الدماميوسف سعيد خميس الدوسري٢٣٤٢٩٠٨ ٤٢٨٤

مكتب منطقة نجرانمحمد صالح محمد ال حاظر الدوشان٧٠٧٨ ٤٢٨٥

جدةعبيد محمد  الدوقرى٣٧٣ ٤٢٨٦

الخبرعيسى علي عيسى الدولة٣٣٠٨٨٩٩ ٤٢٨٧

مكتب محافظة األحساءراشد سعد سالم الدوله٠١١٥ ٤٢٨٨

الرياضساره حسين طحنون الدويان٨١٥٨٠٣٠ ٤٢٨٩

الرسسليمان المحمد  الدويب ٤٢٩٠

مكتب منطقة جازانفاطمه عبدالله رديف الدويدي١٦٨٤ ٤٢٩١

جدةمحمد شيبان احمد الدويري٥٧٨٤٥١١ ٤٢٩٢

قرية العليابرجس علي برجس الدويش٤٢٨٤٨١٣ ٤٢٩٣

مكتب منطقة الرياضتركي ردن حاكم الدويش٨٠٢٦ ٤٢٩٤

الرياضعبدالرحمن محمد ابراهيم الدويش٢٤٣ ٤٢٩٥

الرياضعبدالله مشل نايف الدويش٦٦٣٨ ٤٢٩٦

الدمامملبس برجس مشل الدويش٢٥٠ ٤٢٩٧

قرية العلياهجاج سلمان حطاب الدويش٤٣٧٢٢٢٨ ٤٢٩٨

الرياضهزاع نايف هزاع الدويش٠٤٦٣٦٣٤ ٤٢٩٩

الرياضمطلق صالح  الديجانى٤٦٩ ٤٣٠٠

جدةعلى عامر فازع الديحاني٢٥٧٦ ٤٣٠١

شقراءهيا رحيم عامر الديرى٠٢٠ ٤٣٠٢

جدةحسن حسن سالم الديسي١١٧٧٥٠٣ ٤٣٠٣

الرياضمحمد ابراهيم محمد الديقانى٨٥٠٧٧٤٤ ٤٣٠٤

مكتب المنطقة الشرقيةعلى يوسف احمد الدين٦٥٣٢ ٤٣٠٥

الرياضهاشم السيدمحمد عون الدين٤٣٤ ٤٣٠٦

جدةعبدالله صالح عمر الدينى٢١٢ ٤٣٠٧

جدةمحمد احمد محمد الدينى٨٣١٤٣٥٠ ٤٣٠٨

تبوكعبدالكريم عتيق حضيرى الذبيانى٦٠٢ ٤٣٠٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةأحمد صالح دخيل الله الذبياني٠٠٤٢٠٣١ ٤٣١٠

جدةتوفيق بن سالم بن علي الذبياني٤٠٤٢٤١٧ ٤٣١١

مكتب مكة المكرمةحسين رده حسين الذبياني٧٢١٥ ٤٣١٢

جدةرماس رده عزان ال معال الذبياني٣٥٣٨٠٤٠ ٤٣١٣

جدةعبدالله ناجي عواد الذبياني٠٠٧٦٨٤١ ٤٣١٤

جدةمحبوب بن خاتم بن جمعان الذبياني٩٩٨٠٠٦٥ ٤٣١٥

ينبعناجي بن مسلم بن حميد الذبياني١٦٢٨٤٥٢ ٤٣١٦

ينبع الصناعيةعبدالرحيم مقبل عتيق الذبياني الجهني٤٦٦٩٢١٢ ٤٣١٧

الرياضعبدالرحمن ابراهيم محمد الذروي٥٩٢٥٩٤١ ٤٣١٨

المدينة المنورةحاتم محمد على الذهبي٢٩٠٣١١٠ ٤٣١٩

جدةحاتم حامد بركي الذويبي٦٩٣٣ ٤٣٢٠

قياوارد عواض حمود الذويبي٢٠٨١٩٥٥ ٤٣٢١

الرياضجبير مرزوق فرج الذويق٦٣٣ ٤٣٢٢

الرياضحسام سالم فيحان الذيابي٧٨٦٢ ٤٣٢٣

الطائففوزيه مسيفر سميح الذيابي٧١٣٢ ٤٣٢٤

خميس مشيطخالد سعيد مشبب الذيب٧٢٣١ ٤٣٢٥

جدةعبدالله محمد  الذيب٨٢٨ ٤٣٢٦

مكتب منطقة الرياضمحمد ناصر محمد الذيب١٩٦٨ ٤٣٢٧

الرياضعبدالله موسى عبدالله الذييب١٢٤٣٨٣٩ ٤٣٢٨

جدةبسمه بنت حسين بن شحاد الرابغي٧٠٤١ ٤٣٢٩

جدةروان عبدالواحد احمد الرابغي٥٠٦٩ ٤٣٣٠

بريدةعبدالله محمد البراهيم الراجح٠٩٤ ٤٣٣١

الدماممحمد صالح احمد الراجح٦٦٥ ٤٣٣٢

الرياضاحمد عبدالله عبدالعزيز الراجحى٤٨٣ ٤٣٣٣

مكة المكرمةالشريف منصور عبدالله الراجحى٨٩٠ ٤٣٣٤

الرياضصالح السليمان  الراجحى٠٤٠ ٤٣٣٥

بريدةصالح العبدالله المطلق الراجحى٤٩٠ ٤٣٣٦

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز محمد ناصر الراجحى٩٨٢٧٩٨٠ ٤٣٣٧

الرياضمحمد صالح محمد الراجحى٠٨٩ ٤٣٣٨

مكة المكرمةمحمد عيث عبدالله الراجحى٢٥٩ ٤٣٣٩

الرياضسليمان عبدالله عبدالعزيز الراجحي٤٨٦٩٨١٩ ٤٣٤٠
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الرياضعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الراجحي٨٤٣ ٤٣٤١

الرياضعبدالعزيز فهد عبدالله الراجحي١٣٣٩٠١٧ ٤٣٤٢

مكتب منطقة مكة علي يحي احمد الراجحي١٨٨٥٧٦٨ ٤٣٤٣
المكرمة/جدة

الرياضفهد سعد فهيد الراجحي٢٠٥٣٠٠٥ ٤٣٤٤

مكتب منطقة الرياضفهد عبدالله عبدالعزيز الراجحي٤٩٨٩٢٥٩ ٤٣٤٥

جدةماجد ابراهيم عبدالله الراجحي٨٧٧٤٠٩٥ ٤٣٤٦

الرياضمنصور محمد عبدالعزيز الراجحي٦١٤٥ ٤٣٤٧

الرياضنايف علي مطلق الراجحي٣٢٧٤٥٧١ ٤٣٤٨

مكة المكرمةكريم مكرم عبدالكريم الراجحي الشريف٧١٧٤٨٢٠ ٤٣٤٩

بريدةحمد عبدالله راشد الراشد١٢٣ ٤٣٥٠

الجبيلخالد سعد لحدان الراشد٢٧٢ ٤٣٥١

الرياضسليمان محمد  الراشد٨٠٦ ٤٣٥٢

مكة المكرمةعباس فالح راشد الراشد٠٨٠٢ ٤٣٥٣

بريدةعبدالرحمن عبدالله ابراهيم الراشد٨٤٩٥٣٢٢ ٤٣٥٤

بريدةعبدالرحمن عبدالله ابراهيم الراشد٨٤٩٥٣٢٢ ٤٣٥٥

شقراءعبدالكريم محمد  الراشد٣٦٣ ٤٣٥٦

الرياضعبدالله ابراهيم سليمان الراشد٧٦٢٩٣٢٣ ٤٣٥٧

الرياضعبدالله ابراهيم عبدالعزيز الراشد٦٧١٣ ٤٣٥٨

دومة الجندلعبدالله السليمان  الراشد٥٧٧ ٤٣٥٩

بريدةعبدالله بن عبدالمحسن بن محيجين الراشد٦٠١٠٣٤٤ ٤٣٦٠

الرياضعبدالله سليمان  الراشد٥٧٧ ٤٣٦١

الرياضعلى عبدالله  الراشد٣٤٦ ٤٣٦٢

سكاكافايز محمد قايد الراشد٤٠٨٤٣٨٠ ٤٣٦٣

الرياضفهد محمد حمود الراشد٠٣٣٤ ٤٣٦٤

مكتب منطقة الرياضهيا عبدالرحمن عبالله الراشد٤٨٨٨١٢١ ٤٣٦٥

الرياضوفاء يوسف عبدالرحمن الراشد١٥٤٥٥٤٨ ٤٣٦٦

الدماماحمد عبدالله على الراشدى١٠٢ ٤٣٦٧

الخفجياحمد محمد حسن الراشدى١٦٠ ٤٣٦٨

الدماماحمد محمد عوض الراشدى٣١١ ٤٣٦٩

مكتب المنطقة الشرقيةجمعه جمعان عوض الراشدى٨٣٢٨ ٤٣٧٠

جدةخالد عبدالعزيز معتوق الراشدى٧٥٨٦ ٤٣٧١
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامسالم احمد سالم الراشدى٧٤٤ ٤٣٧٢

مكتب المنطقة الشرقيةطفوله على احمد الراشدى٤٨٢٩ ٤٣٧٣

الظهرانعلى صالح عبدالله الراشدى٤٤٨ ٤٣٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةعوض عبدالله محمد الراشدى٥٢٥٦٧٣٢ ٤٣٧٥

الطائفبلقاسم حواسي متعب الراشدي٢٣٧٢ ٤٣٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةجميله فرج عوض الراشدي٨٣٣٦ ٤٣٧٧

الرياضحسن هاشم احمد الراشدي٩٤٠٥٩٢٧ ٤٣٧٨

جدةحسن يحيى محمد الراشدي٧٩٠٣ ٤٣٧٩

مكتب منطقة مكة حمد عبدالله صالح الراشدي٨٦١٤٨٧١ ٤٣٨٠
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةخلود فرج عوض الراشدي٨٣٧٧ ٤٣٨١

الرياضخليفه عبدالله محمد الراشدي٧٢٦٤٢٦٠ ٤٣٨٢

ابقيقسالم سعيد سالم الراشدي٣٣٨٤٤٢٢ ٤٣٨٣

الدمامعبدالله بن صالح نن خويطر الراشدي٠٧٢٥٥٨٥ ٤٣٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه فرج عوض الراشدي٨٣٤٤ ٤٣٨٥

الخبرمحمد فرج عبدالله الراشدي٧٣٣ ٤٣٨٦

الخبرسعد ابراهيم عقيل الراضى٧٤٩ ٤٣٨٧

جدةسعد سعيد بن محمدسعيد الرايقي٥٢٣٧ ٤٣٨٨

مكتب منطقة مكة فاطمه حمدان بن حمد الرايقي٦٢١١ ٤٣٨٩
المكرمة/جدة

الرياضمحمد مصلح محمدسعيد الرايقي١٠٥٨ ٤٣٩٠

بريدةصالح احمد ابراهيم الرباح٨٤٧٧ ٤٣٩١

الرياضفهد علي رباح الرباح٣٦٠٣٣٨٣ ٤٣٩٢

الخبرمحمد عبدالله ناصر الرباح٢٣٠٨٧٣٠ ٤٣٩٣

بريدةمنيره العبدالرحمن الناصر الرباح٤٠٠ ٤٣٩٤

بريدةناصر محمد ابراهيم الربدى٥٩٤ ٤٣٩٥

الرياضعبدالعزيز بن سليمان بن محمد الربدي١٥٩٥٦٩٠ ٤٣٩٦

الرياضفهد حمد محمد الربدي١٩٦٥٩٦٥ ٤٣٩٧

بريدةمحمد عبدالله عبدالعزيز الربدي٧٤٩٤٤٩٤ ٤٣٩٨

مكتب المنطقة الشرقيةغيداء يوسف حبيب الربعان٣٢١٤ ٤٣٩٩

مكتب مكة المكرمةالحسن حمد مشلول الربعي٦٤١٦ ٤٤٠٠

الرياضعلي سعيد بن ناصر الربعي٠٣٣٤ ٤٤٠١

الرياضعلي مرعي عامر الربعي١٤٣٣٠١٣ ٤٤٠٢
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بريدةحبيب عبدالله حبيب الربيش٣١٥٢٨٨٠ ٤٤٠٣

الخبرحمود صالح حمود الربيش٧٧٩٢٥٦٤ ٤٤٠٤

عرعرعبدالله عبدالعزيز عبدالله الربيش٧٥٨ ٤٤٠٥

مكتب منطقة المدينة المنورةاشجان راشد محمد الربيع٢٨٤٠ ٤٤٠٦

مكتب منطقة الرياضتهاني ناصر محمد الربيع٩٥٢٦ ٤٤٠٧

الدمامربيع بن محمد بن علي الربيع٤٠٥٧٠٩٦ ٤٤٠٨

المزاحميةرشيد سعود عبدالله الربيع٨٢٨١٩٥٨ ٤٤٠٩

سكاكاسلطان جميل دخيل الله الربيع٨١٢٥ ٤٤١٠

االحساءعادل سعد عبدالعزيز الربيع٧٣٣٤٠٨٤ ٤٤١١

الخبرمبارك عبدالله ربيع الربيع١٤٦٢٨٣١ ٤٤١٢

الرياضحصه سالم دحيم الربيعان١٩٢ ٤٤١٣

مكتب منطقة القصيمرقيه محمد على الربيعان٦٢٠٩ ٤٤١٤

بريدةصالح المحمد الصالح الربيعان١٣١ ٤٤١٥

حفر الباطنعبدالله ربيعان عبدالله الربيعان٨٠٧١٥٣٢ ٤٤١٦

الرياضمنصور فهد محمد الربيعان٢٤٧٣٠٨٣ ٤٤١٧

الرياضنوره فهد محمد الربيعان١١٠٣ ٤٤١٨

مكتب منطقة الرياضنوره محمد ناصر الربيعان٦١١٥٦٦٧ ٤٤١٩

الرياضخالد عبداللطيف ابراهيم الربيعه٨١٥٩٤٧٩ ٤٤٢٠

الدمامخليفه محمد ربيعه الربيعه٥٠٠ ٤٤٢١

الرياضريان محمد بن سليمان الربيعه١٢٧٣ ٤٤٢٢

الرياضشيخه عبدالعزيز محمد الربيعه٤٩١٤ ٤٤٢٣

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن عبدالله محمد الربيعه٤٣٠١١٤٠ ٤٤٢٤

الرياضهناء يوسف ابراهيم الربيعه١٣٠ ٤٤٢٥

أبـهاعلى محمد حمد الربيعى٦٦٧ ٤٤٢٦

الطائفمحمد صالح معيض الربيعى٨٠٧ ٤٤٢٧

مكة المكرمةبندر بن عائض بن حامد الربيعي٨٦٣٤١٦٣ ٤٤٢٨

مكتب منطقة نجرانفاطمه محمد هندوس الربيعي٠٧٤١ ٤٤٢٩

الطائفمحمد ابن احمد ابن علي الربيعي١٠٧٢ ٤٤٣٠

الرياضسليمان محمد  الرتيع ٤٤٣١

مكتب منطقة الرياضالجوهره عبدالله حمد الرتيق٣٥١١ ٤٤٣٢

الرياضتركي فهد سليمان الرتيق٠٠١٩١٠٤ ٤٤٣٣
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الرياضحمد محمد حمد الرتيق٩٩٧١٤٠٦ ٤٤٣٤

الرياضسعد ابراهيم ناصر الرتيق٨٣٧٤٨١٩ ٤٤٣٥

مكتب منطقة الرياضفوزيه ناصر حمد الرتيق١٢٦٠ ٤٤٣٦

جدةسعد عبدالرحمن عبدالله الرثيع٠٠٠ ٤٤٣٧

الرياضناصر بن ابراهيم بن سليمان الرجاء٨٠١٩ ٤٤٣٨

نجرانعبدالهادى مسفر  الرجائى ٤٤٣٩

الدمامفتحيه علي سلمان الرجب٩٨٥٩٤١٣ ٤٤٤٠

القرياتمحمد سعد محمد الرجراجي١١٧٤٥٣٢ ٤٤٤١

الرياضجواهر براهيم عبدالعزيز الرجيعي٥٤٦٢ ٤٤٤٢

الرياضهند محمد منصور الرجيعي٦٨٩٢ ٤٤٤٣

القنفذةعون بن عوض بن عون الرحماني٩٨٧٦١٧٥ ٤٤٤٤

جدةمتعب معافا عبدالله الرحماني٥٤٨٦ ٤٤٤٥

عنيزةعبدالرحمن عبدالله بن صالح الرحياني٧٢٠١ ٤٤٤٦

المدينة المنورةمبارك بشير  الرحيلى١٤٥ ٤٤٤٧

الرياضمنصور صامل مبارك الرحيلى٩٧٤ ٤٤٤٨

المدينة المنورةمنصور غانم مفرج الرحيلى٨٩٤ ٤٤٤٩

المهددخيل نقا شنيشيل الرحيلي٢٨١٢٧٨٩ ٤٤٥٠

مكتب منطقة المدينة المنورةريان صالح علي الرحيلي٠٦٦٤ ٤٤٥١

مكتب مكة المكرمةزاهيه عبيد سعد الرحيلي٩٥٦٥ ٤٤٥٢

الرياضسعد سعيد مريشد الرحيلي١٨١٤٣٧٣ ٤٤٥٣

المدينة المنورةعادل قابل سليم الرحيلي١٤٩٨ ٤٤٥٤

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالكريم عمار علي الرحيلي١١٠٤ ٤٤٥٥

مكتب منطقة المدينة المنورةعلى عمار علي الرحيلي٥٥٩٧ ٤٤٥٦

الرياضمؤيد بن عبدالعزيز بن محمد الرحيلي٤٢٩٤ ٤٤٥٧

جدةماهر بن سليم بن حبيب الرحيلي٧٤٢٥ ٤٤٥٨

الرياضمحمد عبدالهادي عتيق الرحيلي٨٨٨٥٧٥٨ ٤٤٥٩

مكتب منطقة المدينة المنورةمسلم سالم عليان الرحيلي٠٩٨٢٣٩٧ ٤٤٦٠

المدينة المنورةْياد عبد الخالق سالمة الرحيلي٢٦١٢٦١٢ ٤٤٦١

مكتب محافظة األحساءحمد سعد بن علي الرحيمان٦٤٧١ ٤٤٦٢

مكتب محافظة األحساءصالح سعد بن علي الرحيمان٦٤٦٣ ٤٤٦٣

مكتب محافظة األحساءفاطمه سعد علي الرحيمان٧٧٨١ ٤٤٦٤
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مكتب محافظة األحساءمنيره سعد علي الرحيمان٦٩٦٧ ٤٤٦٥

مكتب محافظة األحساءهياء سعد علي الرحيمان٨٣٢١ ٤٤٦٦

الرياضاحمد عبدالعزيز منصور الرحيمى٧٩٧٤٥٠٠ ٤٤٦٧

المدينة المنورةحامد محمد محمود الرحيمى١٦٦ ٤٤٦٨

تبوكاحمد بن حسن بن مصطفى الرحيمي٨٢٦٨٥٢٤ ٤٤٦٩

الرياضعبدالعزيز غالب بن فيصل الرخيمي٩٣٣٣ ٤٤٧٠

المدينة المنورةمحمد عامر عبدالرحمن الردادى٨٩٨٠٧٦٨ ٤٤٧١

جدةامنه محمدسعيد خالد الردادي١٠٧٦٦٩١ ٤٤٧٢

المدينة المنورةعبدالله وصل الله  الردادي٩٧٩ ٤٤٧٣

حوطة بني تميمهيا ناصر سليمان الردمى٥٤٢ ٤٤٧٤

مكتب منطقة الرياضفيصل احمد محمد الرديني٦٣٧٨ ٤٤٧٥

المدينة المنورةهيله عثمان رزقان الرزقان٠٢١٥١٠١ ٤٤٧٦

الطائفخالد محمد عباد الرزقى٩٩٦٢٨٦٤ ٤٤٧٧

عرعراحمد عبدالعزيز  الرسينى٥٦٦ ٤٤٧٨

بريدةعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الرسيني٣٣٧٣٨٨٧ ٤٤٧٩

الرياضعبدالله عبدالكريم عبدالعزيز الرسيني٩٧٢٥٤١٢ ٤٤٨٠

الرياضعبدالرحمن رشود ابراهيم الرشود٠١٤ ٤٤٨١

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز سعد محمد الرشود٥٠٨ ٤٤٨٢

الرياضعبدالمحسن محمد  الرشود٢٢١ ٤٤٨٣

الرياضفهد عيسى احمد الرشود٠٥٢٩٧٥٩ ٤٤٨٤

الرياضناصر عبدالرحمن ناصر الرشود٦٢٧٦٣٧٣ ٤٤٨٥

الرياضابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الرشودى٣٢٧٣٧٧١ ٤٤٨٦

الخبرعبدالستار عبدالله محمد الرشودى٢٤٤٥٨٠٤ ٤٤٨٧

الرياضاحمد ابراهيم عبدالرحمن الرشودي٨١٧٥٨٩٥ ٤٤٨٨

مكتب منطقة القصيممنى عبدالله علي الرشودي٤٥٦٧ ٤٤٨٩

الخبرابراهيم العلى الجارالله الرشيد٠٤٨ ٤٤٩٠

الرياضاحمد زامل محمد الرشيد٠١٤٥١٤٥ ٤٤٩١

الرياضانيس راشد عبدالعزيز الرشيد٨٨٤٦٤٦٦ ٤٤٩٢

الرياضتركي ناصر رشيد الرشيد٤٧٢٣ ٤٤٩٣

الظهرانتوفيق حسن على الرشيد٠٨٨ ٤٤٩٤

مكتب منطقة القصيمحصه بنت عبدالله بن ابراهيم الرشيد٠٢٢٩ ٤٤٩٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامحمزه علي جاسم الرشيد٩٨٥٣١٣٦ ٤٤٩٦

مكتب محافظة الجبيلزينب طاهر علي الرشيد٠٩٨٣ ٤٤٩٧

الرياضسعود سالم فهاد الرشيد٢٢٠ ٤٤٩٨

عرعرسليمان حمد محمد الرشيد٧٠٧٦١٥٤ ٤٤٩٩

الرياضسليمان عبدالعزيز سلطان الرشيد١٦٩٢ ٤٥٠٠

الرياضطالل فيصل رشيد الرشيد٨٩٢٧٤٩٧ ٤٥٠١

الرياضعبدالعزيز ابراهيم سليمان الرشيد٧٦٢٥ ٤٥٠٢

بريدةعبدالعزيز بن رشيد بن حمد الرشيد٨١٤٥٣٥٣ ٤٥٠٣

الظهرانعبدالعزيز بن سليمان بن محمد الرشيد١٧٩٨ ٤٥٠٤

الرياضعبدالله حمد هادي الرشيد٧٠١٦٩٢٢ ٤٥٠٥

الرياضعبدالله صالح عبدالله الرشيد٧٠٤٩ ٤٥٠٦

مكتب مكة المكرمةعبدالله عبدالعزيز رشيد الرشيد٨٣٠٤ ٤٥٠٧

سكاكاعلى ربيع  الرشيد١٩٨ ٤٥٠٨

الرياضعلي عبدالله صالح الرشيد٢٠٢٤١٢٨ ٤٥٠٩

سكاكافالح عيد أحمد الرشيد٣٢٥٣٥٢٠ ٤٥١٠

الرياضفيصل الحمود عبيد الرشيد٤٧٩١٦٦٨ ٤٥١١

مكتب منطقة القصيملطيفه المحمد العلى الرشيد٤٥٧ ٤٥١٢

الرياضمبروك احمد  الرشيد٦٦٥ ٤٥١٣

الرياضمحمد صالح رشيد الرشيد٥٠٠٨ ٤٥١٤

الظهرانمشعل بن بدر بن صالح الرشيد٥٥٧٦٠٣١ ٤٥١٥

بريدةمنيع حمد منيع الرشيد٩١٣ ٤٥١٦

الرياضمهدي سعيد شايع الرشيد٣١٧٣٥٢٥ ٤٥١٧

مكتب منطقة الرياضموضى صالح ناصر الرشيد٣٤٩١ ٤٥١٨

الرياضنافل رجاء علي الرشيد٢٢٧٧٠٥٩ ٤٥١٩

الرياضهشام عبدالكريم محمد الرشيد٣٣٨٢٣٨٠ ٤٥٢٠

مكتب منطقة القصيمهيله حمد يوسف الرشيد٠٧٨٠ ٤٥٢١

الخبربسام محمد ابراهيم الرشيدان١٩٤٩٥٦١ ٤٥٢٢

الخبرعادل ابراهيم عبدالله الرشيدان٥٨٣٥١٥٦ ٤٥٢٣

حائلعبدالله حمود فهد الرشيدان٩٥٠ ٤٥٢٤

مكتب المنطقة الشرقيةمريم قاسم  الرشيدان٢٣٦٣ ٤٥٢٥

الرياضحسن معيوف محمد الرشيدى٤٧٧ ٤٥٢٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الظهرانخلف سعود مرشد الرشيدى٦٠٢ ٤٥٢٧

الخبرخيران حمد مرزوق الرشيدى٢٩٢ ٤٥٢٨

الوجهسالم عبدالله عايد الرشيدى٠٤٩ ٤٥٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةسبيله مبروك رشيد الرشيدى٧١٤٨ ٤٥٣٠

مكتب منطقة الرياضسرحان حسن الفليحى الرشيدى٨١٤٧٥٤٣ ٤٥٣١

مكتب منطقة المدينة المنورةسره سيار غوينم الرشيدى٤٣١٢٨٥٤ ٤٥٣٢

الرياضسريجان بديان حجاج الرشيدى٣٣٦ ٤٥٣٣

مكتب منطقة الرياضسعداء جريبيع رزن الرشيدى٤٦٦٧ ٤٥٣٤

جدةسعود رباح  الرشيدى٣٢٤ ٤٥٣٥

الرياضسعيد عايض فارع الرشيدى٧٤٨ ٤٥٣٦

جدةسماح خنيفر عمير الرشيدى٤٧٢ ٤٥٣٧

الجبيلصالح مرزوق بناى الرشيدى٠٩٣ ٤٥٣٨

الرياضعبدالله على  الرشيدى٩٠٧ ٤٥٣٩

الدمامعياده خليفه عواض الرشيدى٦٩٦ ٤٥٤٠

الرياضقاضى طفيل فضى الرشيدى٦٩٧ ٤٥٤١

حائلمحمد عنيزان محمد الرشيدى٦٥٤ ٤٥٤٢

تيماءمصلح صالح فاهد الرشيدى٨٧٨ ٤٥٤٣

حائلنافع هادى نافع الرشيدى٨٥٢ ٤٥٤٤

الطائفنواف منور دحيالن الرشيدى٤٥٢٧٢٩٢ ٤٥٤٥

الرياضأحمد عياضه رشيد الرشيدي٣٥٩٨ ٤٥٤٦

مكتب المنطقة الشرقيةأروى عبيد درويش الرشيدي٣٧٨٤ ٤٥٤٧

الجبيلابراهيم مسلم سمران الرشيدي٠٤٣٧٧٤٢ ٤٥٤٨

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد عبيد درويش الرشيدي٣٧٦٥ ٤٥٤٩

مكتب منطقة حائلاسماعيل حمدي خريص الرشيدي٠٨٥٨ ٤٥٥٠

حفر الباطنبدر عمران عبيدان الرشيدي٠٣١٠ ٤٥٥١

مكتب منطقة مكة بركي بن محمد بن بركي الرشيدي٧١٣ ٤٥٥٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضبريده عايض عتقى الرشيدي٤٨٩٨ ٤٥٥٣

مكتب منطقة الرياضبندر عبكلي فايد الرشيدي٨٩٤٦ ٤٥٥٤

مكتب محافظة الدوادميجوزاء محمد ساير الرشيدي٣٢٢٥ ٤٥٥٥

بريدةحاتم بن عايد بن سويلم الرشيدي٨٣٠٧٤٨٥ ٤٥٥٦

بريدةحميد بن ذعار بن عايض الرشيدي٤٦٨٥١٤٤ ٤٥٥٧
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النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضحييه قايم عبدالله الرشيدي٠٧٣٦ ٤٥٥٨

بريدةخالد سليمان لويبان الرشيدي٠٨٨٦ ٤٥٥٩

الرياضرامي حميد حمد الرشيدي١١٧٣ ٤٥٦٠

الرياضربيعان مهناء دوجان الرشيدي٥٨٠٤ ٤٥٦١

مكتب المنطقة الشرقيةرهف عبيد درويش الرشيدي٤٩٧٠ ٤٥٦٢

الجبيلسالم شامان عايد الرشيدي١٢٨٨ ٤٥٦٣

تبوكسالم عليثه خيرالله الرشيدي٧٦٣ ٤٥٦٤

الدوادميسالمه صعينين خالد الرشيدي٣٢٥٣١١٨ ٤٥٦٥

مكتب منطقة الرياضسعد جمعان مطلق الرشيدي٩٠٧٢ ٤٥٦٦

مكتب منطقة الرياضسعداء محمد معيض الرشيدي٢٠١٢ ٤٥٦٧

مكتب منطقة المدينة المنورةسعود بن عليان بن حسن الرشيدي٦٠٠١٩٨٩ ٤٥٦٨

بريدةسعود ثويمر الفي الرشيدي٩٢٥٣٩٩٦ ٤٥٦٩

مكتب منطقة حائلسلمان عبيد عبدالله الرشيدي٧٨٣٩ ٤٥٧٠

مكتب منطقة الرياضسماحه فالح محمد الرشيدي٨٤٨٨ ٤٥٧١

مكتب منطقة المدينة المنورةصالح عبدالله مزيد الرشيدي٧٠٩٠ ٤٥٧٢

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن عبيد درويش الرشيدي٦٠٣٢ ٤٥٧٣

بريدةعبدالرحمن فالح فالح الرشيدي٢٩٥٩ ٤٥٧٤

مكتب منطقة حائلعبدالعزيز حمدي خريص الرشيدي٢٦٩٣ ٤٥٧٥

مكتب محافظة الجبيلعبدالعزيز عادي منور الرشيدي٤٣٤٣ ٤٥٧٦

المدينة المنورةعبدالعزيز عبدالله سعيد الرشيدي٨٤٨٨ ٤٥٧٧

المدينة المنورةعبدالله عمر حجيالن الرشيدي٩٣٧٤ ٤٥٧٨

الرياضعبدالله عوض فهران الرشيدي٤٧٤٧٤٥٣ ٤٥٧٩

الرياضعبدالله عيد باجان الرشيدي٤٢١٦ ٤٥٨٠

الوجهعطيةالله عتيق عطيةالله الرشيدي٢١٥٠١٩٧ ٤٥٨١

الظهرانعلي بن محمد بن سالم الرشيدي٧٥٥٦٨٥٤ ٤٥٨٢

مكتب منطقة الرياضعلي عالي عبيدان الرشيدي٦٢٣٢ ٤٥٨٣

مكتب المنطقة الشرقيةعلياء هديبان عايش الرشيدي٦٥٠٦ ٤٥٨٤

عنيزةعليان بن معال بن عايش الرشيدي٤٤٠٩٩١١ ٤٥٨٥

الجبيلعليان منور عيد الرشيدي٥١٢٠ ٤٥٨٦

الجبيلعواد عيد غميض الرشيدي٨١٦٨٠١٩ ٤٥٨٧

مكتب محافظة الجبيلعويده علي معيلي الرشيدي٨٦٨١ ٤٥٨٨
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعيد عواد فضي الرشيدي٥٧٠٢٣٦٥ ٤٥٨٩

بريدةعيسى عبدالله بن سليمان الرشيدي٩٤٨٣ ٤٥٩٠

الرياضفارس خالد سعد الرشيدي٤١٤٩ ٤٥٩١

بريدةفارس عوض معيده الرشيدي٠٨٦٦ ٤٥٩٢

مكتب منطقة حائلفاطمه صالح مدوس الرشيدي٠١٥٤ ٤٥٩٣

جدةفالح عوض مزلوه الرشيدي٥٣٣٦٨٦٤ ٤٥٩٤

الرياضفالح حمود عوده الرشيدي٩٤٦٨ ٤٥٩٥

حفر الباطنفهاد ضيف  الله علي الرشيدي١٠٢٣ ٤٥٩٦

الدمامفهد بن عيد بن السيليل الرشيدي٧٦٦٠٨٢١ ٤٥٩٧

مكتب منطقة المدينة المنورةفهد عايض مصلح الرشيدي١٧٩٠ ٤٥٩٨

الرياضمحمد ناصر صالح الرشيدي٢٥٣٨١٨٤ ٤٥٩٩

خيبرمرجي حسين سمير الرشيدي٨٧٦١ ٤٦٠٠

مكتب منطقة الرياضمريم خلف عوض الرشيدي٢٠٤٦ ٤٦٠١

حائلمسلم بشير صالح الرشيدي٣٥٦٩١٢٣ ٤٦٠٢

مكتب محافظة الجبيلمشاعل عبيد حمد الرشيدي٣٩٨٧ ٤٦٠٣

الرياضمشعل مران مناور الرشيدي٦٥٠٦ ٤٦٠٤

حفر الباطنمعالء مسيعيد بن سعد الرشيدي٧٥٣٥ ٤٦٠٥

حفر الباطنمعمس شامان عوض الرشيدي٥٦٧٢٨٥١ ٤٦٠٦

المدينة المنورةمهل سليمان سالم الرشيدي٤١٤٩ ٤٦٠٧

حفر الباطنموسى غازي عياد الرشيدي٠٣٦٤ ٤٦٠٨

مكة المكرمةموسى معاوض مساعد الرشيدي٨١٧٤ ٤٦٠٩

الخبرناير عوض محمد الرشيدي٦٠٥٦٢٥٣ ٤٦١٠

حائلنوران عائض صعرور الرشيدي٢٩٦٤١٠٤ ٤٦١١

الرياضنويصر دابس باتل الرشيدي٠٥٣٦٠٩٥ ٤٦١٢

مكتب منطقة الرياضهدى خلف عوض الرشيدي٢٠٨٧ ٤٦١٣

الرياضسعود سعد  الرصيص٦٨٩ ٤٦١٤

الرياضعبدالعزيز صالح عبدالعزيز الرصيص٢٥٧٠٤٦١ ٤٦١٥

الرياضمحمد سعد ابراهيم الرصيص٣٥٩٣٦٢٩ ٤٦١٦

الرياضمضاوي سليمان سعد الرصيص٥٠٣٧ ٤٦١٧

حفر الباطنجوهر بن محمد بن عبدالرحمن الرضيان١٢٤١ ٤٦١٨

حائلجوزاء حمد محمد الرضيمان٩١١٦٠٥٢ ٤٦١٩
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامعبدالله محمد صالح الرضيمان٩٨٨١٥٥١ ٤٦٢٠

جدةعبدالله على حامد الرعوجى٤١٨ ٤٦٢١

مكتب منطقة القصيمامالى عبدالعزيز عبدالله الرعوجي٧٣٠١ ٤٦٢٢

مكتب منطقة الرياضاحمد حسن ابراهيم الرعيدي٤٣٤٥ ٤٦٢٣

جدةدبيش عائد عطاالله الرفاعى٢١١ ٤٦٢٤

جدةعبيد سليمان  الرفاعى٢٣٦ ٤٦٢٥

المدينة المنورةعنايه الله سعدعايد الرفاعى٤١٠ ٤٦٢٦

جدةكامله عبدالرحمن  الرفاعى٨٥٤ ٤٦٢٧

ينبعتركي بخييت بخيت الرفاعي١٦٧٥ ٤٦٢٨

مكتب منطقة مكة حمادي محمد سعد الرفاعي٩٣٨٠ ٤٦٢٩
المكرمة/جدة

جدةسالم عبدالحميد عساف الرفاعي٢٩١٣٣٠٦ ٤٦٣٠

مكتب منطقة مكة عبدالله عبدربه سعد الرفاعي٩٣٧٢ ٤٦٣١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة علي مساعد ناصر الرفاعي٨٢٣٢٨١٥ ٤٦٣٢
المكرمة/جدة

ينبعغيوث عوده سليم الرفاعي٢٤٢١٨٤٨ ٤٦٣٣

ينبعفائقه غيث صالح الرفاعي٩٧٦٥ ٤٦٣٤

الرياضفاطمة محمد اسماعيل الرفاعي٩٠٨٨٦٥٣ ٤٦٣٥

ينبعماجد صالح سعيد الرفاعي الجهني٩٣١٤١٣٩ ٤٦٣٦

مكتب مكة المكرمةحياة محمدعلي محمدميرو الرفه٧٣٤٥ ٤٦٣٧

جدةمحمد عبدالله احمد الرفيدى٤٧٣ ٤٦٣٨

جدةاحمد بن سعيد بن عبدالله الرفيدي٢١٠١٦٢٩ ٤٦٣٩

المدينة المنورةعبدالله سعيد رشيد الرفيعي٣٧٨٣٩١٥ ٤٦٤٠

االحساءعبدالوهاب عبدالله احمد الرفيعي١٧١٧٨٧٥ ٤٦٤١

الرياضمحمد علي محمد الرفيعي٣٢٤٩٥٦٧ ٤٦٤٢

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن سليم عبدالرحمن الرقاص٣٦٦٧ ٤٦٤٣

مكتب منطقة الرياضمريم حمد ابراهيم الرقيب٩٤٩٦١٣٢ ٤٦٤٤

الطائفنائف محمد  الرقيب٤٠٣ ٤٦٤٥

مكتب منطقة الرياضنوره محمد راشد الرقيب٤٣٧٠ ٤٦٤٦

الرياضعبدالله احمد عبدالله الرقيبة٠٤٩٦٦١٨ ٤٦٤٧

بريدةفيصل ركاد مطلق الركاد٣٣٣٤ ٤٦٤٨

الرياضعبدالعزيز محمد ناصر الركبان٠٢٩٢ ٤٦٤٩

بريدةعبدالله علي فهد الركف٧١٩٣٠١٥ ٤٦٥٠
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القويعيةهزاع مرزوق حسن الركوه١٦٢ ٤٦٥١

الرياضسعود بن عبدالعزيز بن محمد الركيان٧٢٩٠ ٤٦٥٢

الرياضفيصل عبدالله سليمان الركيان٦٤١٨٦٥٢ ٤٦٥٣

جدةصالح فرج خميس الرمادى٨٨٩ ٤٦٥٤

مكتب منطقة تبوكسعيده سالم سالمه الرماضين٧٤٠٥ ٤٦٥٥

الرياضنوره رشيد عبدالرحمن الرمانى٩٤٥١٨٧٢ ٤٦٥٦

مكتب محافظة بيشةعلي سعيدمفلح سويد الرمثي١٧٨٥ ٤٦٥٧

بيشةفوطه عبدالله مبارك الرمثي٣٩٤٧ ٤٦٥٨

الثقبةعبدالله احمد علي الرمضان٣٢٩٠٠١٢ ٤٦٥٩

المذنبمشاري ابراهيم بن عبدالكريم الرمضى٢٦٥٠ ٤٦٦٠

الرياضفيصل خالد مبارك الرميان٨٠١٧٦١٥ ٤٦٦١

الرياضمحمد راشد على الرميان٠٥٢ ٤٦٦٢

الخبراحمد على قاسم الرميح٤٣١ ٤٦٦٣

االحساءخلود بن صالح بن خالد الرميح٩١٦٨٤٤١ ٤٦٦٤

الرياضصالح عبدالعزيز  الرميح٦٤٥٢٧٨٢ ٤٦٦٥

عنيزةعبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الرميح٥٠٥٤٩١٢ ٤٦٦٦

الرياضصالح محمد صالح الرميخاني٢٢٠٠٠٤١ ٤٦٦٧

مكتب منطقة مكة مزنة محمد عبدالله الرميخاني٥٠٣٦ ٤٦٦٨
المكرمة/جدة

الرياضفوزيه صالح عبدالعزيز الرميزان٦٤٦٣ ٤٦٦٩

مكتب منطقة الرياضلما فهد عبدالرحمن الرميزان٣١٣٠ ٤٦٧٠

جدةاحمد بن فارس بن سعد الرنقشي٤٦١٦١٠٨ ٤٦٧١

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه عبدالله بن حسين الرهن٩٥٩٠ ٤٦٧٢

االحساءمنتظر رضا احمد الرواغه٦٠٩٦ ٤٦٧٣

جدةعبدالله رواف محمد الرواف٣٦٧ ٤٦٧٤

الخبرياسين ابراهيم ياسين الرواف٩٧٨٢٨٣٥ ٤٦٧٥

الرياضعبدالله سعد هليل الروبى٣٩٩ ٤٦٧٦

حائلابراهيم سعيد  الروضان٩٤٤٧٧٥٧ ٤٦٧٧

مكتب منطقة الرياضمنيره سليمان عبدالله الروضان٥٥٩٥٩٩٥ ٤٦٧٨

الرياضنايف رزق فارس الروضان٤٠٨ ٤٦٧٩

جدةعتيق عطيه  الروقى٦٨٦ ٤٦٨٠

بريدةموضى مسفر  الروقى٥٣٩٠٤٥٨ ٤٦٨١
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الرياضالغفيلي غازي متاعب الروقي٥٢٠٧٥٤١ ٤٦٨٢

الرياضبندر عارف بندر الروقي٠٦١٣ ٤٦٨٣

الرياضسعود بن مسيفر بن مسفر الروقي٩١٣٢ ٤٦٨٤

مكة المكرمةسلطانه ذيب بن عبيد الروقي٨١٩٣ ٤٦٨٥

جدةعايض عوض محمد الروقي٠٩٦٣ ٤٦٨٦

الرياضعويضه عيد شريد الروقي٦٩٠ ٤٦٨٧

جدةمشعل سفير عويزم الروقي٨٩٩٣٣٦٥ ٤٦٨٨

الرياضمقرن عباس نفرج الروقي٢٥٣٩ ٤٦٨٩

الطائفياسر عقل عون الروقي٩٧١٥ ٤٦٩٠

الرياضصالح بن عبدالله بن سعد الرومي٨٣٢٧٧٧٣ ٤٦٩١

الرياضمبارك سعد عبدالله الرومي٨٦٦٩٠١٣ ٤٦٩٢

مكتب منطقة الرياضخالد محمد على الرويبعه٠٧٢٧ ٤٦٩٣

مكتب منطقة الرياضمتعب ابراهيم عبدالرحمن الرويتع٤٧٥٦٠٩٨ ٤٦٩٤

المدينة المنورةعبدالله خلف بن حضيض الرويتعي٤٤٢١ ٤٦٩٥

مكتب منطقة مكة فاطمه   الرويثى٩٣٦٩ ٤٦٩٦
المكرمة/جدة

الرياضسعد مسعد سعيد الرويثي٢٧٥٧٢٦٨ ٤٦٩٧

مكتب منطقة تبوكسحر سالم عبدالله الرويحي٢٨٦٩ ٤٦٩٨

مكتب منطقة تبوكغاليه سالم عبدالله الرويحي٢٩٠١ ٤٦٩٩

مكتب منطقة تبوكغزالن سالم عبدالله الرويحي٢٨٩٣ ٤٧٠٠

الرياضراشد سعود عيد الرويس٧٨٨١ ٤٧٠١

مكتب محافظة الدوادميسعد عبدالرحمن بن محسن الرويس٨٥٧٩ ٤٧٠٢

مكتب منطقة الرياضعبيد راجح مرزوق الرويس١٣٩٢ ٤٧٠٣

جدةماجد محمد مرزوق الرويس٩٧٨٨٧١٠ ٤٧٠٤

مكتب محافظة الدوادمينواف عبيد عبدالله الرويس٩٤٥٣ ٤٧٠٥

الرياضهياء عبدالعزيز مسفر الرويس٩٦٣١ ٤٧٠٦

الرياضابراهيم احمد احمد الرويشد٥١٠ ٤٧٠٧

مكتب محافظة الجبيلسالم عبدالعزيز سالم الرويشد١٥٧٧ ٤٧٠٨

مكتب منطقة الرياضصالح ابراهيم  الرويشد٧٢٤ ٤٧٠٩

الدماممحمد محمد غانم الرويشد٠٨٢٦٦٦٢ ٤٧١٠

الرياضمنصور سعد عبدالعزيز الرويشد٦٢٥٠٦٩٣ ٤٧١١

الرياضندوى راشد عبدالعزيز الرويشد٦٤٠٨٤٠٠ ٤٧١٢
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مكتب منطقة الرياضوليد سليمان بن محمد الرويشد٣٢٩٢ ٤٧١٣

بريدةمحمد محمد البراهيم الرويضان٣٧١ ٤٧١٤

مكتب المنطقة الشرقيةناصر حسن بن عيسى الرويعي١٩٧٤ ٤٧١٥

عرعربادى عبدالله رخيم الرويلى٩٠٦ ٤٧١٦

عرعرسارى المرعض هدمان حامد الرويلى٩٥١ ٤٧١٧

مكتب المنطقة الشرقيةطالل غريب محمد الرويلى٦٣١٩ ٤٧١٨

الرياضعايد منديل  الرويلى٦١٧ ٤٧١٩

الدمامعتيق نزال منوخ الرويلى ٤٧٢٠

عرعرفاطمه على محارب الرويلى١٢٣ ٤٧٢١

الرياضلطيفة خليف على الرويلى٨٩٧٩ ٤٧٢٢

الدماممجزع الجالوى عبدالله الرويلى ٤٧٢٣

الدماممحمد فاضل على الرويلى٧٦٦ ٤٧٢٤

مكتب منطقة الرياضمغنام حامد الزوير الرويلى٩٤٦٩٨٨٩ ٤٧٢٥

القرياتمهاوش جليدان  الرويلى٨٩٩ ٤٧٢٦

مكتب منطقة القصيمنوره سعيد مشحن الرويلى٧٣٥١ ٤٧٢٧

عرعرهالله ضاحى  الرويلى ٤٧٢٨

مكتب منطقة الحدود الشماليةيحيى هايل فايز الرويلى٨٤١٣ ٤٧٢٩

مكتب منطقة الجوفالجازي هزاع مناحي الرويلي٦٠٨١ ٤٧٣٠

سكاكاالزينه سليمان ثامر الرويلي٦٥٨٦ ٤٧٣١

مكتب المنطقة الشرقيةثنيه جمعان مطلق الرويلي٢٣١٣ ٤٧٣٢

سكاكاجبر حسو مصيعان الرويلي٨١١٠ ٤٧٣٣

مكتب منطقة الجوفجهيمه عداء ظاهر الرويلي٢٩٥٣ ٤٧٣٤

مكتب منطقة الحدود الشماليةحبسه نديان عويجان الرويلي١٨٢٥ ٤٧٣٥

مكتب منطقة الجوفحماد سعود زاهي الرويلي٢٨٩٢ ٤٧٣٦

سكاكاحمدان فرحان ورهان الرويلي٩٧٣١ ٤٧٣٧

مكتب منطقة الجوفحميده مدين رميد الرويلي٦٠٢٦ ٤٧٣٨

الدمامخلف تعيب خلف الرويلي٣٩٤٥ ٤٧٣٩

الخفجيدخيل حايط الكويكي الرويلي١١٢ ٤٧٤٠

مكتب منطقة الرياضدليل عطوان فليج الرويلي٧٧٤٧ ٤٧٤١

مكتب منطقة الحدود الشماليةرائد عواد جدوع الرويلي٤٦٣٧ ٤٧٤٢

عرعررياض بكر عويد المرعضي الرويلي٧٧٤١٣١٢ ٤٧٤٣
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مكتب منطقة الرياضزكيه عطوان فليج الرويلي٧٨٣٨ ٤٧٤٤

حفر الباطنسعد بن فريم جبر المرعضي الرويلي٢٤٦١٥٣٠ ٤٧٤٥

سكاكاسعد جزاع طنأ الرويلي٦٤١٤٣٨٨ ٤٧٤٦

مكتب منطقة الرياضسوريه عطوان فليج الرويلي٧٧٥٤ ٤٧٤٧

سكاكاضحوي ثويني نادف الرويلي١٨٢٤ ٤٧٤٨

مكتب منطقة الجوفضحيه نغيمش عجرم الرويلي٣٢١٢ ٤٧٤٩

مكتب منطقة الجوفعادل مدين رميد الرويلي٤٨٤٣ ٤٧٥٠

الرياضعايد بن مبارك بن علي الرويلي٥٢١٨٨٠٤ ٤٧٥١

مكتب منطقة الحدود الشماليةعبدالسالم حبيب شايش الرويلي٦٩٤٤ ٤٧٥٢

الرياضعبدالعزيز عوض ثويني الرويلي٨٣٩٢ ٤٧٥٣

مكتب منطقة الجوفعبدالكر يم صادي مطر الرويلي٣٩٠٠٨٢١ ٤٧٥٤

الظهرانعبدالله احمد سعدون مرجان الرويلي٤٩٧ ٤٧٥٥

مكتب منطقة الجوفعبدالله مفضي حنيف الرويلي٨٣٨٦ ٤٧٥٦

مكتب منطقة الجوفعبدالمجيد عائد جدعان الرويلي٥٢٩١ ٤٧٥٧

مكتب منطقة الجوفعده رجاء سحيمان الرويلي٩٥٧٠٤٣٥ ٤٧٥٨

سكاكاعديه عشوي عاتل الرويلي٠١٩٢ ٤٧٥٩

مكتب منطقة الجوفعطاالله فاضل براك الرويلي٤١٣٨ ٤٧٦٠

الرياضعلي راكان تركي الرويلي٦٩٦١٤٢٤ ٤٧٦١

سكاكاعلي سليمان علي الرويلي٩٦١٠ ٤٧٦٢

مكتب منطقة الجوفعلياء مدين رميد الرويلي٩٧٠٥ ٤٧٦٣

مكتب محافظة الجبيلفاطمه فرج عويد الرويلي ٤٧٦٤

سكاكافايز بن صايل بن غدير الرويلي٧٩١٢٦٣٣ ٤٧٦٥

مكتب منطقة الرياضفتحيه عطوان فليج الرويلي٧٨٤٦ ٤٧٦٦

مكتب منطقة الرياضفضه عطوان فليج الرويلي٧٧٦٢ ٤٧٦٧

مكتب منطقة الجوففليحاء العريان مدهم الرويلي٦٩٦٠ ٤٧٦٨

مكتب منطقة الجوففليحاء العريان مدهم الرويلي٦٩٦٠ ٤٧٦٩

مكتب منطقة الجوففهد جربوع نخيالن الرويلي٩٤٥٨ ٤٧٧٠

الجبيلقيس غريب مطلق الرويلي٧٠٣٨٠١٥ ٤٧٧١

سكاكامحمد شويش مفلح الرويلي١٧٢٦٩٧٨ ٤٧٧٢

مكتب منطقة الجوفمحمد عطيه صغير الرويلي٢٣١١ ٤٧٧٣

الرياضمحمد علي كمين الرويلي٨٤٩٧٢٢٨ ٤٧٧٤
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مكتب منطقة الجوفمحمد مشهد غريب الرويلي٨٦٧٦ ٤٧٧٥

الرياضمحمد مطخان صفوك الرويلي٩٤٧٦٥٧٩ ٤٧٧٦

الخبرمحمد مطرود عويد الرويلي١٨٤٧٦١٢ ٤٧٧٧

مكتب منطقة الجوفمريم روضان جضعان الرويلي١٩٤٢ ٤٧٧٨

مكتب منطقة الجوفمشاري سالم عساف الرويلي٠٢١٣ ٤٧٧٩

الدماممشعل ثويني برد الرويلي٤٨٦١ ٤٧٨٠

مكتب منطقة الحدود الشماليةمنوه محمد جريد الرويلي١٧٩٣٩٥٨ ٤٧٨١

سكاكاناجع علي ضيدان الرويلي١٢٦٥٦١٥ ٤٧٨٢

مكتب منطقة الجوفنعيمه خالد ظاهر الرويلي٥٩٩٤ ٤٧٨٣

مكتب منطقة الجوفنوال المفقاعي صفوق الرويلي٢٤٣٢ ٤٧٨٤

مكتب منطقة الرياضهجه عايد حمد الرويلي٩٥٠٠ ٤٧٨٥

مكتب منطقة الرياضهدى عطوان فليج الرويلي٧٧٧٠ ٤٧٨٦

مكتب منطقة الرياضهناء عطوان فليج الرويلي٧٨٠٤ ٤٧٨٧

مكتب منطقة الجوفوليد بشيت منيديل الرويلي٠٢٨٠ ٤٧٨٨

سكاكايزيد مشعل الطرقي الرويلي٥٥٣٨ ٤٧٨٩

الدمامابراهيم عبدالكريم ابراهيم الرويمي٧١٦٠ ٤٧٩٠

مكة المكرمةاحمد بن محمد بن علي الرياحي١٥٢٣١٧٢ ٤٧٩١

االحساءحسين على خليفه الرياض ٤٧٩٢

االحساءيوسف خليفه  الرياض ٤٧٩٣

الرياضجابر منعر علي الريثى١١٥١ ٤٧٩٤

أبـهافايع محمد على الريثى١٢٨ ٤٧٩٥

جازانجبار موسي مشلوي الريثي٩٢٠٧ ٤٧٩٦

خميس مشيطعلي شحيف هادي الريثي٧٥٥٢ ٤٧٩٧

مكتب منطقة جازانمحمد علي الحق الريثي٨٤٦٧ ٤٧٩٨

الرياضمسعود جابر محمد الريثي١٨٢ ٤٧٩٩

صبياءيحيى مشني النجادي الريثي٩٥٧٦٧١٤ ٤٨٠٠

مكتب المنطقة الشرقيةخالد فهد خالد الريحان٤٨٦٤ ٤٨٠١

جدةمنصور عوض طوير الريحاني٢٠٧٤ ٤٨٠٢

مكتب محافظة األحساءابتسام احمد عبدالرحمن الريزان٠٦٥٥ ٤٨٠٣

مكتب منطقة المدينة المنورةاحمد محمد علي الريس٢٤٣٨ ٤٨٠٤

االحساءسالم زايد سعيد الريس٨٩٥ ٤٨٠٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةسعد عبدالرزاق عبدالكريم الريس١٠٢٤٢٨٤ ٤٨٠٦

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن محمد عبدالله الريس٦٨٦٢ ٤٨٠٧

الجبيلعمر ناصر عبدالرزاق الريس٥٠٩١ ٤٨٠٨

الرياضمحمد عبدالرحمن عبدالعزيز الريس٩٩٨٤٧٨٢ ٤٨٠٩

مكتب محافظة ينبعمريم دوفان درويش الريس١٢٧٣ ٤٨١٠

الدمامعبدالله خالد علي الريعان٥٢٨٨ ٤٨١١

جدةفاطمه على ياسين الريعى٠٢١ ٤٨١٢

مكتب منطقة القصيمشهاب بن سالمه بن سالم الريفى٢٦٥٢٨٣٦ ٤٨١٣

االحساءعالء الدين عبدالرحيم سالمه الريفي٧٣٩٩٩٥٤ ٤٨١٤

الرياضبخيت حمد  الريقى٩٧٩ ٤٨١٥

الرياضعايض عيد عبدالمحسن الريويلى٩٨١ ٤٨١٦

المدينة المنورةسعد صالح عتيق الزائدى٤٨٩ ٤٨١٧

الطائفعبداللطيف مبارك عبداللطيف الزائدى١٤٣ ٤٨١٨

جدةموسى عبدالرحمن ابراهيم الزاحمي٧١٩٥٣٤٩ ٤٨١٩

عرعرحمد ابراهيم نهار الزارع٦٥٨ ٤٨٢٠

سكاكاعبدالله حمود مبارك الزارع٧٧٤٤ ٤٨٢١

الرياضزامل عبدالعزيز العبدالله الزامل٨٠٥٤ ٤٨٢٢

الرياضزامل مطلق  الزامل٢٤٠ ٤٨٢٣

الخفجيعبدالله زامل عبدالله الزامل٤٠٨ ٤٨٢٤

الرياضعثمان جاسم محمد الزامل٧٥٧٠٦٩٦ ٤٨٢٥

الدماممحمد خالد بن محمد الزامل٥٣٥٠ ٤٨٢٦

الخفجيمحمد زامل عبدالله الزامل٤٠٩ ٤٨٢٧

جدةمحمد عبدالله ابراهيم الزامل٦٤٨٢٣٥٠ ٤٨٢٨

الرياضنوره عبدالرحمن منصور الزامل٣٥٢٧ ٤٨٢٩

الدماميوسف عبدالرحمن صالح الزامل٥٨٥٨ ٤٨٣٠

الخبرزياد ناصر احمد الزاهد٧٣٨٩ ٤٨٣١

الرياضمحمد حسن علي الزاهر٠٨٨٨٨٦٣ ٤٨٣٢

جدةسعدي تركي مسفر الزاهراني٥٧٥٤ ٤٨٣٣

الطائفصالح عائض محمد الزايدى٤٦٠ ٤٨٣٤

جدةعلى خلف محمد الزايدى٢٣٩ ٤٨٣٥

الطائفسالم نماء قبيل الزايدي٩٩٦٧ ٤٨٣٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

السيلعبدالله كاسب عبدالله الزايدي٣٦٥٣ ٤٨٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةرضي عبدالواحد بن رضي الزاير٦٤٤٢ ٤٨٣٨

مكتب المنطقة الشرقيةفتحيه عبدالله منصور الزاير٣٠٧٥ ٤٨٣٩

مكتب المنطقة الشرقيةنوري سعيد طه الزاير٣٠٨٢ ٤٨٤٠

المدينة المنورةاحمد بن نوار بن فتاء الطويرشي الزبالي٩٢٧٧٧١٦ ٤٨٤١

جدةامين بن مصلح بن محمد الزبالي١٤٠٨٥٦٧ ٤٨٤٢

جدةعبدالعزيز مبروك بريكان الزبالي٤٨٤٥٣٠٩ ٤٨٤٣

الخبرمحمد دريميح صالل الزبالي٤٩٤٧٨٢١ ٤٨٤٤

الرياضسعاد عبدالعزيز محمد الزبن٩٧٩٤٦٨٠ ٤٨٤٥

الرياضعبدالله على محمد الزبن٩٧١ ٤٨٤٦

الخرجعلى عبدالله  الزبيانى٨٣٣ ٤٨٤٧

مكتب منطقة الرياضنوره علي سعد الزبيدو٨٣٠٧ ٤٨٤٨

جدةابراهيم يحى احمد الزبيدى٠٨٦ ٤٨٤٩

جدةالحسن محمد ذيبان الزبيدى١٦٦ ٤٨٥٠

تبوكباالقاسم فرج  الزبيدى٥٨٣ ٤٨٥١

جدةحسن احمد كندات الزبيدى١٩٥ ٤٨٥٢

مكتب منطقة مكة حسن محمد خضر الزبيدى٧٠٣٧ ٤٨٥٣
المكرمة/جدة

المدينة المنورةعبدالله مبارك بكر الزبيدى٠٨٠ ٤٨٥٤

جدةعبدالله محمد مرشفه الزبيدى٨٣٨ ٤٨٥٥

جدةعلى حسن  الزبيدى٨٢٥ ٤٨٥٦

جدةعلى حسن  الزبيدى٣٥٤ ٤٨٥٧

جدةمحمد سعيد  الزبيدى٧١٠ ٤٨٥٨

جدةمحمد سعيد  الزبيدى٦٤٦ ٤٨٥٩

المدينة المنورةنامس على  الزبيدى٩٢٠ ٤٨٦٠

أبـهايحى احمد عبدالله الزبيدى٢٨٨ ٤٨٦١

مكتب المنطقة الشرقيةأحمد عطيه بن الفي الزبيدي٧٩٣٢ ٤٨٦٢

القنفذةابراهيم بحني بن ابراهيم الزبيدي٦٢٨٥ ٤٨٦٣

القنفذةاحمد حسن شليان الزبيدي٤٧٧٩ ٤٨٦٤

مكتب منطقة مكة احمد شامي احمد الزبيدي٩٩٦٧٤١١ ٤٨٦٥
المكرمة/جدة

مكة المكرمةاحمد عبدالله ابراهيم الزبيدي٠٠٤٨١٥٢ ٤٨٦٦

الخرجحسن احمد حسن الزبيدي٨٠٠٢ ٤٨٦٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة حليمه سعيد سالم الزبيدي٠٨٩٧ ٤٨٦٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة ذاكر محمد صالح الزبيدي٨٨٤٠٧٨٤ ٤٨٦٩
المكرمة/جدة

القوزرحمه محمد سني احمد الزبيدي٠٢٠٣ ٤٨٧٠

مكتب منطقة مكة زكي شامي احمد الزبيدي٩٩٧٥٤١١ ٤٨٧١
المكرمة/جدة

جدةسامي بن محمد بن عوض الزبيدي١٣٦٤٩٧٣ ٤٨٧٢

جدةشريفه سالم جمعان الزبيدي٤٦٧٣ ٤٨٧٣

مكتب منطقة مكة صالح علي عبيد الزبيدي٧٢٨٩ ٤٨٧٤
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةطارق محمد علي الزبيدي٠٧٤٢ ٤٨٧٥

مكتب منطقة مكة عطيه علي عبيد الزبيدي٦٧١٩٦٣٩ ٤٨٧٦
المكرمة/جدة

جدةمحمد علي ابراهيم الزبيدي٧٢٦٥ ٤٨٧٧

الدمامهاشم بن ابراهيم بن هاشم الزبيدي٢٩٨٣ ٤٨٧٨

المضيلفيوسف حسين بكري الزبيدي٨٢٢٦ ٤٨٧٩

جدةفالح عاتق معيتق الزبيدي الحربي٠٥١٦١٠٣ ٤٨٨٠

الدمامعلي عمر محمد الزبيذي١١٦٤١١٣ ٤٨٨١

جدةمحمد سالم على الزبيري٠٩٧ ٤٨٨٢

مكتب محافظة األحساءمزنه دهيمان علي الزبيل٠٢١٠ ٤٨٨٣

الطائفحامد سليمان  الزجئدى٤٨٩ ٤٨٨٤

حائلحسان احمد سلمان الزحوفي٣٧٦٧٠٠٠ ٤٨٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةامنه محمد على الزراع٤١١ ٤٨٨٦

مكتب المنطقة الشرقيةامنه محمد على الزراع١٠٦٧ ٤٨٨٧

الرياضصالح سعيد  الزراق٦٨٠ ٤٨٨٨

مكتب منطقة الرياضهديه سعود عيسى الزراق١٩٩٠ ٤٨٨٩

الرياضمنير عبدالرحمن عبده الزرع٩١٦٨١٠٢ ٤٨٩٠

الرياضوفاء عبدالرحمن عبده الزرع٧٣٥٦ ٤٨٩١

مكتب منطقة الرياضصالح علي ناصر الزرير٩٩٣٨ ٤٨٩٢

مكتب منطقة الرياضمشعل علي ناصر الزرير٧٥٦٤ ٤٨٩٣

الدماممحمد عبدالرحمن حجى الزريق٣٤٨٤٠٦٤ ٤٨٩٤

الجبيلعبدالرحمن خالد عبدالرحمن الزريقي٤٢٧٨ ٤٨٩٥

الرياضاحمد سعد احمد الزعاقي٣١٦٠ ٤٨٩٦

جدةبندر ابراهيم محمد الزعاقي٢٦٧٩٥٥٨ ٤٨٩٧

مكتب محافظة الجبيلوضحه هادى مدعث الزعبى٤٣٤١ ٤٨٩٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة عسيرشريفه احمدعلي صغير الزعبي٠٩٢٨ ٤٨٩٩

سكاكافهد سعد فهد الزعفران٦٢٤٠١٧٧ ٤٩٠٠

مكتب منطقة الرياضحميان محمد حميان الزغيبى٧٨٩٤ ٤٩٠١

مكتب منطقة القصيمخزنه دعيع عيد الزغيبى٠٨٧٢ ٤٩٠٢

الرياضمحمد ضيف الله زياد الزغيبى٤٤٨٥٠١٩ ٤٩٠٣

الرياضبندر محمد عقيل الزغيبي٠٦٩٢ ٤٩٠٤

مكتب منطقة الرياضعبداللطيف محمد حميان الزغيبي٤٢٢٤ ٤٩٠٥

البكيريةمزنه ابراهيم محمد الزغيبي٣٨٥١ ٤٩٠٦

الرياضناصر محمد عبدالله الزغيبي٠٧٤٤٦٦٩ ٤٩٠٧

الرياضابراهيم سالم ابراهيم الزقدي٩١٠٧٤٣٣ ٤٩٠٨

نجرانمحمد على هادى الزقلى١٦٤ ٤٩٠٩

مكتب منطقة الرياضعبدالله احمد احمد الزكري٠٥٣٧٦٥٩ ٤٩١٠

الطائفقليل ابن محمد ابن راجح الزلفي٢٣٠٩٧٩٣ ٤٩١١

تبوكحسن محمد جبران الزمات٩١٧٦٠٢٥ ٤٩١٢

بريدةابراهيم محمد عبدالعزيز الزمام٧٧١٦٥٥٢ ٤٩١٣

عنكزهيه حمود عبدالله الزمام٦٢٢٠٣٧٩ ٤٩١٤

القطيفنايف حمود عبدالله الزمام١٣٤٠٤٨٨ ٤٩١٥

جدةعبدالرحمن عويض رفيع الزمهري٤٥٦٩ ٤٩١٦

الظهرانصالح على عبدالله الزميع٣٤٧ ٤٩١٧

مكتب منطقة القصيمصالح علي ابراهيم الزميع٠٧٦١ ٤٩١٨

الرياضمحمد مريع عبدالرحمن الزميلي١٥١٧ ٤٩١٩

مكتب منطقة مكة فاطمه عمر حسن الزناتي٣٢١٥ ٤٩٢٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة نوره عمر حسن الزناتي١٢٩٥ ٤٩٢١
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةيوسف احمد بن علي الزنادي٦٩١٦ ٤٩٢٢

الرياضسعد محمد عبدالرحمن الزنان٦١٧٤٣٨٤ ٤٩٢٣

مكتب المنطقة الشرقيةسعود ناصر خليل الزنان٦٣٢٥ ٤٩٢٤

مكتب منطقة مكة صالحه عباس احمد الزناني٥٦٠٨ ٤٩٢٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة زياد عبيد نافع الزنبقي٩٠١٨ ٤٩٢٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عبداللطيف احمد محمد الزنبقي٤٩٨٢٦١٠ ٤٩٢٧
المكرمة/جدة

الرياضعبدالخالق محمد عبدالعزيز الزندي٠١٩٨٠٢٠ ٤٩٢٨

الرياضمحمد عبدالرحمن  الزنيتان٤٦١ ٤٩٢٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

رابغمصلح غيث  الزنيقى٤٢٥ ٤٩٣٠

الطائفابراهيم جمعان سعيد الزهرانى٤٠٨ ٤٩٣١

جدةاحمد سعد سعيد الزهرانى٦٨٧ ٤٩٣٢

الرياضاحمد شرف محمد الزهرانى٤٨٥ ٤٩٣٣

جدةاحمد على محمد الزهرانى٣٤٧١٩٧٥ ٤٩٣٤

المندقاحمد مساعد احمد الزهرانى٧٣٥ ٤٩٣٥

مكتب منطقة مكة بخيت مرزوق رزق الله الزهرانى١١٢ ٤٩٣٦
المكرمة/جدة

بيشةجمعان سعيد جمعان الزهرانى٩٧٨ ٤٩٣٧

مكتب مكة المكرمةجمل على احمد الزهرانى٣٨٣ ٤٩٣٨

جدةحامد محمد  الزهرانى٣٠٠ ٤٩٣٩

جدةحسين احمد على الزهرانى٣٣٣ ٤٩٤٠

الرياضخالد عبدالرحمن بن علي الزهرانى٢٧٨١ ٤٩٤١

الباحةخضر سعد سعيد الزهرانى٣٦٨٥٤٧٨ ٤٩٤٢

جدةخميس احمد عيسى الزهرانى٩٥٠٤٥١١ ٤٩٤٣

مكتب منطقة الباحةرائد محمد موسى الزهرانى٧٧٧٧ ٤٩٤٤

الرياضراشد على محمد الزهرانى٤٢٤ ٤٩٤٥

مكتب منطقة مكة رقيه مشرف عطية الزهرانى٥٦٢٥ ٤٩٤٦
المكرمة/جدة

الباحةرمضان على محمد الزهرانى١٣٦ ٤٩٤٧

الخبرسحيد محمد على الزهرانى١١٣ ٤٩٤٨

الرياضسعد حسن احمد الزهرانى٤٦٣ ٤٩٤٩

بالجرشيسعد عبدالله  الزهرانى٣٧٣ ٤٩٥٠

الدمامسعد على محمد الزهرانى٣٤٦ ٤٩٥١

الطائفسعدى سعد  الزهرانى٤٣٢ ٤٩٥٢

الخرجسعيد احمد محمد الزهرانى٧٤٥ ٤٩٥٣

أبـهاسعيد سعد سعيد الزهرانى٢٣٨ ٤٩٥٤

الدمامسعيد غايب محبوب الزهرانى٥٦٢ ٤٩٥٥

الرياضسعيد محمد مثنى الزهرانى١٤٧ ٤٩٥٦

أبـهاسعيد مسفر  الزهرانى٩٠١ ٤٩٥٧

مكة المكرمةسعيد هياس  الزهرانى٠٠٠ ٤٩٥٨

الرياضسليمان احمد مساعد الزهرانى٠٨٣ ٤٩٥٩

الخرجسليمان على سعيد الزهرانى٢٠٨ ٤٩٦٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةسيد بن شهوان  الزهرانى١٨٤ ٤٩٦١

الباحةصالحه عبدالله حسين الزهرانى٧٠٦ ٤٩٦٢

جدةصياح مبروك عبدالكريم الزهرانى٢٩٥٣٨٦٢ ٤٩٦٣

الباحةعبدالرحمن محمد هجاد الزهرانى٤٥٣ ٤٩٦٤

بالجرشيعبدالرحمن منسى عبدالله الزهرانى١٠٢ ٤٩٦٥

الرياضعبدالعزيز محمدجمعان موسى الزهرانى٥٨٤ ٤٩٦٦

جدةعبدالقادر حسين عبدالواحد الزهرانى٠٢٥ ٤٩٦٧

الدمامعبدالله حاسن جمعان الزهرانى٥٤٣ ٤٩٦٨

جدةعبدالله خميس عطيه الزهرانى٥٩٣ ٤٩٦٩

تبوكعبدالله سعيد دخيل الله الزهرانى٦٤٤ ٤٩٧٠

مكة المكرمةعبدالله عطيه  الزهرانى٠٠٧ ٤٩٧١

الباحةعبدالله عطيه سعيد الزهرانى٧٥٨ ٤٩٧٢

جدةعبدالله على حسن الزهرانى٥١٠ ٤٩٧٣

جدةعبدالله علىموسى الحارثى الزهرانى٤٨٦ ٤٩٧٤

جدةعبدالله محمد عبدالله الزهرانى١٧٤ ٤٩٧٥

الباحةعزه محمد سعد الزهرانى٤٠٦ ٤٩٧٦

مكة المكرمةعطيه سعيد عطيه الزهرانى٩٠١ ٤٩٧٧

جدةعطيه على موسى الزهرانى٨٤٤ ٤٩٧٨

جدةعلى ابوبكر عبدالله الزهرانى٥٣٨ ٤٩٧٩

خميس مشيطعلى احمد موسى الزهرانى٥٤٥ ٤٩٨٠

جدةعلى احمد  الزهرانى٥٢٩ ٤٩٨١

المندقعلى سعيد احمد الزهرانى٩٠٢ ٤٩٨٢

الرياضعلى عبيد حسن الزهرانى٢٢٠ ٤٩٨٣

جدةعلى عوض رداد الزهرانى٩١٩ ٤٩٨٤

الرياضعلى محمد صالح الزهرانى٣٠٩ ٤٩٨٥

الخرجعلى محمد صالح الزهرانى٧٤٨ ٤٩٨٦

الباحةعوض عبدالرحمن عبدالله الزهرانى٩٢٧٧٤٠٦ ٤٩٨٧

جدةعوض عبدالله على الزهرانى٤١٠ ٤٩٨٨

الباحةعوض عطيه عبدالله الزهرانى٢٧٩ ٤٩٨٩

الطائفعوضه احمد  الزهرانى ٤٩٩٠

مكتب المنطقة الشرقيةعيظه على عيظه الزهرانى٢١٦ ٤٩٩١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعيظه عيظه سعيد الزهرانى٧٤٢ ٤٩٩٢

المندقغرم الله عطيه حسن الزهرانى٩٤٥ ٤٩٩٣

الرياضفاطمه صالح  الزهرانى٣٢١ ٤٩٩٤

مكتب مكة المكرمةفاطمه عبدالرحمن محمد الزهرانى٧٠١٣٧١٠ ٤٩٩٥

الدوادميفهد حسن قرموش الزهرانى١٣٨ ٤٩٩٦

جدةمبارك محمد احمد الزهرانى٦٣٦ ٤٩٩٧

جدةمحسن سالم محمد الزهرانى١٢٤ ٤٩٩٨

مكتب منطقة مكة محمد احمد على الزهرانى٨٣٦٦٢٨٠ ٤٩٩٩
المكرمة/جدة

الطائفمحمد احمدمحمد الكنانى الزهرانى٣٤٩٦٤٣٨ ٥٠٠٠

الخرجمحمد ذياب  الزهرانى٢٨٦ ٥٠٠١

جدةمحمد سراج مرضى البرتاوي الزهرانى٨٢٥٥٥٩٩ ٥٠٠٢

مكتب منطقة مكة محمد سعيد  الزهرانى٤٢٥ ٥٠٠٣
المكرمة/جدة

جدةمحمد على احمد الزهرانى٨٥٥ ٥٠٠٤

جدةمصطفى عبدالرحمن  الزهرانى٠٦٣ ٥٠٠٥

الطائفمعجب جابر  الزهرانى١٧٣ ٥٠٠٦

الرياضمنصور عبدالله فاضل الزهرانى٥٤٤ ٥٠٠٧

مكة المكرمةموسى عبدالله سالم الزهرانى٠٤١٥ ٥٠٠٨

الباحةموسى عوض احمد الزهرانى٣٨١ ٥٠٠٩

مكة المكرمةنجمه عطيه  الزهرانى٠٨٩ ٥٠١٠

مكتب منطقة الرياضنوره مسفر حسين الزهرانى٩٤٤١ ٥٠١١

جدةابراهيم سعيد محمد الزهراني٩٨٢٩٨٤٢ ٥٠١٢

الرياضابراهيم علي عوضه الزهراني٤٧١١٤٥٥ ٥٠١٣

مكتب منطقة الباحةابراهيم محمد بن علي الزهراني٧١١٧ ٥٠١٤

مكتب منطقة مكة احالم احمد سالم الزهراني١٤١٠ ٥٠١٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةاحمد ابراهيم صالح الزهراني٠٩٦١ ٥٠١٦

الرياضاحمد بن عطيه بن جعران الزهراني١٧٦٤ ٥٠١٧

المندقاحمد بن علي بن بركات الزهراني٥١٤٨ ٥٠١٨

مكتب منطقة الباحةاحمد حامد حميدي الزهراني٢٣٥٧ ٥٠١٩

مكتب منطقة مكة احمد حسن احمد الزهراني٨٨٦٩ ٥٠٢٠
المكرمة/جدة

الباحةاحمد سعيد محمدالكناني الزهراني٩٩٣٦٣٩٥ ٥٠٢١

الدماماحمد سعيد احمدالخزمري الزهراني٤٥٩٨٣٢٠ ٥٠٢٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الباحةاحمد سعيداحمد ال عبدان الزهراني٠٣٧٠٤٦٧ ٥٠٢٣

جدةاحمد صالح احمد الزهراني٤٦٢٨٦٧٧ ٥٠٢٤

مكتب منطقة الباحةاحمد عبدان بن عوضه الزهراني٣١٧٣ ٥٠٢٥

جدةاحمد علي عمر الزهراني٤٩٦٠٣٣٢ ٥٠٢٦

الرياضاحمد عوض زايد الزهراني١٦٦٠ ٥٠٢٧

جدةاحمد عوض رشاش الزهراني٢٠٥٩ ٥٠٢٨

الدماماحمد عيد معيض القرشي الزهراني٦٠٩٣ ٥٠٢٩

المخواةاحمد محمد احمد الزهراني٤٧٨١٤٦٨ ٥٠٣٠

العريناحمد يحي محمد الزهراني٨٣٢١٠٤٣ ٥٠٣١

مكة المكرمةاسماء صالح بن ابراهيم الزهراني٤٦٣٠ ٥٠٣٢

جدةاميره عوضه علي الزهراني٦٠٦٤ ٥٠٣٣

مكتب منطقة الباحةايمان ربيع زايد عطيه الزهراني١٤٥٧ ٥٠٣٤

جدةايمن علي احمد الزهراني٣٧٠٠ ٥٠٣٥

جدةتركي بن عبدالله بن احمد الزهراني٥٦٠٠٦٢٦ ٥٠٣٦

مكة المكرمةتركي ضيف الله سعيد الزهراني٤٣٤١١٠٠ ٥٠٣٧

جدةجماح علي محمد الزهراني٩٨١٥ ٥٠٣٨

الدمامجمعان احمد جمعان الزهراني٧٢٨٨٤٠٢ ٥٠٣٩

الباحةجمعان محمداحمد القرشي الزهراني٨٣٩٧٧٩٨ ٥٠٤٠

الباحةجمعه شهوان محمد الزهراني٤٢١١ ٥٠٤١

مكتب منطقة الباحةجميله محمد سالم الزهراني٤١٤٦ ٥٠٤٢

مكتب منطقة مكة حرشان بن قاري بن دراج الزهراني٠٧٢٢٧١١ ٥٠٤٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضحسام سعيد حسن الزهراني٠١٢٠ ٥٠٤٤

جدةحسن بن سالم بن جمعان الزهراني٩٠٥٩ ٥٠٤٥

مكة المكرمةحسن بن علي بن حسن الزهراني٦٢٠٤ ٥٠٤٦

مكتب منطقة الباحةحسن سعيدحسن البيضاني الزهراني٧٦١٥٩٧٤ ٥٠٤٧

جدةحسن صالح حسن الزهراني١٩٤٧٩٥٧ ٥٠٤٨

المدينة المنورةحسن علي احمد الزهراني٣٤٩٩٦٥٣ ٥٠٤٩

جدةحسن عوض احمد الفهمي الزهراني٢٢١٣٠٩٧ ٥٠٥٠

جدةحسين احمد ساعدالعمرى الزهراني٨٢١٦٩٦٠ ٥٠٥١

الدمامحسين سليم محمد الزهراني١٨٣٨٩٧١ ٥٠٥٢

الرياضحصه احمد محمد الزهراني٦٨٨١ ٥٠٥٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الباحةحليمه محمد احمد الزهراني٢٨٤٠ ٥٠٥٤

جدةحماد بن احمد بن علي الزهراني٠٤٢٢ ٥٠٥٥

الرياضخاطر احمد سعيد الزهراني٦١٣٦٥٤٢ ٥٠٥٦

جدةخالد صالح احمد الزهراني٥٧٤٨ ٥٠٥٧

خميس مشيطخالد عبد الغني عيد القرشي الزهراني٣٠٠٦٦٦٨ ٥٠٥٨

الطائفخالد مجحود احمد الزهراني٢٦٦٠ ٥٠٥٩

الرياضخالد محمد سعيد الزهراني٠١٠٢٨٤١ ٥٠٦٠

مكتب منطقة الباحةذهبه ضيف  الله عيد الزهراني٥٦٧٦ ٥٠٦١

مكتب منطقة الباحةذيبه محمد معيض الزهراني٧٤٠٠ ٥٠٦٢

الرياضرجب بن عبدالله بن عايد الزهراني٢٠٥٧ ٥٠٦٣

الباحةرجب شعالن سالم القرشي الزهراني٥٥٨٣٩٥٢ ٥٠٦٤

الرياضرفيعه سعيد احمد الزهراني٩٣٤٤ ٥٠٦٥

جدةرياض مفرح عبدالرحمن الزهراني١٥٤١ ٥٠٦٦

جدةريان راشد عون الزهراني٧٢٨٤ ٥٠٦٧

جدةريان محمد سعيد الزهراني٤٠١٢ ٥٠٦٨

الخبرزياد شباب عوض الزهراني٣٢٥٥ ٥٠٦٩

جدةساره احمد عبدالله الزهراني٥٦٧٩ ٥٠٧٠

جدةسالم بن حسن بن احمد الزهراني٤٦٥٠ ٥٠٧١

الرياضسالم بن عتيق بن سعيد الزهراني٣٠٠٦٧٣٥ ٥٠٧٢

مكة المكرمةسالم محمد احمد الزهراني٢٨٣٠ ٥٠٧٣

الخبرسالمه علي عبدالله الزهراني٩١٧٨ ٥٠٧٤

الجبيلسامي علي مسفر الزهراني٤٨٣٧٨٣٥ ٥٠٧٥

الرياضسامي مرضي سعيد الزهراني٦١٤٤٩٠٠ ٥٠٧٦

جدةسراج فيصل سراج الدوسي الزهراني٧٠٥٣٩٩٧ ٥٠٧٧

الجبيلسعد خلف سعيد الزهراني١٢٦١٤٠٤ ٥٠٧٨

الرياضسعد معيض يحي الزهراني٢٨٩٠ ٥٠٧٩

جدةسعدي عطيه شهيبي الزهراني٩٩٥٦٧١٠ ٥٠٨٠

جدةسعديه مبارك محمد الزهراني٧٠٣٢ ٥٠٨١

جدةسعود مساعد سعيد الزهراني١٢٢٧٤١٨ ٥٠٨٢

الرياضسعيد احمد علي الزهراني٠٧٩١٧٧٥ ٥٠٨٣

الليثسعيد حسن هياس الزهراني٧٤٥٥ ٥٠٨٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةسعيد سليم احمد الزهراني٦٦١٤ ٥٠٨٥

مكتب منطقة مكة سعيد عبدالله بن موسى الزهراني٥٥٤٥ ٥٠٨٦
المكرمة/جدة

الرياضسعيد محمد جمعان الكناني الزهراني١٦٤٠ ٥٠٨٧

جدةسعيد محمد علي الزهراني١١٧ ٥٠٨٨

الرياضسعيد مسفرسعدان الدحييه الزهراني٠٥٥١١٩٧ ٥٠٨٩

الخبرسعيد معيض يحي الزهراني٥١٦٢٢٠٦ ٥٠٩٠

الخبرسفر سعيد عطيه الزهراني٨٥٤١٥٦٤ ٥٠٩١

مكتب منطقة الباحةسالمه عبدالله علي الزهراني٧٣٢٠ ٥٠٩٢

مكتب منطقة الرياضسلمى حمدان علي الزهراني٨٢٤٩ ٥٠٩٣

مكتب منطقة مكة سوده علي رجب الزهراني٦٢٧٦ ٥٠٩٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضشرقيه غرم الله سعد الزهراني٧٣٦٢٠١٠ ٥٠٩٥

جدةشريفه راشد احمد الزهراني٥٦٢٥ ٥٠٩٦

مكتب محافظة الخرجشريفه موسى احمد الزهراني ٥٠٩٧

جدةصالح بن احمد بن معيض الزهراني١٦٥٧٤٣٣ ٥٠٩٨

الطائفصالح جمعان مسفر الحسني الزهراني٠٩١٣٣١٣ ٥٠٩٩

الباحةصالح علي حمدان الزهراني١٤٦٨٨٦٨ ٥١٠٠

ابقيقصالح غرسان مساعد الزهراني٩٨٣٥ ٥١٠١

الباحةصالح غرم الله بن صالح الزهراني٤٩٧١ ٥١٠٢

الرياضصالح مسفر عطيه الزهراني٢٤٤١ ٥١٠٣

الدمامصالح مسفر عطيه الزهراني٢٤٤١ ٥١٠٤

مكتب منطقة مكة صالحه حسن عوض الزهراني٠٥٠٧ ٥١٠٥
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائفصالحه يحيى عبدالله الزهراني٨٠٦٤٣٧٣ ٥١٠٦

مكتب منطقة الباحةصفيه ابراهيم صالح الزهراني٤١٠٧ ٥١٠٧

بحرةصفيه بنت  صالح ابن محمد الزهراني٤١٧٩ ٥١٠٨

مكتب منطقة مكة طارق صالح محمد الزهراني١٧٢١ ٥١٠٩
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةطرفه راشد محمد الزهراني١٣١٩ ٥١١٠

مكتب منطقة المدينة المنورةطرفه نواف تحسين عبدالله الزهراني٦٩٤١ ٥١١١

جدةعادل عبيد الله بن عطيه الزهراني٨٧٠٣ ٥١١٢

مكة المكرمةعاشور علي مبارك الزهراني٧٧٤٤ ٥١١٣

الباحةعايض علي يحى الزهراني٠٦٤٩٦٥٦ ٥١١٤

جدةعبدالرحمن احمد بن عتيق الزهراني٤٣٠٩ ٥١١٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبدالرحمن بخيت محمد الزهراني٧٩٢٣٨٨٧ ٥١١٦

الخبرعبدالرحمن بن حيات بن عبدالله الزهراني٧٩٤٦٢٩٠ ٥١١٧

الرياضعبدالرحمن خالد عبدالرحمن الزهراني٧٥١٢ ٥١١٨

الرياضعبدالرحمن راشد بن عوض الزهراني٣٢٧١ ٥١١٩

االحساءعبدالرحمن علي بن يحي الزهراني٨٨٤٨ ٥١٢٠

المخواةعبدالرحمن مجيدي عبدالله الزهراني٥٢٦٥ ٥١٢١

جدةعبدالرحمن محمد سعيد الزهراني٥٢٢٢١٤٨ ٥١٢٢

الباحةعبدالعزيز خضران عبدالله الزهراني٦١٣١١٧٣ ٥١٢٣

مكتب محافظة الجبيلعبدالعزيز علي محمد الزهراني٤٨١٢ ٥١٢٤

الدمامعبدالكريم بن صالح بن عطيه الزهراني٠٩٨٨ ٥١٢٥

جدةعبدالكريم بن هياس بن سعيد الزهراني١٤٧٤٥٨٧ ٥١٢٦

مكتب منطقة الرياضعبدالكريم حسن الحارثي الزهراني٩٢٧١ ٥١٢٧

الباحةعبدالله احمد بن علي الزهراني٠٣٨٦ ٥١٢٨

الطائفعبدالله احمد عبدالرحمن الزهراني٨٢٢٠ ٥١٢٩

جدةعبدالله احمد غرم الله الزهراني٩٩٠٨ ٥١٣٠

جدةعبدالله احمد عبدالعزيز الزهراني٢٦٨٣ ٥١٣١

الخبرعبدالله بن سعيد بن عبدالله الزهراني٠٧٨٧ ٥١٣٢

جدةعبدالله بن هجاد بن محمد الزهراني٤٧٥٤٨٥٠ ٥١٣٣

مكتب منطقة الباحةعبدالله حسن علي الزهراني٨٣١٨ ٥١٣٤

جدةعبدالله دبيس حسن الزهراني٥٩٩٩ ٥١٣٥

المندقعبدالله سعيد محمد الزهراني٠٨٢١٨٩٤ ٥١٣٦

الرياضعبدالله سعيد عبدالله الزهراني٠٠٨٦٦٠٨ ٥١٣٧

مكتب منطقة مكة عبدالله سمير سعيد الزهراني٢٤٨٧ ٥١٣٨
المكرمة/جدة

جدةعبدالله ظيف الله علي الزهراني٤٦٤٩٩٦٠ ٥١٣٩

جدةعبدالله عطية جمعان الزهراني٣٠٦٧٨٥٢ ٥١٤٠

مكة المكرمةعبدالله عطية عبدالله المقبلي الزهراني٨٧١٧٩٤١ ٥١٤١

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله عطيه بن محمد الزهراني٨٨٢٩ ٥١٤٢

الدمامعبدالله على غرم الله الزهراني٩٨٢٣ ٥١٤٣

الباحةعبدالله علي مهدي الزهراني١٠٤ ٥١٤٤

جدةعبدالله علي محمد الزهراني٩٢٦٩٥٨١ ٥١٤٥

خميس مشيطعبدالله علي ابن احمد الزهراني٨٨٢٣ ٥١٤٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفعبدالله محسن قناش الزهراني١٣٧١ ٥١٤٧

الطائفعبدالله محمد بن سعيد الزهراني١٤٩١ ٥١٤٨

جدةعبدالله مطير سعد الزهراني٠٥١١٣١١ ٥١٤٩

مكة المكرمةعبدالله معيض حسن كناني الزهراني٨٤٠٧٩٦٨ ٥١٥٠

جدةعبدالله منصور عبدالله الزهراني٧١٦٢ ٥١٥١

جدةعبدالهادي علي عبدالله الزهراني٩٣٥٨ ٥١٥٢

جدةعبدالهادي قريد بن سويد الزهراني٧٠٥٢ ٥١٥٣

مكتب منطقة الباحةعبيد محمد سالم الزهراني٩٥٥٨ ٥١٥٤

جدةعتيبي علي عبدالله الزهراني٣٢٩٩٤٤٢ ٥١٥٥

الباحةعثمان سعيدعثمان بني جندب الزهراني٢٤٧٥٦٥٨ ٥١٥٦

مكتب منطقة الباحةعزيزه محمد عبدالرحمن الزهراني٩٥٥٩٦٤١ ٥١٥٧

جدةعلى حامد أحمد الزهراني٧٢٠٠٨٢٨ ٥١٥٨

الرياضعلي احمد محمد الزهراني١٠٢ ٥١٥٩

الرياضعلي احمد بعروص الزهراني٢٢٦٢ ٥١٦٠

مكة المكرمةعلي احمدسعيد الكناني الزهراني٤٤٣٠١٦٦ ٥١٦١

مكتب منطقة الباحةعلي امبارك سعيد العلي الزهراني٩١٤٥٢٤٠ ٥١٦٢

جدةعلي بن حسن بن محمد العلوي الزهراني٠٠٦١١٩٢ ٥١٦٣

جدةعلي صالح محسن الزهراني٩٩١١ ٥١٦٤

الجبيلعلي صالح احمد الزهراني٧٦٠٥٨٢٥ ٥١٦٥

جدةعلي علي معيض الزهراني٥٩٦٠٢٧٣ ٥١٦٦

الرياضعلي محمد ابراهيم الزهراني٤٥٢٥٠٧٠ ٥١٦٧

الطائفعلي مطر سعيد الزهراني٨٨٤٥٥٢١ ٥١٦٨

الباحةعلي منسي بن سعدي الزهراني١٢٩٤ ٥١٦٩

جدةعلي يحي محمد الزهراني٣٤٠٣٠٢٦ ٥١٧٠

الخبرعمر احمد سعيد الزهراني٧١١١ ٥١٧١

الرايسعمر عبدالعزيز عبدالله الزهراني٤٧٩٣ ٥١٧٢

جدةعواض صالح سعيد الزهراني٩١١١٧٤٦ ٥١٧٣

الرياضعيضه بن رميح بن عيضه الزهراني٣٩٩٦ ٥١٧٤

الرياضغرم الله احمد حسين الزهراني٥٥٧٦٠٧١ ٥١٧٥

جدةغرم الله بن سعيد بن عبدالله الزهراني١٤٢٦٧٠٥ ٥١٧٦

الطائففارس برقيط قعمان الزهراني١٥٥٣ ٥١٧٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة فاطمه علي جمعان الزهراني٢٨٨ ٥١٧٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة فاطمه علي عوض الزهراني٣٤٣٦ ٥١٧٩
المكرمة/جدة

مكة المكرمةفاطمه محسن علي الشدوي الزهراني٥٥٢٦٩٩٩ ٥١٨٠

مكتب محافظة الطائففاطمه محمد احمد الزهراني٤٣٦٢٩٦٥ ٥١٨١

مكتب منطقة الباحةفضه محمد عبدالخالق الزهراني٥٩٠٣ ٥١٨٢

مكة المكرمةفضيله حمدان موسى الزهراني٨٥٤٨٦٨٩ ٥١٨٣

الرياضفهد احمد بن سعد الزهراني٣١١٩ ٥١٨٤

جدةفهد جمعان محمد الزهراني٠٦٩٣٤٩٨ ٥١٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةفهد صالح بن علي الزهراني٢٣٠٥ ٥١٨٦

مكة المكرمةفهد غرم الله عبدالله الزهراني٩٥١٢ ٥١٨٧

الرياضفهد محمد علي الزهراني٣٧٠٩ ٥١٨٨

الدمامفيصل بن علي بن غرم الله الزهراني٢١٢٢٠٤٨ ٥١٨٩

الرياضفيصل جمعان موسى الزهراني٣٦٤٨ ٥١٩٠

الدمامفيصل حسن بن ابراهيم الزهراني٠١٩٣ ٥١٩١

مكتب منطقة الباحةفيصل سعيد احمد الزهراني٧١٧٥ ٥١٩٢

مكة المكرمةفيصل مسفر موسى الزهراني٨٠٧٤١٢٥ ٥١٩٣

مكة المكرمةماجد حسن احمد الزهراني٦٤٢٦٦٠١ ٥١٩٤

الباحةمازن علي سعيد الزهراني٢٢١٧٥٤٤ ٥١٩٥

جدةمحمد بن حسن بن احمد الزهراني٥٣١٤٨٢٠ ٥١٩٦

مكة المكرمةمحمد بن خيرالله بن سعيد الزهراني٣٠٩٥٨٩٤ ٥١٩٧

مكتب منطقة الباحةمحمد جمعان خضر الزهراني٩٠٤٨ ٥١٩٨

الرياضمحمد سعيد معيض الزهراني٨٥٦٢٦٧٤ ٥١٩٩

الباحةمحمد شبوان سعيد الزهراني٠١٩٧٦٥٥ ٥٢٠٠

الباحةمحمد شبوان سعيد الزهراني٠١٩٧٦٥٥ ٥٢٠١

الباحةمحمد شبوان سعيد الزهراني٠١٩٧٦٥٥ ٥٢٠٢

مكتب منطقة الباحةمحمد صالح حسين الزهراني٩٨٣٦ ٥٢٠٣

مكتب منطقة مكة محمد ظافر حسين الزهراني٩٣٧١ ٥٢٠٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةمحمد عارف بن أحمد الزهراني٩٨٣٦ ٥٢٠٥

الباحةمحمد عطيه محمد العامري الزهراني٩٥٠٩٣٤٧ ٥٢٠٦

الباحةمحمد علي محمد الزهراني٥٩٢٢ ٥٢٠٧

جدةمحمد علي محمد الزهراني٢١٧٠٨٣٦ ٥٢٠٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ
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التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد قريد عبدالله الزهراني٤٦٣٤٤٨٧ ٥٢٠٩

جدةمحمد مبروك بن محمد الزهراني٧٧٤١ ٥٢١٠

مكتب منطقة تبوكمحمد متعب عوض الزهراني٩٣٩٤ ٥٢١١

جدةمحمد محسن عمير الزهراني٣٦٦١٢٨٨ ٥٢١٢

الطائفمديس عيضه سيحان الزهراني٠٣٣٦٠٧٤ ٥٢١٣

مكتب منطقة الباحةمريم صالح علي الزهراني٩٦٦٧ ٥٢١٤

مكتب منطقة مكة مستور تويم احمد الزهراني٩٦٦٢ ٥٢١٥
المكرمة/جدة

الرياضمستورة عطية مسفر الزهراني٩٦٥٣ ٥٢١٦

الدماممستوره سعيد حسن الزهراني٠٦٩٦ ٥٢١٧

مكتب منطقة الباحةمستوره صالح احمد الزهراني٨٦٠٥ ٥٢١٨

مكتب منطقة الباحةمستوره عساف علي الزهراني٩٣٤١ ٥٢١٩

جدةمشعل مهدي ابن علي الزهراني٤٧٥٠ ٥٢٢٠

الدماممفرح احمد البشيرى الزهراني٠٠٠٧٤٣٢ ٥٢٢١

جدةمنصور عبدالله عائض الزهراني٢٦٧١٤٣٧ ٥٢٢٢

جدةمنيره موسى عطيه الزهراني١٢٣٥ ٥٢٢٣

الخرجمهند معيض محمد الزهراني٤٧٠٧ ٥٢٢٤

جدةنايف سعيد عطيه الزهراني٠٨٧٣ ٥٢٢٥

الدمامنايف صالح ضيف  الرحمن الزهراني٤٦٣٢٤٨١ ٥٢٢٦

مكتب منطقة الباحةنجمه سعيد عيظة الزهراني٩٠٠٨ ٥٢٢٧

مكتب منطقة الباحةنجمه محمد مفرح الزهراني١٦٦٧ ٥٢٢٨

الباحةنصير مساعد احمد الزهراني٢٣٥١ ٥٢٢٩

مكتب محافظة الطائفنهايه احمد سعدي الزهراني٦٣٦٠ ٥٢٣٠

الرياضنواف بن محمد بن جابر الزهراني١٤٠٩ ٥٢٣١

مكتب منطقة مكة نوره احمد عيسى الزهراني٩٣٨٤ ٥٢٣٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضنوره عبدالله بخيت الزهراني٣٤٣١ ٥٢٣٣

مكتب منطقة مكة نوره عوظه احمد الزهراني٤٢٧١ ٥٢٣٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة نوره مشني صالح الزهراني٢٨٠٣ ٥٢٣٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةنوف سعيد جرادان الزهراني٠٩٩٤ ٥٢٣٦

جدةيحى بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني٠٠٩٧ ٥٢٣٧

الرياضيحي ابن سعيد ابن يحي الزهراني٤٦٠٥ ٥٢٣٨

مكتب منطقة مكة يحي بن محمد بن شهوان الزهراني٤٩٥٣ ٥٢٣٩
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
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مكتب مكة المكرمةيحيى بن مهرب بن حسن الزهراني٥٨٥٦٧٨٢ ٥٢٤٠

الكويتفارس قاسم عبدالباقي الزهير٦١٣٧٨١٠ ٥٢٤١

الطائفعوض بخيت حسن الزهيري٨٦٦٥١١٨ ٥٢٤٢

الدمامحمده عيس عبدالله الزوادى٣٩٢ ٥٢٤٣

الرياضطارق جعفر  الزواوى٣٩٣ ٥٢٤٤

مكتب المنطقة الشرقيةمريم الحر مهدي الزوري٦٣٩٦ ٥٢٤٥

عنيزةبدر بن سعود بن عبدالعزيز الزومان٠٧٤٤٤٥٧ ٥٢٤٦

الرياضصالح عبدالعزيز حمد الزومان٨٣٤٨١٥١ ٥٢٤٧

الرياضعبدالله محمد حمد الزومان٣٩١٨٦٦١ ٥٢٤٨

الرياضابراهيم الموسى  الزويد ٥٢٤٩

مكة المكرمةخالد محمد حمد الزويد٨٨١٧٠٥٥ ٥٢٥٠

جدةسليمان صالح محمد الزويد١٩١٠٩٩٣ ٥٢٥١

عنيزةعبدالرحمن محمد صالح الزويد٧١٥٧٣٢١ ٥٢٥٢

الرياضعبدالمجيد عبدالله بن محمد الزويد٦٥٣٩ ٥٢٥٣

جدةعلياء   الزويد٤٥١ ٥٢٥٤

الجبيلمحمد فهد بن عبداللطيف الزويد٧٨٥٥ ٥٢٥٥

الرياضتركي على محمد الزويدي٢٧٢٧ ٥٢٥٦

الدمامفرحه محمد مبارك الزويرى٩٥٧ ٥٢٥٧

الخرجابراهيم عبدالعزيز  الزويع/٥٢ ٥٢٥٨

مكة المكرمةرايه حسن محمد الزويهرى٩١٩٦ ٥٢٥٩

الدمامسالم محمد علي الزويهري٤٩٣٨٥٣٣ ٥٢٦٠

المزاحميةمحمد دخيل الله محمد الزيادي٢٣٣٥ ٥٢٦١

الرياضيزيد امحمد علي الزيادي٦٦٠٢ ٥٢٦٢

الطائفيوسف عبدالله براك الزيادي٣٣٢٧٩٥٥ ٥٢٦٣

الدمامخالد عبدالله راشد الزياني٨٤٩٦٦٤٨ ٥٢٦٤

الرياضزيد عبدالرحمن عبدالله الزيد٦٧٦٥٤٨٩ ٥٢٦٥

مكتب منطقة الرياضساره عبدالله عبدالرحمن الزيد٥٩٦٣ ٥٢٦٦

الرياضعبدالله عبدالرحمن سعد الزيد١٢٢٥٤٠٢ ٥٢٦٧

الدمامفاطمه عبدالكريم حمد الزيد٨٣٤٩٨٨٣ ٥٢٦٨

بريدةمحمد عبدالله علي الزيد٠٨٠٩٩٦٦ ٥٢٦٩

الطائفحمدان محمد عمير الزيداني٥٥٨٦٦٨٧ ٥٢٧٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضابراهيم حمد عبدالعزيز الزير٥٩٦٤٣٧٨ ٥٢٧١

الرياضعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الزير٢٠٩٤ ٥٢٧٢

جدةعبدالله عبدالرحمن عبدالله الزير٩٨٠ ٥٢٧٣

جدةمحمد حمد عبدالعزيز الزير٣٨١٥٧٠١ ٥٢٧٤

الرياضهذال عبدالله بن حمد الزير٥٧٢٨ ٥٢٧٥

جدةمحمد عبدالله ابراهيم الزيلعي٥٤٥١٨٠٠ ٥٢٧٦

االحساءراشد عبدالعزيز بن علي الزين٩٩٣٤ ٥٢٧٧

الدمامعبدالله علي عبدالله الزين٥٧٦٩٧٨١ ٥٢٧٨

مكتب المنطقة الشرقيةعلى هاشم محمد الزين٦٠١٨ ٥٢٧٩

مكتب منطقة المدينة المنورةعائشه عبدالله علي السائح٢٩٣٧ ٥٢٨٠

جدةرائف احمد انيس السادات٠٥٨٠٨٠٤ ٥٢٨١

الظهرانعبدالله محمد انيس السادات٧٢١١ ٥٢٨٢

مكتب المنطقة الشرقيةحسين مجيد بن علوي الساده٠٥١٦ ٥٢٨٣

الدمامخاتون علوى احمد الساده٠٣٤ ٥٢٨٤

الدمامفايز محمد ابراهيم الساده٠٥٤ ٥٢٨٥

الخفجينعماء شرف اسعد الساده٢٢٤ ٥٢٨٦

صفوىنوري علي حسين الساده٣٥٠٦٨٥٢ ٥٢٨٧

مكتب المنطقة الشرقيةهاشم حسن حسين الساده٧٢٠٨٢٧٢ ٥٢٨٨

الدمامهدى عبدالله ابراهيم صالح الساده٩٨١ ٥٢٨٩

الطائفخالد عبدالهادى محمد الساطى٦٦٠ ٥٢٩٠

الخبرمحمد عطاالله اميدعلي الساعاتي٤٢٠٨٨٥٨ ٥٢٩١

الرياضسالم عبدالله مصبح الساعدى٩٠٥ ٥٢٩٢

مكتب منطقة مكة سامي عبيد خضر الساعدي٩٩٣٨ ٥٢٩٣
المكرمة/جدة

المدينة المنورةعبدالله حسن فهيد الساعدي٥٤٤٣ ٥٢٩٤

مكتب منطقة مكة فهد عبيد خضر الساعدي٣٨١٣ ٥٢٩٥
المكرمة/جدة

الخبرمزيد ساكت محمد الساكت٤٢٩٣ ٥٢٩٦

مكتب منطقة مكة بندر محمد سالم السالم٦٤٦٧ ٥٢٩٧
المكرمة/جدة

الخبرحسين جواد احمد السالم٨٠٠٠٣٨٢ ٥٢٩٨

جدةخالد عبدالله الموسى السالم٠٠٦ ٥٢٩٩

الخبرداود سليمان عيسى السالم٧٥٣٤٩٤٧ ٥٣٠٠

الرياضرايد سعد فريح السالم٢١٤٨٧٦٩ ٥٣٠١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامعبدالرحمن عبدالعزيز محمد السالم٩٤٤٣٢٦٣ ٥٣٠٢

الرياضعبدالله علي عبدالله السالم٦٣١١ ٥٣٠٣

بريدةعثمان ابراهيم سالم السالم٩٤٢ ٥٣٠٤

مكتب محافظة األحساءعلى احمد محمد السالم٤٣٥ ٥٣٠٥

الدمامعلي جمعه ناصر السالم١٦٧٨ ٥٣٠٦

مكتب المنطقة الشرقيةعلي عبدالله علي السالم٨٠٧٩ ٥٣٠٧

الرياضعمر مساعد سعيد السالم٢٠٧٤٨٥٦ ٥٣٠٨

الرياضفهد صالح علي السالم٠٤٤٢٩٤٣ ٥٣٠٩

مكتب منطقة القصيمفيصل بن عبدالجبار بن عبدالله السالم٠٢٣٥ ٥٣١٠

مكتب محافظة حفر الباطنكنه حمود جرود السالم١٤٠٤ ٥٣١١

جدةمحمد بن صالح بن سليمان السالم٨٣٤٩٩٣١ ٥٣١٢

مكتب المنطقة الشرقيةمروه سالم شريده السالم٣٦٦٧ ٥٣١٣

الرياضمنصور سليمان عبدالعزيز السالم٤١٧٤ ٥٣١٤

مكتب محافظة األحساءمهدي صالح بن محمد السالم٦١١١ ٥٣١٥

مكتب المنطقة الشرقيةموزه سالم شريده السالم٣٦٤٢ ٥٣١٦

الرياضنوره عبدالله  السالم٨٥٨ ٥٣١٧

مكتب منطقة مكة حامد محمد احمد السالمى٩٧٣٠٨١٨ ٥٣١٨
المكرمة/جدة

جدةاحمد حمود صالح السالمي٠٩٤٣ ٥٣١٩

الطائفعبيد عبدالله احمد السالمي٣١٠٢٣١٩ ٥٣٢٠

الطائفغاليه محمد ناصر السالمي٥١٠٤٩٥١ ٥٣٢١

مكتب محافظة الطائففيصل جابر علي السالمي٥٦٢٨ ٥٣٢٢

مكة المكرمةمستوره حميد حامد السالمي١٦٠٧ ٥٣٢٣

مكة المكرمةوائل محمد عاطف السالمي٠٩٢١٨٢٤ ٥٣٢٤

مكتب منطقة عسيرفاطمه عبده حسين السايغ٧١٨٨ ٥٣٢٥

الرياضخالده اسماعيل ناصر السباهي٦٢٥١ ٥٣٢٦

مكتب منطقة الرياضلطيفه محمد احمد السبت ٥٣٢٧

الرياضاحمد ناصر ابراهيم السبر٧٧٣ ٥٣٢٨

الرياضسعد عبدالله حمد السبر٢٦٧٥٦١٦ ٥٣٢٩

الرياضسعود ناصر حمد السبر٩١٨٧٧١٤ ٥٣٣٠

الرياضعبدالعزيز سعود عبدالعزيز السبر١٢٥ ٥٣٣١

الرياضابراهيم سبعان حسين السبعان٥٩١٥ ٥٣٣٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةخيره بنت العربي بن احمد السبعي٢٧٢٠ ٥٣٣٣

الرياضمحمد قاسم محمد السبعي٧١٤٥٢٩٢ ٥٣٣٤

مكتب منطقة حائلسعداء سعد البراهيم السبهان٤٣٧٨ ٥٣٣٥

الرياضفريحه سعيد مطلق السبهان٩٠٦ ٥٣٣٦

الدمامجمال سعد محمد السبيت١٧٥٨٤٣٨ ٥٣٣٧

مكة المكرمةاحمد حمود حسين السبيعى١٤٦ ٥٣٣٨

الرياضبادع حزمى  السبيعى١١٨ ٥٣٣٩

الرياضبداح فهد حمد السبيعى٥٤٢ ٥٣٤٠

جدةجارالله رده حسين السبيعى٦٨١ ٥٣٤١

الدمامحجاب فواز  السبيعى٠٥١ ٥٣٤٢

الطائفحمود سعد حمود السبيعى٤٥٠ ٥٣٤٣

جدةصالح صحين مسفر السبيعى٨٢٨٤ ٥٣٤٤

الظهرانعبدالله بداح  السبيعى٦٢٦ ٥٣٤٥

عفيفعبدالله سعيد  السبيعى٨١٣ ٥٣٤٦

الظهرانعبدالله ماضى مدغم السبيعى٩٧١٩١٤١ ٥٣٤٧

الرياضعبدالله ناصر  السبيعى٢١٣ ٥٣٤٨

الخفجيعلى عبدالله على السبيعى٨٦٨ ٥٣٤٩

الرياضفائز عبدالله فالح السبيعى٦٩٦ ٥٣٥٠

الدمامفائز محمد الحميدى السبيعى٤٠٢ ٥٣٥١

الرياضفريج مفرح محيل السبيعى٣١٣٠٥٢٠ ٥٣٥٢

الجبيلفهد سليمان راشد السبيعى٥٠٦٣ ٥٣٥٣

الخرجفواز عايض هندى السبيعى٣٩٥ ٥٣٥٤

الطائفمثيب محمد  السبيعى٩٥٧ ٥٣٥٥

جدةمحمد الحميدى  السبيعى٨١٩ ٥٣٥٦

الطائفمحمد عبدالرحمن محمد السبيعى٨٦٩٧ ٥٣٥٧

الدماممحمد عبدالعزيز  السبيعى٢٤٥ ٥٣٥٨

جالجلمحمد عبدالعزيز راشد السبيعى٢٢٤ ٥٣٥٩

أبو عريشمحمد مارق حمود السبيعى٩٧٦ ٥٣٦٠

الرياضمسفر عبيان مسفر السبيعى٦٠٧ ٥٣٦١

بريدةمسلم شالس مفرج السبيعى٥٤٥ ٥٣٦٢

الطائفمقعد فهد سلطان السبيعى٦٤٨ ٥٣٦٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةمنيف ثواب وعالن السبيعى١٨١ ٥٣٦٤

الجبيلناصر محمد عقيل السبيعى٦٥١ ٥٣٦٥

الدمامنايف فيصل جلوي السبيعى٣٢٧ ٥٣٦٦

مكتب المنطقة الشرقيةنهاء عشوى مطلق السبيعى٦٩٥٧ ٥٣٦٧

جدةنور عياد  السبيعى٠٣٦ ٥٣٦٨

مكتب محافظة الطائفنوره عبدالله سالم السبيعى٥٨٩٧ ٥٣٦٩

مكتب محافظة الجبيلنوره ناصر عبدالله السبيعى٨١١٣ ٥٣٧٠

مكتب منطقة الرياضوسميه محمد منصور السبيعى٤٤٨٣ ٥٣٧١

مكتب منطقة الرياضأنوار عبدالرحمن عبدالله السبيعي٣٦١٢ ٥٣٧٢

جدةابراهيم ثنيان ابراهيم السبيعي٦٤٢٨٧٠٨ ٥٣٧٣

مكتب محافظة بيشةابراهيم محمد ابراهيم السبيعي٢٣٥٩ ٥٣٧٤

مكتب منطقة الرياضادليمي جمعه سليمان السبيعي٧٦١٤٦٠٥ ٥٣٧٥

رماحالشقحاء عبدالله العتل السبيعي٧٩٣٥ ٥٣٧٦

جدةبدر ثواب ناصر السبيعي٨٠٦٣ ٥٣٧٧

رنيةبرجس مفلح سعيد السبيعي٣١١٣ ٥٣٧٨

الرياضبندر ماضي جبار السبيعي٥٣٥٢ ٥٣٧٩

الطائفتركي ابن عبيد ابن مسفر السبيعي٣٩٥٧١١٥ ٥٣٨٠

الرياضثواب سعيد بن حمود السبيعي٠٦٧٠ ٥٣٨١

الرياضجازي صالح ظاهر السبيعي٢٩٢٨٨٤٤ ٥٣٨٢

مكتب منطقة الرياضحبيب علي مقبل السبيعي٥٠٨٦٧٤١ ٥٣٨٣

الرياضحجاب عويد صالح السبيعي١٦٢٤ ٥٣٨٤

مكتب محافظة الجبيلحسينه بخيت سعد السبيعي٨١٣٩ ٥٣٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةحمود بن احمد بن مصلح المصلح السبيعي٣٨٧٦٢٤٤ ٥٣٨٦

الرياضخالد صالح سعود السبيعي٦٩٩٠ ٥٣٨٧

الرياضخالد محمد عبدالله السبيعي٨٤٩٠ ٥٣٨٨

الرياضدغش عبدالله ناصر السبيعي٣٦٨٩٩٣٩ ٥٣٨٩

الخفجيذعار دغيم سعد السبيعي٦٨٧ ٥٣٩٠

الرياضردن سليم ردن السبيعي١٣٥٩ ٥٣٩١

جدةسحمي بن محمد بن فهد السبيعي٧١٦٣ ٥٣٩٢

مكتب المنطقة الشرقيةسعد محمد سعد السبيعي٢٥٢٩ ٥٣٩٣

الرياضسعد منير منير السبيعي٠٥٩٩ ٥٣٩٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامسعود بن شعيفان بن سعود السبيعي٠٣٥٢ ٥٣٩٥

مكتب منطقة الرياضسعود فهيد شعوان السبيعي٩٧١٠ ٥٣٩٦

الرياضسعود مسلم سعد السبيعي٠٦٠٠١٠٦ ٥٣٩٧

تبوكسلطان صالح مساعد السبيعي٣٨٠٤٥٩٥ ٥٣٩٨

الدمامشبيب هادي غزاى السبيعي٩٢٧٣ ٥٣٩٩

مكتب محافظة الطائفصالح سعود حمود السبيعي٤٠٧٦ ٥٤٠٠

الظهرانضاوي محمد فراج السبيعي٤٣٣١ ٥٤٠١

الظهرانطامي جفن طامي السبيعي٥٧٤٠١٠٦ ٥٤٠٢

الخرجعايض هاجد متعب القريشي السبيعي١٩٤١٤٣٥ ٥٤٠٣

جدةعبدالرحمن بن حسن بن محمد السبيعي٠١٥١٣٥٣ ٥٤٠٤

جدةعبدالرحمن خالد نحاس السبيعي٣١٩٣ ٥٤٠٥

الرياضعبدالرحمن شارع بن غازي السبيعي٣٠٨٧ ٥٤٠٦

بيشةعبدالرحمن محمد سعد السبيعي٦٩٠٥ ٥٤٠٧

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز محمد عبدالله السبيعي٦٩٣٠٧٩٢ ٥٤٠٨

الرياضعبدالعزيز محمدعلي الخزيم السبيعي٣٤٦٧٣٢٨ ٥٤٠٩

االحساءعبدالله سعود مبارك العمر السبيعي٠٤٨٨١٨١ ٥٤١٠

الخبرعبدالله سلطان شلواح السبيعي٧٧٣١ ٥٤١١

الخبرعبدالله عبدالعزيز صالح السبيعي٨٠١٧٧٠٧ ٥٤١٢

مكتب محافظة الطائفعبدالله مفرح سرحان السبيعي٠١٠٠ ٥٤١٣

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله مفرح مفرح السبيعي٠٠٢٨٣٣٩ ٥٤١٤

حفر العتشعبدالله منصور مطرود السبيعي٧٩٨٢ ٥٤١٥

مكتب منطقة نجرانعبدالله ناصر بن سالم السبيعي٥٠٦٩٣٨٨ ٥٤١٦

جدةعبدالوهاب عبدالله محمد السبيعي٨٣٩٠ ٥٤١٧

مكتب محافظة بيشةعبيد سحمان شارع السبيعي٢٩٢٧ ٥٤١٨

الرياضعلي سعود محمد السبيعي٣١٤٩٣٧٣ ٥٤١٩

جدةعيد محمد فهم السبيعي٣٩٨٩ ٥٤٢٠

الرياضفاصل بن فهد بن فاصل السبيعي٧٧٨٠٨٨٠ ٥٤٢١

جدةفاطمه سعد بن فايز السبيعي٨٦٣٩ ٥٤٢٢

الرياضفالح بن فلحان بن فالح السبيعي٢٠٩٢ ٥٤٢٣

مكتب محافظة بيشةفالح عبدالله مسلط السبيعي٦٨٧١ ٥٤٢٤

مكتب منطقة مكة فاهد فراج محسن السبيعي٤١٠٠٤٩٢ ٥٤٢٥
المكرمة/جدة
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الخبرفالح مفلح سحمان السبيعي٧٤٥٥ ٥٤٢٦

الخبرفهد بن عبدالله بن مفلح السبيعي٣٠٦٧٩٧٤ ٥٤٢٧

صفوىفواز محمد حسن السبيعي٦١٧٤٥٣٨ ٥٤٢٨

الرياضفيصل عبدالله عبدالعزيز السبيعي٣٧٤٢٢٩٧ ٥٤٢٩

وادي بن هشبلقشعان حسين مشعل المشعبي السبيعي٤١٦٥٩٥٣ ٥٤٣٠

الرياضلؤلؤه سلطان فهد السبيعي٤٩٤٩٦٩٥ ٥٤٣١

مكتب محافظة بيشةماضي مسند ابراهيم السبيعي٩٩٣٧ ٥٤٣٢

مكتب محافظة بيشةمبارك عبدالله سعد السبيعي٤٥٠٧ ٥٤٣٣

الخبرمحسن مسفر شافي السبيعي٦٣٧٥ ٥٤٣٤

الرياضمحمد احمد محسن السبيعي٢١٥٥٦١٢ ٥٤٣٥

الرياضمحمد جبر عبدالله السبيعي٣٨٧٤٩٠١ ٥٤٣٦

الخرمةمحمد راشدخالد المرغاني السبيعي٥٢٣٨٩٢٨ ٥٤٣٧

عرعرمحمد سعد مذكر السبيعي٨١٧ ٥٤٣٨

الرايسمحمد سعد دخيل السبيعي٩٢٤٥ ٥٤٣٩

الرياضمحمد شريد عبدالله السبيعي٢١٤٣ ٥٤٤٠

االحساءمحمد عادي مسعود السبيعي٩٠٠ ٥٤٤١

الرياضمحمد فواز مقعد السبيعي٣٦٧٤١١٣ ٥٤٤٢

مكتب محافظة الطائفمحمد مفرح سرحان السبيعي٣٥٨٥ ٥٤٤٣

الجبيلمحمد هزاع ناصر السبيعي٣٤٨٤٧٤٤ ٥٤٤٤

الرياضمحمد هزاع محمد السبيعي١٠٧٥٣٤١ ٥٤٤٥

الرياضمحيل بن مفرح بن عايش السبيعي٩٥٣٨٤٠٣ ٥٤٤٦

جدةمريم عبد الله تركي السبيعي٩٠٧٤ ٥٤٤٧

مكتب منطقة الرياضمريم عبدالرحمن عبدالله السبيعي٢٢٥٥ ٥٤٤٨

الرياضمساعد عبدالله دهنين السبيعي٨٢٦٦١٥٩ ٥٤٤٩

جدةمسفر ابن سلطان ابن عجيان السبيعي٥٦٨٨ ٥٤٥٠

مكتب محافظة بيشةمسفر بن عبدالله بن عبيد السبيعي٠٠٣٥٢٢٥ ٥٤٥١

الخبرمسفر طامي محمد السبيعي٧٨٠٦٠٧٣ ٥٤٥٢

الرياضمسفر هادي عبدالله السويدي السبيعي٦٧٥٤٩٦٣ ٥٤٥٣

الرياضمطر عبدالرحمن سويلم السبيعي٦٤٢٣٥٤٩ ٥٤٥٤

مكتب محافظة الطائفمفرج عبدالله جراد السبيعي٨٤٧٨ ٥٤٥٥

الرياضمفرح فهام فالح السبيعي٤٣٦٢ ٥٤٥٦
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الرياضملفي فالح الجبور السبيعي٣٥٠٠٢٨٦ ٥٤٥٧

مكتب محافظة بيشةمنصور عبدالله سعد السبيعي١٦٣٠ ٥٤٥٨

جالجلموضي سليمان حمد السبيعي٨٦٣ ٥٤٥٩

مكتب منطقة الباحةناجي مشرف طاحوس السبيعي٣٨٥٣ ٥٤٦٠

الرياضناصر صاهود ناصر السبيعي٠٦٨٦١٩٦ ٥٤٦١

الظهرانناصر فهيد محمد  آل رشود السبيعي٥٧٨٩٠٣٥ ٥٤٦٢

الدمامناصر مشعي بن حزام السبيعي٤٢٣٤ ٥٤٦٣

مكتب منطقة الرياضندى عبدالرحمن عبدالله السبيعي٨٧٧١ ٥٤٦٤

مكتب منطقة الرياضنوال عبدالرحمن عبدالله السبيعي١١٧٤ ٥٤٦٥

جدةنوره بنت محمد بن سويد السبيعي٥٤٩٣ ٥٤٦٦

الرياضنوره سعيد محمد السبيعي٠٥٧١ ٥٤٦٧

مكتب منطقة الرياضنوره عبدالرحمن عبدالله السبيعي٣٦٠٤ ٥٤٦٨

مكتب منطقة مكة نوره ناصر سلطان المراغاني السبيعي٤١١٨ ٥٤٦٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضنوف عبدالرحمن عبدالله السبيعي٢٢٣٠ ٥٤٧٠

مكتب منطقة الرياضهادي مطلق مهيالن السبيعي٣٢٧١٨٢٤ ٥٤٧١

الرياضهويدي فهد غليفص السبيعي٢٢٥ ٥٤٧٢

الظهرانهيا مدغم مهدي السبيعي٨٧٥٦ ٥٤٧٣

مكتب منطقة الرياضوضحاء صالح علي السبيعي٢١٩٨ ٥٤٧٤

جدةحمد صالح محمد السبيل٤٥٧٩٧٨٣ ٥٤٧٥

الرياضموضي علي حمد السبيل٠٦٥٤ ٥٤٧٦

الرياضصالح عبدالله عبدالله السجاء٩٨٣٧٠٢٩ ٥٤٧٧

أبـهاعاطف عمر بلقاسم البقيشي السحاري٦٧٣٥٦٠١ ٥٤٧٨

بريدةعائشه محمد  السحيبانى ٥٤٧٩

مكتب منطقة الرياضمنيره صالح ناصر السحيبانى١٢١٠ ٥٤٨٠

مكتب منطقة القصيمخالد بن محمد بن صالح السحيباني٩٧٣٠ ٥٤٨١

رياض الخبراءرقيه سليمان صالح السحيباني٩٤٢٤ ٥٤٨٢

الرياضمحمد علي سلطان السحيباني٩١٢٢٧٥٩ ٥٤٨٣

بريدةفهد عبدالعزيز سحيم السحيم٧٣٢ ٥٤٨٤

جدةهاجر عبدالكريم  السحيمى٧٨٣ ٥٤٨٥

الرياضعلوش عبدالله علوش السحيمي٢٤١٠٥٧٦ ٥٤٨٦

المدينة المنورةعمر عبيد عمران السحيمي٢٠١٥ ٥٤٨٧
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مكتب منطقة المدينة المنورةقويفان سليم سالم السحيمي٥٥٣٥٠٦٣ ٥٤٨٨

الرياضمحمد علوش مخيزيم السحيمي٠٧٩٨٥٧٢ ٥٤٨٩

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد علي حمود السحيمي٠٩٥٢ ٥٤٩٠

الرياضعمر عبدالعزيز عمر السدحان٠٦٣١٤٠٣ ٥٤٩١

الرياضمحمد عبدالرحمن  السدحان٠٤٨ ٥٤٩٢

حفر الباطنعلي ابراهيم حمد السدراني٨٧٥٩٠١٥ ٥٤٩٣

الرياضعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن السدره٨٨٧ ٥٤٩٤

الرياضسعيد مبارك التركى السديرى٧١٢ ٥٤٩٥

الدمامفيصل محمد على السديرى٣٨٦٦ ٥٤٩٦

بريدةاحمد ابراهيم محمد السديري٠٠٦٩١٥٤ ٥٤٩٧

جدةالعنود مشعل محمد السديري٧٣٧٠ ٥٤٩٨

الرياضعبدالله احمد ناصر السديري٦٩٧٩٤٧٧ ٥٤٩٩

الرياضعبدالله محمد احمد السديري٩١٩٦٩٠٨ ٥٥٠٠

الرياضعبدالرحمن عبدالله سليمان السديس٩٤٣٤٢٩٩ ٥٥٠١

الرياضعبدالعزيز عبدالله محمد السديس٨٨٠٩ ٥٥٠٢

الرياضعبدالعزيز ناصر محمد السديس٩٦٣٣ ٥٥٠٣

الرياضعبدالله العبدالرحمن العبدالله السديس٩٣٩ ٥٥٠٤

بريدةعلى العبدالله العلى السديس٥٨٩ ٥٥٠٥

الرياضعلي عبدالله محمد السديس٢٢٣٣٣٦٥ ٥٥٠٦

الرياضمحمد عبدالرحمن ناصرعلى السديس٥٤١ ٥٥٠٧

جدةخديجه احمد  السراج٣٢٠ ٥٥٠٨

المدينة المنورةخالد عطيه محمدناصر السراني٧٧٢٤ ٥٥٠٩

مكتب منطقة الرياضساره عبدالله سرحان السرحان٦٤٥٦ ٥٥١٠

الرياضعبدالله حمد سرحان السرحان٧٢٧ ٥٥١١

الرياضعبدالله ناصر عبدالرحمن السرحان٨٩٤٣ ٥٥١٢

مكتب منطقة المدينة المنورةخلفه مرزوق قبالن السرحاني١٥٤٨ ٥٥١٣

الرياضعبدالرحمن سليمان عناد السرحاني٠٠٠٧٣٧٣ ٥٥١٤

جدةعلي محمد عوض السرحاني٣٤٦٤٤٦٤ ٥٥١٥

مكتب مكة المكرمةاحمد عطيه رداد السرواني٦٢١٥ ٥٥١٦

جدةضيف الله رداد رده السرواني٥٤٠ ٥٥١٧

جدةطالل بن عاتق بن ضيف الله السرواني٩٩١٩٩٩٩ ٥٥١٨
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مكتب مكة المكرمةفاطمه ضيف الله حميد السرواني٧٨٨١٥٢٨ ٥٥١٩

مكتب محافظة الجبيلافراح على عبدالله السرور٨٢١٦ ٥٥٢٠

حائلصالح مرشد سرور السرور٦٩٥٠١٠٠ ٥٥٢١

الطائفمحمد عقيل سليمان السرور٤٨٧٨٣٩٠ ٥٥٢٢

الدماممحمود سمير بن  ناصر السرور٨٥٢٦ ٥٥٢٣

مكة المكرمةسعيد مسعود  السرورى٠٢١ ٥٥٢٤

جدةناصر احمد حمود السروري١١١٩٨٨٦ ٥٥٢٥

االحساءعبدالله على عبدالله السريح٩٥٥ ٥٥٢٦

المدينة المنورةسميره حامد حمد السريحي٠٠١٨٤٩٦ ٥٥٢٧

جدةشاهر بخيت شاهر السريحي٤١٨٣٠٤٤ ٥٥٢٨

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز محمد عبدالرحمن السريحي٤٤٢٣ ٥٥٢٩

المدينة المنورةعبدالله محمد بن سليم السريحي٣٢٩٦ ٥٥٣٠

جدةابراهيم عبدالله حمدان السريع٩٣٦٦٨٦٦ ٥٥٣١

الرياضعبدالرحمن محمد سعد السريع١٥٠٢٠٣٥ ٥٥٣٢

جدةعبدالله محمد عبدالرحمن السريع٨١٨ ٥٥٣٣

جدةفوزية حمد محمد السريع٢٨١٤ ٥٥٣٤

الرياضمحمد بن سريع بن سليمان السريع٤٢٧٤ ٥٥٣٥

الرياضناصر عبدالله ابراهيم السريع٢٢٤ ٥٥٣٦

جدةوفيقة سريع عبدالعزيز السريع٩٣٤٩١٦٢ ٥٥٣٧

سكاكاعبدالله أبراهيم خليف السطام٥٣٨٩٦٠٥ ٥٥٣٨

حائلبندر عبدالرحمن جاسر السعد٤٥٣٩ ٥٥٣٩

المجمعةعبدالرحمن ابراهيم عبدالله السعد٠٤١٧١٤٩ ٥٥٤٠

الرياضعبدالرحمن سعد ناصر السعد٤٧٣٠٠٨٧ ٥٥٤١

مكتب منطقة الرياضعفاف ابراهيم سعد السعد٧٧٢٩٥٠٧ ٥٥٤٢

مكتب منطقة الرياضعبدالله ابراهيم محمد السعدان٧٧٠٢ ٥٥٤٣

الرياضبندر ثقيل مجلى السعدون٦٤٢ ٥٥٤٤

الدمامحسين بن علي بن عبدالله السعدون٥٥٣٥ ٥٥٤٥

االمارات العربية المتحدةعبدالسالم طراد يوسف السعدون٤٥٨٦١٢٥ ٥٥٤٦

الدمامعبدالله سعيد  السعدون٨٨٤ ٥٥٤٧

مكتب منطقة حائلعبدالله عبدالرحمن عبيد السعدون٣٧٩٣ ٥٥٤٨

الرياضعلى عبدالعزيز  السعدون٣١٨ ٥٥٤٩
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االحساءمنيره فهد محمد السعدون٢٧٤٠٥٥٣ ٥٥٥٠

المدينة المنورةبخيت ابراهيم احمد السعدى٣٥٦١٦٢١ ٥٥٥١

مكتب منطقة حائلحسن شريف حسن السعدي٢٩٥١ ٥٥٥٢

الظهرانشلوان قاسي حامد السعدي٩٦٠٣١٤٦ ٥٥٥٣

مكتب منطقة الجوفعبدالحكيم حمود عوض السعدي٧٢٣٦ ٥٥٥٤

مكتب منطقة الرياضعبدالله بن محمد بن ابراهيم السعدي٦٤٢٥ ٥٥٥٥

مكتب محافظة بيشةعبدالله مشرع ظافر السعدي٠٤٠٤ ٥٥٥٦

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد بن احمد بن ابراهيم السعدي٤٠٢١٢٩٩ ٥٥٥٧

الرياضمحمد علي ناصر السعدي٤٠٦٧ ٥٥٥٨

مكتب منطقة الرياضمشاري حمود مطيلق السعدي٩٣٥٨ ٥٥٥٩

حائلمطر سالم فريح السعدي٢٤٠٣٤٨٥ ٥٥٦٠

مكتب منطقة حائلنهار فهد فهيد السعدي٤٥٥٤ ٥٥٦١

مكتب منطقة تبوكوقيته محمد زايد السعدي١٣٥٣ ٥٥٦٢

الرياضنوره محمد عبدالله السعران٣٤٣ ٥٥٦٣

الرياضسعود الصالح  السعود ٥٥٦٤

الرياضعادل عبدالله عبدالرحمن السعود٠٠٠٤٧٤٨ ٥٥٦٥

الرياضعبدالكريم صالح محمد السعود٥١٨٠٩٣٩ ٥٥٦٦

الرياضعبدالله سعود على السعود٣٨٧ ٥٥٦٧

الرياضفارس عمر فارس السعود٢٢١٣١١٤ ٥٥٦٨

جدةمرزوقه حسن  السعود٩٦٥ ٥٥٦٩

الرياضهند سعود عبدالعزيز السعود٥٩٦ ٥٥٧٠

الرياضهيا سليمان  السعود٢٥٥ ٥٥٧١

مكتب منطقة الرياضهيله محمد مناع السعود٢٧٩ ٥٥٧٢

مكتب منطقة الرياضلولوة محمد عبدالله السعودى٦٥١٠ ٥٥٧٣

الرياضخالد عبدالعزيز بن محمد السعوى٤٠٤٨ ٥٥٧٤

جدةسليمان محمد االبراهيم السعوى٤٣١٠٣١٢ ٥٥٧٥

الرياضسليمان عبدالله سليمان السعوي٢٣٠٩٦١٧ ٥٥٧٦

الرياضهيله سليمان محمد السعوي٦٧٩١ ٥٥٧٧

بريدةهيله ناصر سليمان السعوي٧٢٤٠٠١٤ ٥٥٧٨

مكتب المنطقة الشرقيةأحمد بن ناصر بن مخيمر السعيد٠٩٣٥٨٩٢ ٥٥٧٩

الرياضابراهيم فهد بن عبدالله السعيد٩٧٧٣ ٥٥٨٠
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رقم الهوية 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الظهرانجمال محمد يوسف السعيد٣٣٢ ٥٥٨١

مكتب منطقة الرياضسليمان العلى  السعيد٧٠٠٢٢٧٢ ٥٥٨٢

الرياضشيخه صالح سعيد السعيد٤٨٠٩٣٩٦ ٥٥٨٣

الرياضصالح سعيد محمد السعيد٤٤٤٨٨٢٩ ٥٥٨٤

الرياضصالح محمد احمد السعيد١٩١٦٥٥٣ ٥٥٨٥

الرياضعادل مسفر سعيد السعيد٩٩٧٢ ٥٥٨٦

المجمعةعبدالله ابراهيم  السعيد٥٢٩ ٥٥٨٧

الخبرعبدالله عبدالرحمن ابراهيم السعيد٧٢٤٦ ٥٥٨٨

بريدةعمر بن سعيد بن عمر السعيد٦٣٧١٧٢٢ ٥٥٨٩

الرياضعيسى احمد ابراهيم السعيد٩٠١٤٤٤٠ ٥٥٩٠

الرياضفاطمه امان  السعيد٥٢٤ ٥٥٩١

الدماممرتضى حجي عبدالله السعيد٤٩٦٤٤٦٢ ٥٥٩٢

المجمعةمريم عثمان  السعيد٥٢٩ ٥٥٩٣

الظهرانمساعد محمد عيسى السعيد٣٦٦ ٥٥٩٤

الرايسمصعب ابراهيم سلمان السعيد٣٧٢٤ ٥٥٩٥

المجمعةموضى حمد  السعيد٧٠٠ ٥٥٩٦

مكتب منطقة الرياضهاني عبدالعزيز صالح السعيد٨٠٥١ ٥٥٩٧

الرياضوضحى على عبدالله السعيد٢٥٧ ٥٥٩٨

الرياضيحي بن عثمان بن عبدالله السعيد٧١٢٨٤٧٣ ٥٥٩٩

الرياضيحيى عثمان عبدالله السعيد٤٧٣ ٥٦٠٠

دومة الجندلعبدالرحمن دخل الله عايش السعيدان٠٠٦٠٣٩٨ ٥٦٠١

مكتب منطقة الرياضماجده ابراهيم حسن السعيدان٠٤٩٥ ٥٦٠٢

الدمامنوره عبدالله صالح السعيدان٨٠٤٠٧٦٩ ٥٦٠٣

الرياضهياء ناصر محمد السعيدان٠١٧٩٢٢١ ٥٦٠٤

دومة الجندلهيفاء خالد خلف السعيدان٧٣٧٦ ٥٦٠٥

مكة المكرمةمحمد سعد عبدالله السعيدى٣٦٥٦٥٢٢ ٥٦٠٦

مكتب منطقة الرياضساره عبدالرحمن راشد السعيدي٨٨١٧٣٢٥ ٥٦٠٧

الرياضعبدالله ابراهيم علي السعير٩٩٩٧٢٨٠ ٥٦٠٨

الرياضمنيره ناصر محمد السعيري٩٢٣٧٠٣٠ ٥٦٠٩

الدمامحسام احمد حمد السفر٦٣١٦ ٥٦١٠

جدةحسين محمد على السفرى١٤٤ ٥٦١١
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
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جدةعلى بكر حسن السفرى١٢٥ ٥٦١٢

جدةاحمد عبد الله احمد السفري٤٧٠١٢٧٧ ٥٦١٣

مكتب منطقة مكة علي حامد معيوف السفري٥٧٨٩٥١٤ ٥٦١٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضنوف راشد محمد السفيان١٦٦٤ ٥٦١٥

الرياضسالم راشد حسين السفيانى٠٢٥ ٥٦١٦

الخرجصالحه على  السفيانى٨٣٩ ٥٦١٧

جدةمحمد احمد حميد السفيانى٩٨١ ٥٦١٨

مكتب منطقة مكة احمد حسن عمر السفياني٩٢٠٥ ٥٦١٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضحسين علي علي السفياني١٩٦٠٨٥٠ ٥٦٢٠

مكتب محافظة الطائفسلطان عوض عيظه السفياني٦٣٠١ ٥٦٢١

الطائفشاكر عبدالله محمد الحجي السفياني٨٢٢٣٤٢١ ٥٦٢٢

الرياضعماد حمدي ابن محمد السفياني٤٩٨٥ ٥٦٢٣

الطائفعمير عمر عمير السفياني٣٩٥٣ ٥٦٢٤

الخرجمحسن حسن علي السفياني٧٠٩٣٩٩٤ ٥٦٢٥

الطائفمحمد حامد هليل السفياني٢٤٤٢ ٥٦٢٦

مكتب منطقة مكة محمد حسن عمر السفياني٨٥٢٨ ٥٦٢٧
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائفمنصور عمار معيض السفياني٤٩٧٦ ٥٦٢٨

جدةاحمد اكرم علوي السقاف٣٤٩٨٨٢٦ ٥٦٢٩

جدةعلوى حسين محسن السقاف٠١٩٩٤٨٩ ٥٦٣٠

مكتب منطقة مكة هند حسن علوى السقاف٢١٨٥ ٥٦٣١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضمنصور سعد علي السقامي٨٠٨٠١١٠ ٥٦٣٢

االحساءاحمد خليفه عبدالله السقوفى٦٢٩ ٥٦٣٣

الغاطعبدالرحمن عبدالله  السقياتى٨٩٢ ٥٦٣٤

الرياضفتيحه رحال الجياللي السكومي٣٤٥٠ ٥٦٣٥

الرياضحصه محمد سليمان السكيت٣٤٨٠ ٥٦٣٦

الدمامزهراء مدن  السكيرى٣٤٧ ٥٦٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةسالمه مدن محمد السكيرى٩٢٩٤ ٥٦٣٨

الرياضناصر محمد ناصر السكيري٣٧٢ ٥٦٣٩

جدةمشاري فهد عبدالله السكيرين١٧٩٢ ٥٦٤٠

الجبيلخالد عبدالله بن شداد السكيك٦٨٠٨ ٥٦٤١

مكتب المنطقة الشرقيةبدر محسن علي السالمه٣١٠٢٦٣٨ ٥٦٤٢
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الرقم
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضحصه سليمان العبدالله السالمه١٨٤٥ ٥٦٤٣

الرياضخالد عبدالله راشد السالمه٢٨٦٩٤٥٤ ٥٦٤٤

الرياضخضير سليمان عبدالله السالمه٣١٧ ٥٦٤٥

جدةشامى موسى  السالمه٢٤٨ ٥٦٤٦

بريدةفاطمه محمد حمد السالمه٧٠٩٣ ٥٦٤٧

بريدةمحمد العبدالعزيز  السالمه٣٩٠ ٥٦٤٨

الخبرمقبل يوسف فهد السالمه٩٦٧ ٥٦٤٩

البكيريةمحمد بن يحى زلعى السالمى٧٠٦٧٢٨١ ٥٦٥٠

مكتب منطقة الرياضخليل علي موسى السالمي٦٦٨٢ ٥٦٥١

مكتب المنطقة الشرقيةسويدي ابراهيم يحي السالمي٣٢٤٧ ٥٦٥٢

مكتب منطقة الرياضسويدي علي موسى السالمي٨٠٣٠ ٥٦٥٣

القنفذةطارق أحمد بروجي السالمي٧٥٧٣٣٥٢ ٥٦٥٤

مكتب منطقة الرياضعفيفه علي موسى السالمي٣٥٣٤ ٥٦٥٥

مكتب منطقة مكة غالب محمد موسى السالمي٩١٦٥٩٢١ ٥٦٥٦
المكرمة/جدة

مكتب محافظة األحساءحسين عباس ابن حسين السلطان٤٣٤٥ ٥٦٥٧

الدمامحسين علي عايش السلطان١٢٥٤ ٥٦٥٨

الدمامحمد ناصر محمد السلطان٧٤٣٦١٦٨ ٥٦٥٩

مكتب المنطقة الشرقيةسميره عبدالله ميرزا السلطان٨٠٢٤ ٥٦٦٠

جدةعبدالله بن ابراهيم بن عبدالله السلطان٥٨٩١٥٣٨ ٥٦٦١

الرياضعلي حسين كاظم السلطان١١٧٠ ٥٦٦٢

الدمامعماد عبدالله ميرزا السلطان٩٠٠٥٢٤٥ ٥٦٦٣

الرياضفهد عبدالرحمن فهد السلطان٥٢٦٧٧٨٦ ٥٦٦٤

الرياضفوزي بشير محمد السلطان٣٧٩٠٨٢٥ ٥٦٦٥

الرياضمبروك مبارك  السلطان١٦٧ ٥٦٦٦

الرياضمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن السلطان٨٨١٤ ٥٦٦٧

الرياضهاني سعد عبدالرحمن السلطان٢٥٥١٩٩٤ ٥٦٦٨

مكتب محافظة األحساءباسم احمد بن علي السلمان٢٢٦٦ ٥٦٦٩

الدمامباسم علي بن محمدصالح السلمان٤٠٥١ ٥٦٧٠

الخبرحسن حسين محمد السلمان٤٧٦٠٦٣٣ ٥٦٧١

الرياضحمد عبدالله حمد السلمان٧٨٠ ٥٦٧٢

بريدةسليمان عمر عبدالله السلمان٨٨٦٨٦٥٢ ٥٦٧٣
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبداالله عبدالله فرج السلمان٦٦٨٦٧١٢ ٥٦٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه احمد صالح السلمان٤٨٥٢ ٥٦٧٥

الرياضهياء ابراهيم محمد السلمان٤٤٤٨٨٢٦ ٥٦٧٦

الرياضبندر محمد عبد المعطى السلمى٧١٤٥٢٤٧ ٥٦٧٧

الرياضجالل صالح بن مشخص السلمى١٥٦٧ ٥٦٧٨

مكة المكرمةحسن سليم  السلمى٠٣٦ ٥٦٧٩

جدةرابح مرشود رويبح السلمى٩٦٣٣ ٥٦٨٠

الخبرراوى عباد عوض الله السلمى٥٩٠٠٨٨٨ ٥٦٨١

الرياضرباح غياط رزق الله السلمى٦٧٨٦٧٢٣ ٥٦٨٢

جدةرويشد   السلمى٥٣٠ ٥٦٨٣

جدةصالح سالم  السلمى٨٨٨ ٥٦٨٤

الخبرصالح عويتق فالح السلمى٨١١٤ ٥٦٨٥

مكة المكرمةعايض بن عوض الله بن احمد السلمى٣٢١٥٩١٩ ٥٦٨٦

مكة المكرمةعايض حميدان سليمان السلمى٠٨٩ ٥٦٨٧

جدةعبدالرحمن محمد بن صادر السلمى٩٣٨٣ ٥٦٨٨

الرياضعبيد على عبيد السلمى٩٦٠ ٥٦٨٩

الرياضفالح شامى فالح السلمى٩٩٩ ٥٦٩٠

مكة المكرمةقبله مبرك شديد السلمى٥٧٨٩ ٥٦٩١

مكتب مكة المكرمةمحمد الحق جازى السلمى١٤١٢٥٤٩ ٥٦٩٢

جدةمنصور ابراهيم خليفه السلمى٥١٣ ٥٦٩٣

جدةوفيقه عتيق  السلمى١٨٧ ٥٦٩٤

جدةابراهيم عطيه الله دخيل الله السلمي٨٣١٤٣٠٧ ٥٦٩٥

جدةابراهيم فرج الله سهل السلمي٠٢٨٨ ٥٦٩٦

جدةتوفيق رابح رويبح السلمي٨٣٦٦ ٥٦٩٧

مكتب منطقة مكة حامد خييشان عاتق السلمي٤٤١٧ ٥٦٩٨
المكرمة/جدة

جدةحامد ظبيان علي السلمي٥١٢٢٦٣٤ ٥٦٩٩

جدةحمد محمد عطيةالله السلمي٥٣١٣١٦٦ ٥٧٠٠

جدةخليل عوض ضيف  الله السلمي٨٩٣٥٠٤٣ ٥٧٠١

الرياضرشا مسرع مرعي السلمي١٢٩٠ ٥٧٠٢

الرياضريان عبدالله ملفي السلمي٣٥٩٠ ٥٧٠٣

مكتب منطقة مكة سعداء بنت مسعود بن لويحق السلمي٢٩٣٠٠٧٠ ٥٧٠٤
المكرمة/جدة
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مكتب منطقة مكة سعداء سعدى بخيت السلمي٠٩٨٨ ٥٧٠٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضسعدى منير مرزوق السلمي٣٠١٩ ٥٧٠٦

مكتب منطقة مكة شريفه حميد بريك السلمي٥٠٣٨٥٧٧ ٥٧٠٧
المكرمة/جدة

خميس مشيطشمهان محمخد مصعود السلمي٥١١ ٥٧٠٨

الرياضصالحه يحي محمد السلمي٥٣٣٩ ٥٧٠٩

الرياضصالح معال علي السلمي٢٨٩٩ ٥٧١٠

مكتب مكة المكرمةطائعه عجاب زحم السلمي١٩٩٥ ٥٧١١

جدةعايض عوض الله عويتق السلمي٩٨٤٧٠٩٠ ٥٧١٢

جدةعبد الله جابر سعدون السلمي٤٢١٢ ٥٧١٣

الرياضعبدالرحمن سليمان عبدالله السلمي٨٣٢٩٣١٩ ٥٧١٤

خميس مشيطعبدالعزيز حسن علي السلمي٩٥٩٢ ٥٧١٥

البدائععبدالله عبيد بن عبدالله السلمي٠٣٤٦ ٥٧١٦

مكة المكرمةعلي بن عطيه بن محمد السلمي٣٣٨ ٥٧١٧

جدةعلييه مرشود بن حميد السلمي٥٧٢٩ ٥٧١٨

جدةعيسى عبدالمعين صعكان السلمي٧٧٤٥ ٥٧١٩

مكة المكرمةعيسي نحاوي فليح السلمي٥٨٨٦٧٤١ ٥٧٢٠

جدةفاطمه عنيةالله صويبر السلمي٣٦٣٩ ٥٧٢١

مكتب منطقة مكة فاطمه محمد نفاع السلمي٦٨٥٦ ٥٧٢٢
المكرمة/جدة

بريدةفاطمه ناصر محمد السلمي٥٩٥٦ ٥٧٢٣

مكتب منطقة مكة فاطمه هالل منسي السلمي٥٣٨٨ ٥٧٢٤
المكرمة/جدة

الرياضفهاد غازي هليل السلمي٢٩٥٨٠٩٠ ٥٧٢٥

مكتب منطقة مكة ليلى سميح عمور السلمي٣٤٢٦ ٥٧٢٦
المكرمة/جدة

جدةماهر جابر بن رجاء السلمي٦١٣٠ ٥٧٢٧

جدةمحمد مسيعد مطر السلمي٩٩٥٣ ٥٧٢٨

جدةمديحه سلمان بن سالم السلمي٤٣٢٩ ٥٧٢٩

جدةمروان نامي قبيس السلمي٥٤٧١٢٣١ ٥٧٣٠

جدةمشاري بتيع سالم السلمي٥١٤٥ ٥٧٣١

مكة المكرمةمضحي جميل جمال السلمي٥٦١٤٥٠٠ ٥٧٣٢

مكة المكرمةنافع عبدالعالي عامر السلمي٠٠٨٣١٥٩ ٥٧٣٣

مكتب منطقة مكة نافيه ساعد سعيد السلمي١١٣٣ ٥٧٣٤
المكرمة/جدة

الرياضسليمان على حسن السلهام٨٠١٩٣٢٩ ٥٧٣٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة بيشةطارق زياد ذعار السلولي٠٥٩١ ٥٧٣٦

الرياضطراد فهد طراد السلولي٦٨٤٢٠٨٣ ٥٧٣٧

مكتب محافظة بيشةفاطمه مرزوق رحيم السلولي٢٩٦٣ ٥٧٣٨

بيشةفهد عبيد طراد  آل مسعر السلولي٨٠٧٩٣٠٨ ٥٧٣٩

مكتب محافظة بيشةمحسن زياد ذعار السلولي٢٨٣٦ ٥٧٤٠

الرياضاحمد عبد العزيز حمد السلوم٥٠٢٥١٩٢ ٥٧٤١

الرياضخالد سعد عبدالله السلوم٢٨٦٤ ٥٧٤٢

الرياضعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز السلوم٠٠٨٦٦٧٤ ٥٧٤٣

مكتب منطقة نجرانفاطمه محمد هادي السلوم٥٨٠٣ ٥٧٤٤

مكتب منطقة الرياضندى علي محمد السلومي٧٠٤٣ ٥٧٤٥

الخرجفهد سلطان عبدالله السليطين٢١٧١٧٤١ ٥٧٤٦

مكتب منطقة مكة احمد مطر سليم السليفي٣٤٧٩ ٥٧٤٧
المكرمة/جدة

الدمامحمود مسعد حمود السليم٠٧٢ ٥٧٤٨

الرياضحيدر على جاسم السليم١٢٨٣٩٧٨ ٥٧٤٩

عنيزةسامي بن محمد بن علي السليم٤٦٤٣ ٥٧٥٠

الرياضعبدالرحمن محمد سليمان السليم٤٣٥٢ ٥٧٥١

الرياضفهد عبدالرحمن محمد السليم٣٢٠٧٤٩٤ ٥٧٥٢

أبـهامانع على مانع السليم٤٩٨ ٥٧٥٣

الرياضمنصور عمر محمد السليم٤١٧٠ ٥٧٥٤

مكتب المنطقة الشرقيةهديه مفتاح محبوب السليم٠٠٣١ ٥٧٥٥

الرياضهشام إبراهيم عبدالعزيز السليم٦٩٠٣ ٥٧٥٦

الخبريوسف علي سلمان السليم٧١٦٤ ٥٧٥٧

عنيزةابراهيم بن صالح بن فرج السليمان٩٩٣١٥٩٤ ٥٧٥٨

مكتب منطقة الرياضابراهيم عبدالله محمد السليمان٣٤٦٩ ٥٧٥٩

االحساءاحمد محمد سليمان السليمان٦٦٦٩٤٨٧ ٥٧٦٠

الرياضخالد احمد محمد السليمان٦٨٨٢ ٥٧٦١

جدةخالد صالح عبدالله السليمان١٢٧٧٠٧١ ٥٧٦٢

الغاطراشد ناصر غنيم السليمان٩١٥ ٥٧٦٣

الخبرسليمان عبدالله احمد السليمان١٢١٩٢٧٨ ٥٧٦٤

الرياضسليمان محمد سليمان السليمان٩٦٥ ٥٧٦٥

رابغصالح بن سليمان  السليمان٦٠٩ ٥٧٦٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةفهد ابراهيم حسن السليمان٢٣١ ٥٧٦٧

سكاكافهد صالح فهد السليمان١١٣ ٥٧٦٨

الرياضفهد محمد عبدالعزيز السليمان٢١٠ ٥٧٦٩

مكتب منطقة نجرانمبارك عبدربه مبارك السليمان٩٢٩٠ ٥٧٧٠

الرياضمتعب سعد عبدالله السليمان٨٠٤٢١٣٧ ٥٧٧١

الدماممريم صالح أبراهيم السليمان٨٤٥٤ ٥٧٧٢

الرياضناصر صالح ابراهيم السليمان٢٧٠٨ ٥٧٧٣

الرياضناصر محمد عبدالعزيز السليمان٠٧٢ ٥٧٧٤

جدةيزيد خالد العبدالله السليمان١٨٧ ٥٧٧٥

مكة المكرمةيوسف محمد غانم السليمان٨٢٧ ٥٧٧٦

الطائفخالد حيدر حامد السليمانى٤٥٩ ٥٧٧٧

جدةدمغوب احمد سالم السليمانى٢٦٨ ٥٧٧٨

مكة المكرمةسليمان محمد حامد السليمانى٤٢٨ ٥٧٧٩

الرياضعباس عبدالله محمد السليمانى٤٠١ ٥٧٨٠

الطائفعبدالرحمن حسين احمد السليمانى٦٠٨ ٥٧٨١

الطائفعبدالعزيز نزيرى محمد السليمانى٢٢٥ ٥٧٨٢

جدةعبدالفتاح محمد عباس السليمانى٧٠٣ ٥٧٨٣

مكتب محافظة حفر الباطنعبدالله عويد عياد السليمانى٩٦٣٢ ٥٧٨٤

الرياضفريال حسين محىالدين السليمانى٤٥٦٢٥٦٨ ٥٧٨٥

مكة المكرمةآسيه غانم الدين شاه كليم السليماني١٧٣٩٩٨٥ ٥٧٨٦

الدمامحسن عبدالله غرمان السليماني٢٤٦٢١٩٢ ٥٧٨٧

الطائفرائد معتوق عبدالله السليماني١٣٦٩٦٠٩ ٥٧٨٨

الرياضساري عبدالله عبدالله السليماني٢٩٥٩٤٩٣ ٥٧٨٩

جدةفارس فوزي محمد السليماني٧٢٠٧ ٥٧٩٠

الرياضفهد محمد صالح السماح١٢٧٤٦٤٧ ٥٧٩١

الرياضالجوهره محمد راشد السماري٤٠٣٠١٩٨ ٥٧٩٢

الخرجبراهيم عبدالله ابراهيم السماري٦٤٨٣ ٥٧٩٣

مكتب منطقة الرياضسعد عبدالعزيز عبدالله السماري٢١٨٨٠٩٥ ٥٧٩٤

الرياضشيخه محمد بن سعد السماري٩١٧٦ ٥٧٩٥

الخرجعبدالرحمن محمد عبدالرحمن السماري٨١٣٥٥٠٦ ٥٧٩٦

مكتب محافظة الجبيلعبدالرحمن محمد عبدالله السماري٨٨٣٩ ٥٧٩٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد عبدالله زيد السماري٤٠٩٢٩١٤ ٥٧٩٨

االحساءاحمد يوسف علي السماعيل٨٣٩٦٧٢٧ ٥٧٩٩

الخرجعلى العثمان محمد السماعيل٣٣٧ ٥٨٠٠

الظهرانفهد بن عبدالرحمن بن فهد السماعيل٢٤٠١٤٠٥ ٥٨٠١

الرياضرضي بن حسن بن رضي السماك١٠١١٧٤٧ ٥٨٠٢

مكتب منطقة الرياضيوسف عادل محمد السمحان٦٠٣١ ٥٨٠٣

الرياضتركي ابراهيم عبدالله السمهري٥١٧٩٨٥٥ ٥٨٠٤

جدةحسن حامد محسن السموم٩٧٥ ٥٨٠٥

الرياضاحمد محمد عبدالله السميح٥٥٦٨٧٣٨ ٥٨٠٦

جدةعبدالرحمن سلمان عبدالرحمن السميرى٧٠٠٩٨٩٣ ٥٨٠٧

الرياضابراهيم محمد زايد السميري١٥١٣ ٥٨٠٨

جدةسالم مزيد ضيف الله السميري٤١٠١٣٢١ ٥٨٠٩

المدينة المنورةسامي بن عياد بن عايد السميري٥٨٩٨٩١٠ ٥٨١٠

تبوكعبدالله ابراهيم عمر السميري٨٠٦٩٧٧٧ ٥٨١١

مكتب منطقة المدينة المنورةعبيد عليثه حمدان السميري٤٤٢٩ ٥٨١٢

جدةيحيى حمدياسين الشهابي السميري٩١٦١٢٦١ ٥٨١٣

مكتب منطقة الرياضساره على سليمان السنان٣٥٧٣ ٥٨١٤

الرياضفهد عبدالعزيز  السنان٣٢٢ ٥٨١٥

مكتب منطقة الرياضنوره محمد عبدالله السنان٤٠٠١٦٥١ ٥٨١٦

الدمامنوري بن مهدي بن علي السنان٨٤٣٩٥٣٧ ٥٨١٧

مكتب منطقة المدينة المنورةسعيده عواد عوض السنانى٦٣٥ ٥٨١٨

ينبععبدالرحمن على شتيان السنانى٩٨٠٧ ٥٨١٩

الرياضعبدالرحمن علي حمد السنانى٩٤٢٥١٨١ ٥٨٢٠

جدةمرزوقه عواد  السنانى٣٥٣ ٥٨٢١

أبـهااحمد عبدالله علي السناني٦٥٨١٣٨٤ ٥٨٢٢

الخبرحمود سلمان سعد السناني٥٤١٢٩٣٩ ٥٨٢٣

جدةخالد بن عبدالسالم بن سعيد السناني٣٨١٩ ٥٨٢٤

مكة المكرمةصالح صويلح مرشد السناني٣١٤٧٦٤٤ ٥٨٢٥

جدةعلي صالح علي السناني٣٢٣٠٣٥٦ ٥٨٢٦

جدةمحمد عوض بخيت السناني٥١٤٤٥٤٤ ٥٨٢٧

الرياضمحمد مسعود سليمان السناني٥٨١٧٨٩٩ ٥٨٢٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرايسمروان راشد غيث السناني٣٥٥٥ ٥٨٢٩

مكتب منطقة مكة مزينه دهمش عوده السناني١٦٤٤ ٥٨٣٠
المكرمة/جدة

الظهرانعلي عبدالعزيز عبدالله السند٦٨٣٧ ٥٨٣١

الرياضمحمد حسن عبدالله السند٨٥٥٢٣٦٥ ٥٨٣٢

مكتب مكة المكرمةهدى علي حامد السنوسي٦٣٢٦ ٥٨٣٣

مكتب منطقة الباحةاحمد عبدالله هالل السني٩٢٤٠ ٥٨٣٤

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السنيد٥٩٢٢٥٢٥ ٥٨٣٥

الرياضوليد عبدالله ابراهيم السنيد٨٨٢٧٨٨٤ ٥٨٣٦

سكاكاراشد فهد راشد السنيدى٧٢٦ ٥٨٣٧

عرعرسلمان عتيق حماد السنيدى١٠١ ٥٨٣٨

مكتب المنطقة الشرقيةمجده عبدالله شبنان السنيدي٦٢٦١ ٥٨٣٩

مكتب منطقة الرياضهياء عبدالرحمن محمد السنيدي٤٠٤٧ ٥٨٤٠

سكاكاسلطان حمود عامر السهر٥٦٩٢٤٦٣ ٥٨٤١

بريدةبادى حسن فهدالعنقودى السهلى/٨٤ ٥٨٤٢

الرياضخضران بداح عبده السهلى٩٣٣ ٥٨٤٣

حفر الباطنسعد عبدالله بداح السهلى٠٥٥٧١٢٣ ٥٨٤٤

الدمامشريفه مبارك عبدالله السهلى٥٨٠ ٥٨٤٥

المدينة المنورةصالح ضيف الله  السهلى٣٠٨ ٥٨٤٦

الرياضصنبه فرج  السهلى٧٤٤ ٥٨٤٧

المدينة المنورةعبدالله معتق  السهلى٤١٣ ٥٨٤٨

المدينة المنورةعلى عليان  السهلى٠٠٨ ٥٨٤٩

مكتب منطقة المدينة المنورةعيده عيد مقيبل السهلى٨٩٠٥ ٥٨٥٠

الظهرانعيسى عبدالله محمد السهلى١١٤ ٥٨٥١

حائلفيحان ثامر لحيان السهلى٤٨٦ ٥٨٥٢

حائلمحمد بن دغش بن سلطان السهلى٤١٠٧١٨٨ ٥٨٥٣

جدةمحمد سلمى مرزوق السهلى٩١٦٤٣٣٣ ٥٨٥٤

الرياضمحمد عبدالله سعد السهلى٦٤٦٢٤٧٣ ٥٨٥٥

الدمامموزه عويض فرحان السهلى٠٠٥ ٥٨٥٦

الرياضناصر منصور  السهلى٦٥٧ ٥٨٥٧

حفر الباطنبداح مبارك زويح السهلي٨١١٦ ٥٨٥٨

الخبربدر محمدصديان القباني السهلي٧٩٣٦١٨٤ ٥٨٥٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةجالل علي مرزوق السهلي٧٩٥٨ ٥٨٦٠

مكتب منطقة المدينة المنورةحبيب عويد بن سبيل السهلي٧٩٣١ ٥٨٦١

مكتب المنطقة الشرقيةخديجه مبارك عبدالله السهلي٤١٩٣ ٥٨٦٢

جدةداوود سليمان بدر السهلي٥٧٢٦٧٥٥ ٥٨٦٣

خيبردخيل علي محيبل السهلي٢٤٦١٨٨١ ٥٨٦٤

مكتب منطقة المدينة المنورةراكان ابراهيم بن صالح السهلي٧٠٩٨ ٥٨٦٥

مكتب منطقة المدينة المنورةريم عويد بن سبيل السهلي٦٦٩٢ ٥٨٦٦

الرياضزيد برجس سعد السهلي٠٣٢٩ ٥٨٦٧

الدمامساره سحاب أحمد السهلي٨٣٦٤٥١١ ٥٨٦٨

الرياضسعد قطيم لويحق السهلي٠٨٠٩ ٥٨٦٩

بريدةسعود بن راشد بن مرشد السهلي٨٣٣٣٣٨٤ ٥٨٧٠

الرياضسعود تركى ابوجدعه السهلي٢٣١٢٧٥٥ ٥٨٧١

العيونسعيده ابراهيم عوض السهلي٦٣٦ ٥٨٧٢

مكتب منطقة المدينة المنورةسعيده عطيه نافع السهلي١٢٦٦ ٥٨٧٣

الرياضسلطان زيد دعسان السهلي٣١٩٨ ٥٨٧٤

مكتب منطقة المدينة المنورةسليم سالم مرشد السهلي٣٢٠٧٠٦٢ ٥٨٧٥

جدةسهل سلمان سلمي السهلي٩٣٦٨ ٥٨٧٦

مكتب منطقة المدينة المنورةشاهة حامد رجاء السهلي٢٠٣٥ ٥٨٧٧

الدمامصنهات بداح سالم السهلي٦٨٣٢٠٤٧ ٥٨٧٨

الرياضعبدالله فوزان حرقان السهلي٥٠٥٥ ٥٨٧٩

جدةعمار عليان معيلي السهلي٥٥٠١ ٥٨٨٠

مكتب منطقة الرياضفايز ذئب ناصر السهلي٤٢٧٩٠٧١ ٥٨٨١

الرياضفريج ناصر فريج السهلي٤٠٥٢٦٣٨ ٥٨٨٢

مكتب منطقة المدينة المنورةفطيمه عويد بن سبيل السهلي٩٩٤١ ٥٨٨٣

الرياضفهيد عبدالرحمن حميد السهلي١٧٨٣٠٤٩ ٥٨٨٤

الرياضفيصل بن عبدالله بن عيد السهلي٦٠٠٠ ٥٨٨٥

جدةماجد عبيدالله عويض السهلي٦٠٣٨ ٥٨٨٦

الظهرانمبارك عبدالله مبارك السهلي٦٠٦٣٠٩١ ٥٨٨٧

حوطه سديرمحمد بداح دغش السهلي٥٦٥ ٥٨٨٨

الرياضمحمد مشنان فراح السهلي٤٨٠٧٤٨١ ٥٨٨٩

الرايسمشري سعود ذعار السهلي٥٤٧٠٧٨٠ ٥٨٩٠
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرايسمشري مطرف عبدالله السهلي٣٨٩٤٨٩٧ ٥٨٩١

الرياضمطلق بن هايف بن مطلق السهلي٤٠٨٦ ٥٨٩٢

الرياضمنيره فهد حسن السهلي٩٦٣٤ ٥٨٩٣

الرياضمنيره مبارك ضاوي السهلي٦٢١٧ ٥٨٩٤

الرياضناصر عبدالله باني السهلي٢٣٥٠ ٥٨٩٥

مكتب منطقة الرياضنواف كريم نايف السهلي٨٧٥٢ ٥٨٩٦

الرياضنوير ناصر دغش السهلي٨٨٧٤٩٢٣ ٥٨٩٧

الرياضهوياء علي مدعث السهلي٣٨٠٩٣٧٤ ٥٨٩٨

الرياضوهق بن عبدالله بن علي السهلي٤٤٣٧ ٥٨٩٩

الرياضمحمد علي حمود السهو٩٦٤٤ ٥٩٠٠

بريدةحصه سهيل حمد السهيل٩٥٦ ٥٩٠١

الخبرمنصور عبدالله  السهيلى٤٥٢ ٥٩٠٢

القنفذةيحيى عبدالرحمن محمد السهيلي٢٤٩٧ ٥٩٠٣

جدةحجر حامد محمود السهيمى٤٨٤ ٥٩٠٤

جدةمحمد عبدالله ابراهيم السهيمى٨٢٥ ٥٩٠٥

الرياضاحمد علي محمد السهيمي٩٤٨٩ ٥٩٠٦

مكتب منطقة مكة حسن شعبان ابراهيم السهيمي٩٠٨٩ ٥٩٠٧
المكرمة/جدة

جدةعبدالله شبنان مبارك السهيمي٤٦٤٦٧٧٢ ٥٩٠٨

العرضية الشماليةعبدالمعين بن احمد بن عبدالمعين السهيمي٤٥٤٩ ٥٩٠٩

الرياضعلي بن محمد بن احمد السهيمي٧٤٧١ ٥٩١٠

مكتب منطقة مكة محمديه علي احمد السهيمي٦٨٦٢ ٥٩١١
المكرمة/جدة

االحساءخالد سعد  السوادى٠٣١ ٥٩١٢

مكة المكرمةسلمى محمد حميد السوادي٠٧٠٣٣١٧ ٥٩١٣

جدةعيسى يحيى احمد السوادي٥٣٢٨٤٢٣ ٥٩١٤

الرياضعبدالله على كاظم السوارى٢٤٣٦٦٥٨ ٥٩١٥

مكتب منطقة تبوكسليمان مطيران مطر السواط٨٩٠٠ ٥٩١٦

الطائفشاكر عبيدالله مطر السواط٧٠٨٧٤٧٦ ٥٩١٧

مكة المكرمةهالل هليل غانم السوبهري٤٧٨٩٣١٧ ٥٩١٨

جدةعمر طه عثمان السودانى٥٤٣٢٢٠٣ ٥٩١٩

الرياضراضى السيد هاشم السويح٨٤٨٤٦٩٠ ٥٩٢٠

الرياضسامي سائح سلمان السويح٦٤٣٥١٠٦ ٥٩٢١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد عبدالله محمد السويح٦٩٩٦٣٠٤ ٥٩٢٢

حائلفاطمه سليمان علي السويحل٦٧٥٦ ٥٩٢٣

الرياضعبدالعزيز ابراهيم محمد السويد٤٧٧٢٦٦٤ ٥٩٢٤

الرياضناصر محمد سعيد السويد٣٨٩ ٥٩٢٥

الرياضهيله صالح عبدالعزيز السويد٠٨٠٦ ٥٩٢٦

الرياضسالم دخيل السالمه السويدان١٤٣٣٦٣١ ٥٩٢٧

الدمامصهيب زياد عبدالله السويدان٦٠٧٨٤٤٤ ٥٩٢٨

الخبرعبدالله بدر عبدالله السويدان٤٩٨٢٧٠٦ ٥٩٢٩

الرياضعبدالله ناصر ابراهيم السويدان٧٩٧٥٦٦٣ ٥٩٣٠

مكتب منطقة الرياضمنيره حمد عبدالعزيز السويدان٩٣٦٩ ٥٩٣١

الرياضعايض فهد راشد السويداني٧٠٤٦٨١٠ ٥٩٣٢

رأس تنورةسالم محمد سالم السويدي٧٦١١ ٥٩٣٣

الرياضعبدالله محمد عبدالله السويدي٥٥١٦١٣٤ ٥٩٣٤

الرياضعبدالله سعد عبدالعزيز السويري٧٩٥٥٤٢٠ ٥٩٣٥

مكتب منطقة الرياضماجده سعد عبدالله السويري١٤١٦ ٥٩٣٦

مكتب منطقة الرياضوفاء سعد عبدالله السويري١٤٠٨ ٥٩٣٧

الدمامماهر بن عبدالرحمن بن احمد السويعي١٨٩٦٥٣٠ ٥٩٣٨

الظهراندينا ابراهيم عبدالله السويل٨١٦ ٥٩٣٩

عنيزةعبدالعزيز بن سليمان بن ابراهيم السويل٢٤٦٧ ٥٩٤٠

الرياضعبدالله طالل يوسف السويل٠٣١٥ ٥٩٤١

ابقيقعبدالله يونس بن عبدالله السويل٢٧٣٨ ٥٩٤٢

الرياضابتهاج عبدالمحسن عبدالمحسن السويلم٠٧٦ ٥٩٤٣

الخبرابراهيم خليل ابراهيم السويلم٠٣٩٧ ٥٩٤٤

الرياضاحمد عبدالله سليمان السويلم٧٩٣٨٦٤٩ ٥٩٤٥

الرياضبشير سعيد سعد السويلم٠٤٢١٥٣٨ ٥٩٤٦

الرياضحزيم سالم حواز السويلم٤٨٨٨٦٠٥ ٥٩٤٧

مكتب منطقة الرياضخالد بشير سعيد السويلم٩٥٦٠٥٥٩ ٥٩٤٨

مكتب محافظة األحساءخديجه ابراهيم عيسى السويلم٥٥٠٦ ٥٩٤٩

جدةرحمه ابراهيم عبدالله السويلم١٥٤٣ ٥٩٥٠

المجمعةسعد عبدالعزيز محمد السويلم٣٢٤٦١٥٧ ٥٩٥١

الخرجسليم راشد سالم السويلم٠٠٢ ٥٩٥٢
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التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القصبصالح عبدالله شالل السويلم٦١٤ ٥٩٥٣

مكة المكرمةصالح محمد عبدالله السويلم٧٣٨٦٣١٦ ٥٩٥٤

الرياضصالح ناصر يوسف السويلم٦٦٨١١٦٢ ٥٩٥٥

مكتب المنطقة الشرقيةطرفه سلمان صالح السويلم٥٦٩٦ ٥٩٥٦

الرياضعبدالله محمد عبدالعزيز السويلم٣٦٢٢ ٥٩٥٧

الرياضعبدالمجيد عبدالله دباس السويلم٨٩٣٩ ٥٩٥٨

مكتب منطقة الرياضعبدالوهاب سالم بن محمد السويلم٣٤٧٤ ٥٩٥٩

تبوكمنيفه معان  السويلم٥٢٩ ٥٩٦٠

الرياضناصر محمد مشارى السويلم٢٧١٥٠١٩ ٥٩٦١

حوطة بني تميمنوره عبدالله هزاع السويلم٢٢٤ ٥٩٦٢

تبوكمعتق سويلم عيد السويه٢٩٢٢١٣٠ ٥٩٦٣

مكتب مكة المكرمةسعود سعد عيد السويهري٨٠٤٢٦٩١ ٥٩٦٤

مكة المكرمةعلي بن عايض بن عوض السويهري٧٦٨ ٥٩٦٥

الجبيلرشاد نعيم غالب السيار٤٤٠ ٥٩٦٦

الرياضعبدالله محمد  السيارى٤٤٥ ٥٩٦٧

بريدةمزنه خالد المرزوق السيحان٩٤٠٥٥٦٤ ٥٩٦٨

جدةالفت بنت عبدالسميع ابن صالح السيد٧٢٣٣ ٥٩٦٩

القنفذةزهراء سليمان عامر السيد٩٢٣٠ ٥٩٧٠

مكتب منطقة مكة سعود بنت علي بن رافد السيد٧١٦٠ ٥٩٧١
المكرمة/جدة

الدمامعبدالله زين عبدالله السيد٠٠٠٩ ٥٩٧٢

جدةعبدالمحسن محمد احمد السيد١٧٥١٨٦٥ ٥٩٧٣

مكتب منطقة مكة عطيان عطيه عطيان السيد٦٠٤٠ ٥٩٧٤
المكرمة/جدة

جدةفهد عبدالصمد عبيد السيد٣٢٦٩٤٤٣ ٥٩٧٥

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد بن عبدالرحمن بن قاسم السيد٥٥٦٨٢٠٣ ٥٩٧٦

مكتب مكة المكرمةمزيد منصور عبد العزيز السيد٢٧٠٢٦٩٩ ٥٩٧٧

مكتب منطقة مكة مشاعل عبدالواحد محمدعلي السيد٣٩٢٢ ٥٩٧٨
المكرمة/جدة

االحساءحمد محمد عبدالرحمن السيد الهاشم٢٦٤٣٨٤٢ ٥٩٧٩

جدةمحمد احمد محمود السيسى٤٨٥ ٥٩٨٠

الرياضأحمد راضي حسين السيف٤٥٧٥٧٠٦ ٥٩٨١

أحد المسارحةاحمد عبدالعزيز صالح السيف٤١٩٧ ٥٩٨٢

الخبرحمزة بن عيسى بن علي السيف٨٤٥٣٤٨٦ ٥٩٨٣
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 
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رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

تيماءحمود سيف عبدالله السيف٤٦٥٣ ٥٩٨٤

الرياضخالد عبدالعزيز محمد السيف٢١٧٥ ٥٩٨٥

الدمامخالد عبداللطيف عبدالمحسن السيف٦٦٦٦٣٣٧ ٥٩٨٦

الرياضزهوه فهد عبدالمحسن السيف٣٢٣٠ ٥٩٨٧

مكتب محافظة األحساءسعد عيسى سعد السيف٣٣٨٤ ٥٩٨٨

الرياضسليمان دخيل محمد السيف٤٨٤ ٥٩٨٩

الرياضسليمان سيف محمد السيف٢٧٩ ٥٩٩٠

الرياضعبدالرزاق عبدالمحسن محمد السيف٩٧٤٨٠٥١ ٥٩٩١

الخرجعبدالله سعد  السيف٤١٢ ٥٩٩٢

الرياضعبدالله محمد  السيف٩٠٠ ٥٩٩٣

الرياضعبدالمحسن عبدالعزيز سيف السيف٥٩٩٩٢٧٩ ٥٩٩٤

جدةعزيزه ابراهيم حمود السيف٧٣٨٩٥٣٣ ٥٩٩٥

شقراءعلى بن سليمان بن علي السيف٥٣٣٥٧٩١ ٥٩٩٦

الدمامعلي عبدالمحسن محمد السيف٢٨٣٦ ٥٩٩٧

العالفهد عبدالله فهيد السيف٥٨٤٧٠٣٧ ٥٩٩٨

مكتب منطقة الرياضفهد موسى عبدالمحسن السيف١٧٣٧ ٥٩٩٩

مكتب محافظة األحساءمربم بنت ناصر بن عبدالله السيف١٨٣٩ ٦٠٠٠

القرياتمطلق عواء  السيف٦٨٤ ٦٠٠١

الرياضنوره عبدالعزيز عبدالرحمن السيف٨٩٢٦ ٦٠٠٢

الرياضوسميه عبدالهادي علي السيف١١٨٦ ٦٠٠٣

الرياضيوسف صالح ابراهيم السيف٨٣٠ ٦٠٠٤

مكتب المنطقة الشرقيةبنين سعيد حسن السيهاتي٨٠٥٦ ٦٠٠٥

مكتب المنطقة الشرقيةحسن عبدالله حسن السيهاتي٧٩١٢ ٦٠٠٦

سيهاتسالم مكي احمد السيهاتي٤٩٦٦٤٢٦ ٦٠٠٧

مكتب المنطقة الشرقيةليلى سعيد حسن السيهاتي١٣٣٧ ٦٠٠٨

الرياضعبدالوهاب محمد ابراهيم الشاجري٩٣٥٦ ٦٠٠٩

الخبرعبدالحميد حمد محمد الشارخ٣١٧٧٢١٠ ٦٠١٠

الدمامعبدالرحمن بن عبدالله بن سليمان الشارخ١٧٣٦٥٥٨ ٦٠١١

الرياضمحمد على محمد الشارخ١٠٥٣٠٠٦ ٦٠١٢

مكتب منطقة مكة نوره علي عبدالله الشارخ٣٠٧٩ ٦٠١٣
المكرمة/جدة

القوزابراهيم محمد ابراهيم الشاردى٦٨٢ ٦٠١٤
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الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
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القنفذةسليمان بركات احمد الشاردي٨٨٢٢٠١٣ ٦٠١٥

القوزمحمد سليمان محمد الشاردي١٢٨٨ ٦٠١٦

جدةزكيه بنت عبدالرحمن بن احمد الشاطري٥٦١٢ ٦٠١٧

القطيفعبد السميع علي مهدي الشاعر٧٥٧٧٥٢٤ ٦٠١٨

جدةفهد حافظ محمد الشاعر٣٠٩٦ ٦٠١٩

جدةمحمد سهيل علي الشاعرى٤٧٥ ٦٠٢٠

جدةيحيى عمر عطيفى الشاعرى٦٥٧ ٦٠٢١

القنفذةاسماعيل احمد محمد الشاعري٥٠٤٦ ٦٠٢٢

القنفذةخليل محمد حسن الشاعري٨٣٤٧ ٦٠٢٣

جدةعلى منصور احمد الشاعري٣٠١٨١٦٧ ٦٠٢٤

ابقيقكميل محمد بن يوسف الشافي٨٦٢٨ ٦٠٢٥

جدةالشريف محسن بخيت الشاكرى٣٢١ ٦٠٢٦

جدةعفاف عابد بن عبدالله الشاكرىالشريف٦٤٥٧ ٦٠٢٧

تبوكحمود سليمان رفيع الشامان ٦٠٢٨

تبوكسليمان سويلم على الشامان٩٨٨ ٦٠٢٩

الخبرسليمان محمد بن عبد العزيز الشامخ٥٥٥٤ ٦٠٣٠

الرياضعبدالله حسن  الشامرى٥٥٩ ٦٠٣١

الظهرانعوض عبيد سالم الشامس٥٢٨ ٦٠٣٢

مكتب المنطقة الشرقيةخلفان سالم  الشامسى٢٨٨ ٦٠٣٣

الخبرسالم خليفه سليمان الشامسى١٦١ ٦٠٣٤

الدمامسعيد خميس سليمان الشامسى٧٨٣ ٦٠٣٥

الدمامسعيد سرور خميس الشامسى٢٩٤٥٣٢٧ ٦٠٣٦

الدمامعقاب اسماعيل وليد الشامسى٨٠٦٦٤٥٨ ٦٠٣٧

الدمامعوض سالم غريب ال غريب الشامسى٢١٥ ٦٠٣٨

الدمامراشد سالم راشد الشامسي٩٨٧ ٦٠٣٩

الدمامسالم خلفان جمعه الشامسي٤٧٥ ٦٠٤٠

الدمامسلطان عبدالله صالح الشامسي٢٢٣ ٦٠٤١

مكتب المنطقة الشرقيةعيد سيف جاسم الشامسي٦٧٦٩٢٤٢ ٦٠٤٢

الدمامغريب سالم غريب الشامسي ٦٠٤٣

الجبيلمحمد ابراهيم راشد الشامسي١٩٣ ٦٠٤٤

الخبرمحمد بن شامس بن محمد الشامسي٧٨٠٣٦٠٤ ٦٠٤٥
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الدمامبخيت عبيد بخيت الشامى٢٥٥ ٦٠٤٦

الدمامسيف جمعه سعيد الشامى٠٢٧ ٦٠٤٧

ينبعطاهر احمد حسن الشامى٣١١ ٦٠٤٨

مكتب منطقة مكة فاطمه زائد  الشامى٩٢٦ ٦٠٤٩
المكرمة/جدة

الرياضمطر احمد حسين احمد الشامى٧٣٩ ٦٠٥٠

مكتب المنطقة الشرقيةسلمان عبدالرحيم محمد الشامي٧٦٩٩٩٦٣ ٦٠٥١

أملجعلي محمد عيد الشامي٣٦٥٢٦٠٦ ٦٠٥٢

الخرجفهد محمد ابراهيم الشاهين٥١٩٩٥٧٨ ٦٠٥٣

مكتب المنطقة الشرقيةسعده محمد حسن الشاووش٠٦٧٧ ٦٠٥٤

الدمامنوال خليفه عبدالله الشاووش٦٢٦٩٤٦٦ ٦٠٥٥

ابقيقحسن علي حجي الشاوي٧٥٠١٨٧٤ ٦٠٥٦

القطيفعدله بنت محمد سعيد بن رضي الشايب١٩٤٦ ٦٠٥٧

الرياضبدر احمد ناصر الشايع٥٢٢٨ ٦٠٥٨

الرياضسعد محمد  الشايع٥٠٠ ٦٠٥٩

بريدةصالح المحمد العثمان الشايع٦٤٣ ٦٠٦٠

مكتب منطقة القصيمعبدالرحمن على عبدالرحمن الشايع٢١٥ ٦٠٦١

الخبرعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الشايع٤٦٨٠٣١٥ ٦٠٦٢

مكتب منطقة الرياضمؤيد شايع بن فهد الشايع٨٨١٥ ٦٠٦٣

الرياضمحمد عبدالرحمن محمد الشايع٠٥٥ ٦٠٦٤

الرياضمحمد عبدالعزيز ابراهيم الشايع٢٠٣٥٧٧٥ ٦٠٦٥

الدماممحمد عبدالله حمود الشايع٠٣٩٧٣٤٨ ٦٠٦٦

الرياضمها فهد بن عبدالعزيز الشايع٣٢٢٨ ٦٠٦٧

الرياضراشد رشيد على الشايقى٩١٤ ٦٠٦٨

الخبربدر فهد ناصر الشايقي٥٢٦٧٨٧٤ ٦٠٦٩

الرياضساره عبدالله محمد الشايقي٨١٢١٤٥١ ٦٠٧٠

مكتب منطقة الرياضفاطمه عبدالله علي الشايقي٧٤٦٩ ٦٠٧١

الرياضالجوهره ناصر عبدالعزيز الشبانات٣٨٨٨ ٦٠٧٢

الرياضسعود محمد الجدوع الشبانات٢٥٩ ٦٠٧٣

الرياضمحمد سعود عبدالله الشبانات٤٢٢٨ ٦٠٧٤

الرياضحمد عبدالعزيز حمد الشبانه٣٧٦٦ ٦٠٧٥

جدةاحمد بن محمد بن راشد الشبر٩٢٨٨٤١٣ ٦٠٧٦
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مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله امين ناصر الشبركه٠٨٦٠ ٦٠٧٧

مكتب منطقة حائلفاطمه دخيل الله رشيد الشبرمى١٢٢٨ ٦٠٧٨

مكتب منطقة حائلأحمد محمد حمود الشبرمي٦٨٠٣ ٦٠٧٩

جدةفهد سليمان دحيم الشبرمي٥٩٩٠٠٣٥ ٦٠٨٠

الرياضهناء محمد ديب الشبلي٧٤٨٣٠٤٣ ٦٠٨١

مكتب منطقة الرياضعبدالله راشد  الشبوى٠٤٤ ٦٠٨٢

جدةوضحاء عبدالهادي جويعد الشبوي١٧٧٣١١٥ ٦٠٨٣

مكتب محافظة األحساءزهراء حبيب طاهر الشبيب٢٩٥٥ ٦٠٨٤

الرياضعبداالله عبدالرحمن محمد الشبيب٨٦٤٠ ٦٠٨٥

الرياضعبدالعزيز عبدالرحمن محمد الشبيب١٨٠٠٥٧٨ ٦٠٨٦

جدةحميد عواد محمد الشبيلى٠٨١ ٦٠٨٧

مكة المكرمةعلى احمد  الشبيلى٢٥٦ ٦٠٨٨

الرياضاحمد عبدالعزيز عبدالله الشبيلي٣٤٩٥٣٠٤ ٦٠٨٩

الدماماحمد محمد احمد الشبيلي٠١٠٩٧٣٧ ٦٠٩٠

مكتب منطقة مكة سعود محمد يحي الشبيلي٥٦٨٤ ٦٠٩١
المكرمة/جدة

جدةطراد بن احمد بن مسعود الشبيلي٩٨٩٣٠٧٠ ٦٠٩٢

عنيزةفاطمه بنت  عبدالله بن عبدالعزيز الشبيلي٦٦٩٨ ٦٠٩٣

الرياضابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الشتري٧٢٤٣٣٤١ ٦٠٩٤

مكتب منطقة الرياضرقيه سليمان عبدالله الشتوى٦٣٦ ٦٠٩٥

مكتب منطقة القصيمهيا بنت عبدالرحمن بن على الشتوى٤١٠٥ ٦٠٩٦

الرياضصالح عبدالله عبدالمعين الشتوي٨٣٧٠٥٩٤ ٦٠٩٧

مكتب منطقة القصيمعائشه عبدالرحمن علي الشتوي٤٦٧٩ ٦٠٩٨

مكتب منطقة القصيمعبدالله محمد ايراهيم الشتوي٦٦٧٧ ٦٠٩٩

مكتب منطقة القصيمعبدالملك محمد ابراهيم الشتوي٣٨٩٣ ٦١٠٠

جدةوحيد على ابراهيم الشتيفى٢١١٣١٥٨ ٦١٠١

الدمامابراهيم محمد عبدالله الشتيوي٢٦١٠٠٩٥ ٦١٠٢

الخبرمحمد احمد محمد الشحني٨٧٠٢ ٦١٠٣

بيشةراجح حسن احمد الشدادى٦٦٤ ٦١٠٤

الرياضابراهيم عبدالله  الشدوخى٢٢٤ ٦١٠٥

الطائفابراهيم عوض على الشدوى٤٧٦ ٦١٠٦

الخرجسعد عبدالرحمن سعد الشدى٤٨٤٤ ٦١٠٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
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التسلسلي
رقم الهوية 
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رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالله عبدالرحمن عبدالله الشدي٠٦٨٤٢٨٩ ٦١٠٨

عنيزةحصه على البراك الشديد١١٥٥٥٦٢ ٦١٠٩

جدةمصطفى محمد مفرح الشديدي٣٣٧٢ ٦١١٠

الرياضابراهيم على  الشراحيلى١٢٦ ٦١١١

جازانسليمان احمد  الشراحيلى٠٥٣ ٦١١٢

الدمامعبدالعزيز محمد زيد الشرار٠٣٠٣٤٢٣ ٦١١٣

القرياتاديهم زايد  الشرارى٣٠١ ٦١١٤

القرياتالغثيان عوض عقال الشرارى٧١٠ ٦١١٥

جدةحمود فالح مسعد الشرارى٦٣٩ ٦١١٦

تبوكدحيالن ثليعان  الشرارى١٤٩ ٦١١٧

دومة الجندلدهيمان دليمان  الشرارى٧٢٦ ٦١١٨

سكاكاسعين سلمان مهباش الشرارى٧٨٤ ٦١١٩

القرياتشميره المساعد  الشرارى٥٣٠ ٦١٢٠

تيماءضيف الله مقبول  الشرارى٤٣٤ ٦١٢١

القرياتظويهر مضحى  الشرارى٤٠٩ ٦١٢٢

عرعرعنيعنه عواد سالمه الشرارى٢٧٠ ٦١٢٣

عرعرقبله ماضى  الشرارى ٦١٢٤

مكتب منطقة الجوفمريحه رحيل عطيه الشرارى٥٠١ ٦١٢٥

القرياتمقبل مطرود مرضى الشرارى٢٤٢ ٦١٢٦

عرعرمنوه مقبل فنطول الشرارى٢٦٣ ٦١٢٧

مكتب منطقة الجوفابراهيم العياط سالمه الشراري٧٩٥٩ ٦١٢٨

مكتب منطقة الجوفابراهيم مرجي كدر الشراري٦٢٦٧ ٦١٢٩

الرياضاحمد جنيد مطلق الشراري١٨١٩ ٦١٣٠

مكتب منطقة الجوفاحمد سالم عويض الشراري٤١٦٥ ٦١٣١

طبرجلاحمد عياش بن تريفس الشراري١٧٨٥ ٦١٣٢

مكتب منطقة الجوفالنشمي سالمه عطيه الشراري٢١٠٦ ٦١٣٣

مكتب منطقة الجوفبندر ذروان سليم الشراري٩٠٩٤ ٦١٣٤

الرياضحامد علي سالم اللحاوي الشراري٧٧٢٤١٦٩ ٦١٣٥

جدةحمده ضحيان عطيه الشراري٣٢٨٦٨٢٠ ٦١٣٦

سكاكادهيمان دليمان الثرياء الشراري٣٤٣٢٧٢٦ ٦١٣٧

الرياضزياد عايد ثاني الشراري٤٨٠٦ ٦١٣٨
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خليصزياد عيوش سالم الشراري٢٣٥٢ ٦١٣٩

مكتب منطقة الجوفسامي رحيمان حمدان الشراري٩٨٩٩ ٦١٤٠

مكتب منطقة الجوفسعد السليمي بن سعيد الشراري١١٨٩ ٦١٤١

مكتب منطقة الجوفسلطان حمدان سالم الشراري١٠٦٥٩٥٧ ٦١٤٢

الخفجيسليمان بن الفي بن عايد الشراري٧٠١٠ ٦١٤٣

مكتب منطقة الرياضسمر محمد سالم الشراري٧٣٧٧ ٦١٤٤

سكاكاسويلم دحالن ناصر الشراري٤١٥٢ ٦١٤٥

القرياتسيله قريطان خميس الشراري٤٥٨٢٤٠٩ ٦١٤٦

سكاكاصالح ناجح جربوع الشراري٠٠٣٨٠٤٤ ٦١٤٧

مكتب منطقة الجوفصلفه سعيد  الشراري٢٢٧٠ ٦١٤٨

سكاكاضيف  الله رفيد مويسان الشراري٧٠٤١ ٦١٤٩

الجبيلطالل محمد الحليسي الشراري٤٨٦٣ ٦١٥٠

الرياضعادل فرحان سند الشراري٥١٠١ ٦١٥١

بريدةعبد الرحمن عبد الله سليمان الشراري٨٣٠٩ ٦١٥٢

مكتب منطقة الجوفعبدالرحمن جزاع جويعد الشراري٢٦٩١ ٦١٥٣

مكتب منطقة الجوفعبدالرحمن عويض مبارك الشراري٨٢٩٤ ٦١٥٤

الرياضعبدالرحيم حمدان حراثان الشراري٦٨٤٨ ٦١٥٥

طبرجلعبدالسالم بخيت زعزوع الشراري٢١٤٦ ٦١٥٦

الدمامعبدالسالم ربيع جاهم الشراري٩٢٦٥ ٦١٥٧

الرياضعبدالله عايد ثاني الشراري١٥٥٢ ٦١٥٨

مكتب منطقة الجوفعبدالله محمد حامد الشراري٠٢٧٦ ٦١٥٩

مكتب منطقة الجوفعبدالله محمد يتيم الشراري٦٦١٤ ٦١٦٠

رفحاءعبدالمجيد زايد ناجي الشراري٧٧٠٥ ٦١٦١

مكتب منطقة الجوفعبدالمحسن مكمن سالمه الشراري٣٥١٧ ٦١٦٢

مكتب منطقة الجوفعمر حمدان سالم الشراري٥٢٣٢ ٦١٦٣

الرياضعياده رحيل عزم الشراري٦٣٩٠ ٦١٦٤

مكتب منطقة الجوفغالب سالم عويض الشراري٧٤٤٧ ٦١٦٥

القرياتفارس زويد بشير الشراري٤١٢٩ ٦١٦٦

الدمامفايض سلمان شويطر الشراري٤٢٨٥٧٨٨ ٦١٦٧

القرياتفالحه حمدان الفي الشراري٤١٨٦ ٦١٦٨

مكتب منطقة الجوففليح ثامر فليح الشراري٠٨٨١ ٦١٦٩
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سكاكافهد مسيعيد عايد الشراري٠٩٥٥ ٦١٧٠

الرياضكمال عواد قرطان الشراري٤٩٩٩ ٦١٧١

الرياضمبارك بن شرهان بن فضي الشراري٢٩٤٦٠٧٨ ٦١٧٢

طبرجلمبارك حمدان مساعد الشراري٢٠٠٣ ٦١٧٣

سكاكامحمد طرثوث الملفي الشراري١٤٣٩٥٥٦ ٦١٧٤

الظهرانمحمد عايد معيد الشراري٤٤٦٥٥٨٨ ٦١٧٥

القرياتمحمد عايد فالح الشراري٧٣٢٦٢٠٩ ٦١٧٦

مكتب منطقة الجوفمحمد فليح مطلق الشراري٧١٢٠ ٦١٧٧

الخفجيمحمد الفي عايد الشراري٧٠٣٦ ٦١٧٨

سكاكامحمد مخلف حمدان الشراري١٢٩٩٢٤١ ٦١٧٩

الرياضمدالله مقبل مطرودالنصار الشراري٢٨٥٣ ٦١٨٠

مكتب منطقة الجوفمرجي الهريش مقبول الشراري٣٤٦٨١٩٦ ٦١٨١

مكتب منطقة الجوفمشهور محمد دليمان الشراري٧٣٩١ ٦١٨٢

مكتب منطقة الجوفمغيضه دويخل رشيد الشراري٢٣٣٥ ٦١٨٣

سكاكامكمن مكلهس على الشراري٣٣٨٥٧٨٣ ٦١٨٤

الدمامممدوح بن فهيد بن هارب الشراري١٥٠٥٤٠٢ ٦١٨٥

المدينة المنورةمنيزل سعيد حميد الشراري٦٧١٩٧١١ ٦١٨٦

سكاكامهجع مكمن عتيق الشراري٠٣١٠٠٣٧ ٦١٨٧

تبوكنادر مبارك شرهان الشراري٠٩١٦٥٥٤ ٦١٨٨

تبوكناوي بن مرشد بن صباح الشراري٤٧٤ ٦١٨٩

رفحاءنايف خميس االدهم الشراري٨٥٤٨ ٦١٩٠

رجال ألمعاحمد محمد  الشراع٧٤٦ ٦١٩١

الرياضحامد محمد  الشرانى٠٦٨ ٦١٩٢

الدمامعائشة مصطفى محمد الشربجي٦٠٨٤ ٦١٩٣

مكتب محافظة األحساءكاظميه حمزه عليوى الشربه١٩١٤ ٦١٩٤

الرياضابراهيم على احمد الشرحيلى١٢٦ ٦١٩٥

االحساءالسيدحسين علوى هاشم الشرفاء٧٩٤ ٦١٩٦

الرياضيوسف احمد علي الشرفائي٧٨٥٨ ٦١٩٧

الطائفعائشه احمد محمد الشرفارى٦٥٧ ٦١٩٨

مكة المكرمةاسماء علي محمد الشرفى١٩٨٠ ٦١٩٩

الدمامسعد فهد محمد الشرفى٨٥٧ ٦٢٠٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضخالد ابراهيم عبدالله الشرقي٨٨١٨٣٨٤ ٦٢٠١

مكتب منطقة القصيممحمد صالح خلف الشرقي٣٩٩٩ ٦٢٠٢

مكتب المنطقة الشرقيةمريم علي محمد الشرقي٨١٢٥ ٦٢٠٣

الدماممستوره احمد ابراهيم الشرقي١١١ ٦٢٠٤

تبوكيحي مهدي ناصر الشرمان٦٢٢٤١٧٢ ٦٢٠٥

مكتب منطقة الرياضشعوى سالم دريميح الشرمى٨٧٩٦ ٦٢٠٦

حائلحسن عقيل رشيد الشرى٩٣٠ ٦٢٠٧

مكتب منطقة مكة ريان خالد جويد الشريبي٢٢٧٥ ٦٢٠٨
المكرمة/جدة

مكة المكرمةمحمد سعد محمد الشريدة٧١٥٣ ٦٢٠٩

الرياضحامد احمد عبدالرزاق الشريده٧٩٤٦٩١٧ ٦٢١٠

مكتب محافظة األحساءحسين احمد علي الشريده٤٩٩٢ ٦٢١١

الرياضخليل ابراهيم ياسر الشريده٩٤٦ ٦٢١٢

الرياضمحمد يحياء عبدالرحمن الشريده١٨٨٥٥٨١ ٦٢١٣

الظهرانيوسف سريح  الشريده٨٠٤ ٦٢١٤

جدةجاسم آحمد بن محمد الشريط٧١٢٣٠٨٦ ٦٢١٥

حفر الباطنقاسم محمد احمد الشريع٣٢٥٤٣٣٤ ٦٢١٦

مكة المكرمةابراهيم ابراهيم الحق الشريف٢٨٧ ٦٢١٧

مكة المكرمةاحمد محمد عبدالله الشريف٢٦٦٢٢١٠ ٦٢١٨

جدةاحمد هزاع شرف الشريف٩٩٦٩٥٣٥ ٦٢١٩

جدةاحمد يحى عبداله الشريف٦٠٢٩ ٦٢٢٠

تبوكامينه بنت  محمد بن امين الشريف٣٢٧٦ ٦٢٢١

المدينة المنورةحامد علي مسنع الشريف٤٦٥١٢٤١ ٦٢٢٢

جدةحسن عبدالله سعيد الشريف٥١٦ ٦٢٢٣

مكتب مكة المكرمةحسين محمد بن عبدالمجيد الشريف٨٩٢٧ ٦٢٢٤

الرياضحمد   الشريف٥٤٣ ٦٢٢٥

جازانحمود حسين علي الشريف١٢٨٢ ٦٢٢٦

مكتب مكة المكرمةخديجه محسن غيث الشريف٩١٠٤٩٠٥ ٦٢٢٧

ينبعرعد عبدالله عبدالكريم الشريف٢٣٠٠٨٥٠ ٦٢٢٨

مكتب مكة المكرمةرقيه سالم احمد الشريف٦٨٥٨ ٦٢٢٩

جدةسعد فارس حسن الشريف٨٥٠٧ ٦٢٣٠

مكة المكرمةسعيد حسن احمد الشريف٤٤٤٩٣٠٧ ٦٢٣١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامسعيد عبدالله سالم الشريف٨٧٨١٩٨٧ ٦٢٣٢

الرياضسعيد محمد علي الشريف٧٩٥٨ ٦٢٣٣

مكة المكرمةسلطان محمد  الشريف ٦٢٣٤

مكة المكرمةشاكر علي زامل الشريف٩٩٤٦٤٠٧ ٦٢٣٥

الرياضشرف غالب خلف الشريف٣٦٠٣ ٦٢٣٦

ضباءشروق طالب حمزه الشريف٢٥٤٥ ٦٢٣٧

مكتب منطقة الرياضشريفه علي محمد الشريف٦٥٨١ ٦٢٣٨

مكتب مكة المكرمةشمسيه مستور محمد الشريف٦٣٣١ ٦٢٣٩

تبوكصفاء شريف محمد الشريف١١٩٤٦٩١ ٦٢٤٠

مكتب منطقة المدينة المنورةعائشه علي احمد الشريف٧٤٦٦ ٦٢٤١

الرياضعباس حسين فهد الشريف٨٩٤٦٠٥٩ ٦٢٤٢

عنيزةعبدالرحمن اليوسف العبدالرحمن الشريف٣٠٤ ٦٢٤٣

المدينة المنورةعبدالرحمن قاسم عبيدالله الشريف٤٨١٧ ٦٢٤٤

الرياضعبدالعزيز احمد محمد الشريف٣٦٠ ٦٢٤٥

عفيفعبدالعزيز محمد  الشريف٧٨٢ ٦٢٤٦

جدةعبدالله حمود حميد الشريف٦٨٨١ ٦٢٤٧

أبـهاعبدالله يحي علي عبدالله الشريف٤٨٠٢٢٠٤ ٦٢٤٨

مكتب منطقة المدينة المنورةعزيزه حمود محمد سلمان الشريف٩٤٨٥٤٨٤ ٦٢٤٩

المدينة المنورةعلى سعد سعيد الشريف٠١٢ ٦٢٥٠

مكتب مكة المكرمةعمر عبدالمجيد عبدالله الشريف٨٥٧٦٦٠١ ٦٢٥١

جدةعميد كنانه مزاحم الشريف٣٢١٩ ٦٢٥٢

الظهرانعنقان ظاوي محمد الشريف٦٧٩٨٧٧١ ٦٢٥٣

الرياضعيد عويد القناوى الشريف٠٩٤ ٦٢٥٤

عفيفغالب بندر ابن غالب الشريف٨١٠٦ ٦٢٥٥

جدةفارس موسى محمد الشريف٢٠٠٤٦٩١ ٦٢٥٦

الرياضفاطمه احمد  الشريف٠٨٦ ٦٢٥٧

القنفذةفاطمه حسين محمد الشريف٢٩١٨١١١ ٦٢٥٨

الرياضفيصل نامي شاهين الشريف٧٩٠٢٠٣٧ ٦٢٥٩

مكتب منطقة المدينة المنورةمحسن ناشى مصلح الشريف٠٤٦ ٦٢٦٠

تبوكمحمد احمد صالح الشريف٦٧٨٨٤٢٢ ٦٢٦١

المدينة المنورةمحمد حامد محمد الشريف٩٦٨٨٤٠٩ ٦٢٦٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمحمد عبدالمعين فوازالغيثى الشريف٤٠٢٤٢٩٥ ٦٢٦٣

المدينة المنورةمحمد عبدالواحد محجوب الشريف٣٢١٢ ٦٢٦٤

مكة المكرمةمحمد عثمان محمد الشريف٥٢٤ ٦٢٦٥

الليثمحمد علي محمد الشريف٣١٩٥٠٤٤ ٦٢٦٦

الرايسمحمد محمد صالح الشريف٨٤٤٥ ٦٢٦٧

مكة المكرمةمحمد مرزوق جابر صامل الشريف٥٨٨٣٩٦٠ ٦٢٦٨

مكتب مكة المكرمةمحمد هاشم بن عبدالرحمن الشريف٤٨١٢ ٦٢٦٩

مكتب منطقة الرياضمصباح يحيى احمد الشريف٢٤٨٥ ٦٢٧٠

بلقرنمنصور سعود سعيد الشريف٠٧٥٠٧٣٩ ٦٢٧١

جدةموسى علي محمد الشريف٥٧٧٥ ٦٢٧٢

مكتب منطقة تبوكنصر ابراهيم احمد الشريف٣٠٠٢ ٦٢٧٣

مكة المكرمةنمي منصور صالح الشريف٥٠٧٠٨٦٦ ٦٢٧٤

المدينة المنورةنوره احمد محمد الشريف٦٣٣٩ ٦٢٧٥

مكتب منطقة المدينة المنورةنوره عبدالله فاهد الشريف٣٤٣٠ ٦٢٧٦

الرياضنوره علي محمد الشريف٢٥٠٠ ٦٢٧٧

مكة المكرمةعبيد سعيد فاضل عتيق الشريف الحسن٨٢٢ ٦٢٧٨

مكتب منطقة الرياضنوره ابراهيم عبدالرحمن الشريم٩٥١٣ ٦٢٧٩

مكتب منطقة الرياضمازن ناصر ابراهيم الشريمي٥٦٠٠ ٦٢٨٠

الرياضنوره عبدالله عبدالرحمن الشريهي٥٣٤٠ ٦٢٨١

االحساءيوسف محمد احمد الشريوى٣٥١ ٦٢٨٢

مكة المكرمةمحمد فايز عبدالعزيز الششه٧٦٦١ ٦٢٨٣

مكتب منطقة مكة حصه محمدسعد - الشطيرى٤٠٦٧ ٦٢٨٤
المكرمة/جدة

مكة المكرمةمبارك عبدالرحيم قديح الشعبانى١٨٠ ٦٢٨٥

جدةمحمد احمد حسن الشعبى١٦٧ ٦٢٨٦

جدةمحمد رده  الشعبى٧٣٧ ٦٢٨٧

مكتب منطقة جازانعائشه محمد منجحي الشعبي٩١٥٣ ٦٢٨٨

الرياضرضاء محمد محمد الشعشوع٨٤١٤ ٦٢٨٩

الرياضاحمد علي صالح الشعالن٠٧٦٧٤٦٢ ٦٢٩٠

الرياضعبدالله سعود ابراهيم الشعالن٩٩٥١ ٦٢٩١

مكتب محافظة الجبيلعبدالله عبدالعزيز عفات الشعالن٨٦٤٧ ٦٢٩٢

مكتب منطقة الرياضمشاعل عبدالله عثمان الشعالن٣٤٧٨ ٦٢٩٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القصبيوسف عبدالله محمد الشعالن٥٦٠ ٦٢٩٤

الجبيلحضيه محمد سعد الشعوبي٤٣٤٣ ٦٢٩٥

االحساءعبدالرحمن عبدالوهاب فهد الشعيبى٠٩٥٤٩٠٥ ٦٢٩٦

الخفجيعبدالله محمد عبداللطيف الشعيبى٨١٣٨٥٧٦ ٦٢٩٧

بريدةعبدالله محمد عبدالعزيز الشعيبي٣٧٤٧ ٦٢٩٨

خليصعبدالمعين عبيدالله احمد الشعيبي٠٩٩٤٣٩٨ ٦٢٩٩

بريدةعلي عبدالرحمن عبدالله الشعيبي٦٦٩٤ ٦٣٠٠

الرياضماجد صالح منصور الشعيبي٥٥١٣٧٥٥ ٦٣٠١

الرياضمحمد ابراهيم محمد الشعيبي٩٧٨٠٩٢٤ ٦٣٠٢

الدمامنبيل صالح سالم الشعيبي٢٥٦٠٢٣٧ ٦٣٠٣

الرياضعلى عبدالكريم  الشعيل٣٧١ ٦٣٠٤

الرياضقماش عبدالرحمن سعد الشعيل١٠٤١ ٦٣٠٥

الرياضنوره مفلح مزيد الشغاثره٢٠١٢ ٦٣٠٦

مكتب منطقة الرياضنوره ناصر عبدالله الشقاري٥٦٧٣ ٦٣٠٧

جدةعلي بن عبدالله علي الشقاع١٨٨٢٦٢٨ ٦٣٠٨

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد احمد بن علي الشقاق٣٧٨٨ ٦٣٠٩

الدماممحمد احمد  الشقاق٣٣٧ ٦٣١٠

مكتب المنطقة الشرقيةمحمود طاهر بن صالح الشقاق٥٤٧٤ ٦٣١١

الرياضحمد عبدالرحمن محمد الشقاوي٦٣٩٢٨٧٢ ٦٣١٢

الرياضمحمد عبدالله عبدالعزيز الشقري٠٨٤١٥٦١ ٦٣١٣

جدةابراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز الشقيحي٠٥٧١ ٦٣١٤

بريدةابراهيم عبدالعزيز عبدالله الشقيران٩٠٨٣٨١٨ ٦٣١٥

بريدةعبدالرحمن ابراهيم ذياب الشقيران١٠٧٥ ٦٣١٦

عنيزةحيدر سالم  الشقيرى٦٧٣ ٦٣١٧

الرياضعلي موسى علي الشقيري٥٢٣ ٦٣١٨

مكتب منطقة القصيمعبدالله سلطان محمد الشقيق٨٥٤١ ٦٣١٩

الخبرفايز علي حسين الشقيقي٠١٤٩ ٦٣٢٠

الرياضعلي حسين دغيم الشكره٨٥٣١٠٨٠ ٦٣٢١

جدةبدر احمد راتب الشالح٢٢٠٤٢٥٥ ٦٣٢٢

مكتب منطقة مكة ثايبه حمد فرج الشالحي٢٧٧١ ٦٣٢٣
المكرمة/جدة

بريدةلطيفه المحمد  الشالس٣١٤ ٦٣٢٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالعزيز ناصر محمد الشاللى٩٩١٠١١١ ٦٣٢٥

مكتب منطقة المدينة المنورةخالد عبدالرحمن يوسف الشاللي٤٩٠١ ٦٣٢٦

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالله عبدالرحمن يوسف الشاللي٧٠٦٩ ٦٣٢٧

مكتب منطقة المدينة المنورةفيصل عبدالرحمن يوسف الشاللي٤٠٨٤ ٦٣٢٨

الرياضناصر راجح عبدالله الشلعان٥٣٣٦١٨٨ ٦٣٢٩

الرياضبندر سعود محمد الشلهوب٣٤٧ ٦٣٣٠

المجمعةسلطان علي بن عبدالله الشلهوب١٢٠٠ ٦٣٣١

الرياضمحمد عبدالعزيز عبدالله الشلهوب٢٩٢٣٠٨٥ ٦٣٣٢

مكة المكرمةجمعه محمد  الشلوى٧١٥ ٦٣٣٣

مكتب منطقة الرياضموضى بجاد مهمل الشلوى٧٣٠٥ ٦٣٣٤

مكتب منطقة الرياضاحمد عواض حزام الشلوي٦١٢٤ ٦٣٣٥

مكتب منطقة الرياضخالد مطر علي الشلوي٥٧٦٤٥٣٢ ٦٣٣٦

الرياضعبداالله فهيد بن كليفيخ الشلوي٤٨٥٥ ٦٣٣٧

مكتب منطقة الرياضغزيه ربيع خاتم الشلوي١٩٧٢ ٦٣٣٨

الرياضفهد جازع سعيد الشلوي٦٦١٥٧٩٤ ٦٣٣٩

الخبرمطلق بن دخيل الله بن بجاد الشلوي٨١١٩ ٦٣٤٠

الخبرمعتز معيض بن سعد الشلوي٧٢٨٩ ٦٣٤١

الخبرمقبل بن عبدالله بن بجاد الشلوي٧٣٥٤ ٦٣٤٢

مكتب منطقة مكة مقبل ماجد مقبل الشلوي٣١١٢ ٦٣٤٣
المكرمة/جدة

الرياضيوسف سعد مسعود الشلوي٠٨٥٨٦٤٧ ٦٣٤٤

الرياضرياض محمد عبدالحميد الشليان٩٠١٥٨٢٣ ٦٣٤٥

الجبيلخالد علي خالد الشليل٩٤٢٥٨٨١ ٦٣٤٦

الرياضخالد ناصر عبد الله الشليل١٧٥٧٢٩١ ٦٣٤٧

الرياضمنيره زيد  الشليل٨٦٨ ٦٣٤٨

الرياضمطلق عبدالرحمن عبدالعزيز الشماس٣٢٦٤٣٢٢ ٦٣٤٩

الرياضابراهيم عبدالله محمد الشماسي١٦٠١٢٦٥ ٦٣٥٠

الرياضمعاذ براهيم ناصر الشماسي١٥٦٣ ٦٣٥١

جدةحسن حامد  الشمالى٥٧٢ ٦٣٥٢

جدةرائد بن علي بن حسن الشمبرى٩١٧٦ ٦٣٥٣

جدةاحمد حمدان صالح الشمرانى٨٩٣٣٧٧٢ ٦٣٥٤

تبوكاحمد منصور  الشمرانى٧٩٤ ٦٣٥٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المضيلفجارى حاسن بن محمد الشمرانى٦٩٣٣ ٦٣٥٦

جدةخميس عايض  الشمرانى٣٧٩ ٦٣٥٧

جدةسالم حاسن احمد الشمرانى٠٨٢ ٦٣٥٨

الرياضسعود على سعد الشمرانى٤٤٣ ٦٣٥٩

الرياضسعيد سعد  الشمرانى٤٠٤ ٦٣٦٠

أبـهاصالح سعيد سعد الشمرانى٢٩١ ٦٣٦١

أبـهاصالحه حمد محمد الشمرانى١٤٦ ٦٣٦٢

جدةعائضه عايض موسى الشمرانى٩٥١ ٦٣٦٣

جدةعبدالرحمن شائع على الشمرانى٨٧٣ ٦٣٦٤

مكتب مكة المكرمةعلى عبدالله علوان الشمرانى٦٢٦٠٢٧٩ ٦٣٦٥

الرياضعلى عبدالله على الشمرانى٧١٤٠٧٣٩ ٦٣٦٦

جدةعلى محمد على الشمرانى٣٢٦ ٦٣٦٧

جدةعليه على حنش الشمرانى٧٤٠ ٦٣٦٨

مكتب محافظة بيشةفاطمه مسفر صالح الشمرانى٦٨٤٨٧٠٢ ٦٣٦٩

مكتب منطقة مكة محسن حسان عبدالله الشمرانى٤٠٩ ٦٣٧٠
المكرمة/جدة

جدةمحمد جمعان محمد الشمرانى٣٠٩٠٠٣٠ ٦٣٧١

جدةمحمد سعيد  الشمرانى٣٤٨ ٦٣٧٢

جدةمساعد حامد  الشمرانى٥٣٠ ٦٣٧٣

بيشةمسفر على مساعد الشمرانى٦١٧ ٦٣٧٤

جدةمهدى حامدمحمد العبادل الشمرانى٨٥٥ ٦٣٧٥

جدةناصر سارح يوسف الشمرانى٧٦٧٥ ٦٣٧٦

الرياضابراهيم علي سعيد الشمراني٨٠٦٣ ٦٣٧٧

جدةاحمد صالح حسن المنتشري الشمراني٣٤٦٢٠٣٠ ٦٣٧٨

جدةاحمد مساعد احمد الشمراني٤٦٩٠ ٦٣٧٩

جدةاحمدية احمد مثقال الشمراني٤٩٤٦٨٧٤ ٦٣٨٠

مكتب منطقة مكة بدر صالح محمد الشمراني٧٥٦٩ ٦٣٨١
المكرمة/جدة

جدةبكريه محمد على الشمراني٨٢٤٨٤١٠ ٦٣٨٢

مكتب منطقة عسيرتمره عبدالله صويلح الشمراني١٨٣٠ ٦٣٨٣

القنفذةحسن بن خضران بن علي الشمراني٩٨٤٤٢٦٨ ٦٣٨٤

الخبرريان محمد سالم الشمراني٥٢٣٦ ٦٣٨٥

تبوكسعد عبدالله حامد الشمراني٢٦٢٨٦١٣ ٦٣٨٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسعد علي معيض الشمراني٥٥٠٦١٢٢ ٦٣٨٧

الرياضسعدى محمد منصور الشمراني٤٢٦٣ ٦٣٨٨

جدةسعيد احمد عطيه محاسن الشمراني٤٦٠١٩٩٦ ٦٣٨٩

مكتب محافظة بيشةسعيد حامد ثياب الشمراني٤٦٦٢ ٦٣٩٠

جدةسعيد محمد سعيد الشمراني٤٠١٢٠٣٣ ٦٣٩١

مكتب منطقة الرياضسلمان عبدالرحمن عبدالله الشمراني٩٤٢٥ ٦٣٩٢

مكتب منطقة تبوكشريفه علي محمد الشمراني٩٠٠٠ ٦٣٩٣

مكتب منطقة عسيرصالح مصلح سعيد الشمراني١٨٢٢ ٦٣٩٤

الرياضصالحه دخيل الله علي الشمراني٦٨٩٩ ٦٣٩٥

جدةصالحه عبدالله عطيه الشمراني٥٢٤٧ ٦٣٩٦

مكتب منطقة عسيرعاليه علي محمد الشمراني١٨٠٨ ٦٣٩٧

الباحةعامر حامد بن ابراهيم الشمراني٤١٥٥ ٦٣٩٨

الجبيلعبدالرحمن حسن عبدالرحمن الشمراني٧٩٣٤٨٠٢ ٦٣٩٩

الرياضعبدالعزيز عبيد احمد الشمراني٧١٠٠ ٦٤٠٠

جدةعبدالعزيز محمد حسن الشمراني٩٠٣٦٣٦٤ ٦٤٠١

مكتب مكة المكرمةعبدالكريم علي محمد الشمراني٣٣٥٤ ٦٤٠٢

الرياضعبدالله حمودحسن سعد الشمراني١٢٩ ٦٤٠٣

مكتب منطقة عسيرعبدالله خضران علي الشمراني٣٥٦٤٢٩٥ ٦٤٠٤

الرياضعبدالله علي محمد الشمراني٩٧٣٩ ٦٤٠٥

جدةعلي سعيد بن محمد الشمراني٣٣١٩ ٦٤٠٦

الرياضعليه مسفر عالي الشمراني٧٥٧٥ ٦٤٠٧

الطائفغرم محمد مثيب الشمراني٩٥٢٣٠٤١ ٦٤٠٨

الرياضغرم الله سعد بن علي الشمراني٤٧٦٢ ٦٤٠٩

جدةغرم الله هندي محمد الشمراني٦٨٢٩٥٠٦ ٦٤١٠

جدةقاسم سعيد مسفر الشمراني٤٠٣٠٢٨٧ ٦٤١١

جدةمحمد بن حسن بن قاسم الشمراني٢٥٦٨٩٣٧ ٦٤١٢

جدةمحمد بن سعد بن محمد الشمراني٢٩٧٨٧٤٦ ٦٤١٣

جدةمحمد عبدالرحمن احمد الشمراني٨٢٣٠٤١٠ ٦٤١٤

مكتب محافظة الطائفمحمد علي سعد الشمراني١٣٣٣٧٣٥ ٦٤١٥

مكتب منطقة مكة محمد هزاع عبدالله الشمراني٢١٤١ ٦٤١٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة عسيرنوره سعيد عبدالله الشمراني١٨١٦ ٦٤١٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةنوره صالح منصور الشمراني٢٩١٩ ٦٤١٨

مكتب محافظة الجبيليحي بن علي بن سالم الشمراني٥٥٥٤٥٧١ ٦٤١٩

عرعرالحميدى محمد سطام الشمرى٤٧٠ ٦٤٢٠

الرياضحبيب شعبان خليف الشمرى١٤١ ٦٤٢١

حائلحبيب مساعد عيد الشمرى٦٦١٨٩٣٤ ٦٤٢٢

حائلحماد نزال  الشمرى١٨٠ ٦٤٢٣

الخفجيحمد فريح عبيد الشمرى٣٤٧ ٦٤٢٤

نجرانحمود ربيع  الشمرى٤٥٨ ٦٤٢٥

نجرانحميد سعيدان المحمد الشمرى٣٦٣ ٦٤٢٦

الرياضحميدان الحسين  الشمرى١٠٩ ٦٤٢٧

مكتب منطقة حائلخالد دعسان خالد الشمرى٥٣٢٤ ٦٤٢٨

الرياضخالد فهد  الشمرى٢٩٣ ٦٤٢٩

حائلخلف عبد بركات الشمرى٣٧٤ ٦٤٣٠

حائلخلف عواد فهيدان الشمرى٩٥٤ ٦٤٣١

الرياضخلف مطلق عزيزالوبيرى الشمرى٨٥٨٤٩٨٨ ٦٤٣٢

الرياضخليف جروان صائل الشمرى١٢٩ ٦٤٣٣

مكتب منطقة الحدود الشماليةخليف خربوش عقيل الشمرى٣٢١ ٦٤٣٤

حائلدبيه دبى  الشمرى٠٠١ ٦٤٣٥

حائلدخيل نخيالن مقبل الشمرى٥٩١ ٦٤٣٦

الرياضدهام غنام رجاء الشمرى٥٣٧٠٥٠٨ ٦٤٣٧

بريدةردن هليل  الشمرى٣٩٨ ٦٤٣٨

حائلرشيد حسن عقيل الشمرى٦٢٩٨ ٦٤٣٩

جدةسعود نحو روضان الشمرى٧١٠٥٩٨٣ ٦٤٤٠

حائلسليمان فهد عايد الشمرى٦٩٩٢٣٣٨ ٦٤٤١

القرياتشايع الرباح السفافى الشمرى١٢٩ ٦٤٤٢

الرياضشالش الفرج  الشمرى٣٦٢ ٦٤٤٣

عرعرصالح سعد حسين الشمرى٣٥٩ ٦٤٤٤

حائلطفله ذاكر  الشمرى٨٨٣ ٦٤٤٥

مكتب منطقة حائلعايد عواد ضافى الشمرى٠١٧٥١٢٠ ٦٤٤٦

مكتب محافظة الجبيلعبدالعزيز حاشم جانب الشمرى٠١٨٦ ٦٤٤٧

الرياضعبدالله فهد  الشمرى٣٢٤ ٦٤٤٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

حائلعبيد مطنى  الشمرى٦٧٧ ٦٤٤٩

الخبرعساف عبدالله محمد الشمرى١٣٨ ٦٤٥٠

الدمامعقيل ضيف الله على الشمرى٩٨٦ ٦٤٥١

تبوكعلى محمد سليمان الشمرى١٣٥ ٦٤٥٢

حائلعناده رحيل بهدل الشمرى٣٤٨ ٦٤٥٣

مكتب منطقة حائلعواد عيد نداء الشمرى٩٠٨٨ ٦٤٥٤

بيشةغيدان صالح  الشمرى٢٠٤ ٦٤٥٥

الدمامفالح نواب  الشمرى٠٨٥ ٦٤٥٦

بريدةفهد المحمد البعيجان الشمرى٠٢٠ ٦٤٥٧

حائلفهد غدير  عماش السويدى الشمرى٤٤٧١ ٦٤٥٨

مكتب منطقة حائلفهد مفرح ضيدان الشمرى٣٢٨٤ ٦٤٥٩

الظهرانفيصل سحلى عوده الشمرى٠٠٩ ٦٤٦٠

الدمامقاسم محمد ذعار الشمرى٩٥٠ ٦٤٦١

الخبرقاسم محمد  الشمرى٦٥١ ٦٤٦٢

البدائعقفطان رجاء  الشمرى٨٤٥ ٦٤٦٣

الشعبةمبارك عبدالله جزاع الشمرى٣٤٩٨ ٦٤٦٤

الرياضمبارك مريسل عمير الشمرى٢١٥ ٦٤٦٥

الخبرمحجع منور سمير الشمرى٠٠٤ ٦٤٦٦

حائلمحمد دخيل دخيل الشمرى٣٥٢ ٦٤٦٧

الظهرانمحمد عبدالله سلوم الشمرى٨١١ ٦٤٦٨

حائلمحمد عقيل  الشمرى٧٤٧ ٦٤٦٩

الدماممحمد لصف حمد الشمرى٢٨٢ ٦٤٧٠

حائلمحمد مفرح دويحان الشمرى١٣٣ ٦٤٧١

حائلمشاري نشمى مذود الشمرى٤٨٢٦ ٦٤٧٢

تبوكمصبح سليمان الفريح الشمرى ٨٢ ٦٤٧٣

مكتب المنطقة الشرقيةمطيره مطنى براك الشمرى٧١٧١ ٦٤٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةمقبل محمد شعف الشمرى٧٨٠٢ ٦٤٧٥

الظهرانمقيران غدير صالح الشمرى٧٦٤ ٦٤٧٦

مكتب منطقة الرياضميثاء محمد رشيد الشمرى٢٧٢ ٦٤٧٧

مكتب منطقة الرياضميثاء محمد رشيد الشمرى٩٦٩٣ ٦٤٧٨

حائلناصر حمد اباالغضار الشمرى٤٣٦ ٦٤٧٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

حائلناصر صالح راشد الشمرى٤١٢٠٨٩٩ ٦٤٨٠

الرياضناصر عيسى عبدالله الشمرى٠٩٦ ٦٤٨١

حائلنايف االدهم سكران الشمرى٢٦٧ ٦٤٨٢

الرياضنزال مصارع منوخ الهمزانى الشمرى٧٨٩٨٣٠٤ ٦٤٨٣

بريدةنزيله محمد الشريهى الشمرى٨٠٠ ٦٤٨٤

مكتب منطقة حائلنوره سعد مزيد الشمرى٦٧٩٦ ٦٤٨٥

أبـهانومان حوران هالل الشمرى٠٣٧ ٦٤٨٦

بريدةأحمد أفريح سيف الشمري٢٧٦٧ ٦٤٨٧

الرياضأحمد ساير محارب الشمري٢٠٢٥٥٨٤ ٦٤٨٨

الزلفيأحمد عسل عيفان الشمري٨٤٤٤٩٥١ ٦٤٨٩

الرياضأحمد محمد حنس الشمري٢١٥٢ ٦٤٩٠

الظهرانابراهيم بن عطا الله بن دخيل الله الشمري٧٩٣١ ٦٤٩١

مكتب منطقة حائلابراهيم خشمان صحن الشمري٢٦٩٤ ٦٤٩٢

الرياضاحمد حماد حمود الشمري٦٨٨٣٧٦٩ ٦٤٩٣

مكتب منطقة حائلاحمد عبدالله محمد الشمري٦٥٥٩٩٦٦ ٦٤٩٤

مكتب منطقة حائلاحمد عواد سعيد الشمري٧٥٠٣ ٦٤٩٥

حائلاحمد محمد حمود الشمري١٢٧٨ ٦٤٩٦

مكتب منطقة الرياضاسماء يحيى عبدالله الشمري٠٨٨٥ ٦٤٩٧

مكتب محافظة الجبيلانس عبدالله مصارع الشمري٥١٧٥ ٦٤٩٨

الرياضباسل نايف صالح الشمري١٥٥١ ٦٤٩٩

مكتب منطقة حائلبدر غانم فالح الشمري٣٦٣٥ ٦٥٠٠

الرياضبدر ناصر عايش الشمري٧٨٥٨ ٦٥٠١

عرعربرجس ماجد شريعه الشمري٩٧٩٣٦٣٦ ٦٥٠٢

حفر الباطنبريوه وسمي مرفوع الشمري١٤٦٥ ٦٥٠٣

حائلبسام خالد دراج الشمري٩٤٠٩ ٦٥٠٤

حائلبسام مقبل منيعم الشمري٩٥١٨ ٦٥٠٥

مكتب منطقة حائلبشير سعود بشير الشمري٤٥٨٩ ٦٥٠٦

مكتب منطقة حائلبندر فهد ناصر الشمري٩٧٣٤٤١١ ٦٥٠٧

مكتب منطقة حائلبندر مرزوق جارالله الشمري٣٤٢٣ ٦٥٠٨

الضلفعةبهيش علي خليف الشمري٣٣٧١ ٦٥٠٩

الدمامثريا سليمان كردي الشمري١١٠٤٧٧٠ ٦٥١٠
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مكتب محافظة الخرجثرياء صالح غازي الشمري٢٥٩٦ ٦٥١١

مكتب منطقة حائلثنواء عبيدالله سالم الشمري٩٢١٦ ٦٥١٢

الرياضجازع حمدان غضيان الشمري٧٣١٨ ٦٥١٣

مكتب منطقة الرياضجبر جليل صنيدح الشمري٨٧٥٣٧٣٧ ٦٥١٤

مكتب منطقة الرياضجزعاء محمد سعدي الشمري٥٤٤٩ ٦٥١٥

مكتب منطقة حائلجزنا عبيد سويلم الشمري٣٠٤٧ ٦٥١٦

الرياضجهز حمود عقالء الشمري٥٠٢٥١٣٠ ٦٥١٧

الرياضجواهر محمد الفي الشمري٥٥٠٤٩٩٣ ٦٥١٨

مكتب منطقة حائلجوزاء جخيدب جبيالن الشمري٥٨٢٢ ٦٥١٩

مكتب محافظة الجبيلجوزاء صغير زبن الشمري٢٢١٨ ٦٥٢٠

مكتب منطقة الرياضجوزاء عوض درعان الشمري٢٠٨٩ ٦٥٢١

ينبعحاتم سعود حمود الشمري٧١٧٣ ٦٥٢٢

حائلحافظ زيد غادن الشمري١٤١٢٤٥١ ٦٥٢٣

مكتب محافظة حفر الباطنحزل راشد حزل الشمري٧٢٠٣ ٦٥٢٤

ضريةحسين نائف حسين الشمري٨٩٧٩٣٦٩ ٦٥٢٥

جدةحمد افريح أهليل الشمري٦٠٢٣ ٦٥٢٦

جدةحمد جبر هضيبان الشمري٨٥٢٤ ٦٥٢٧

الدمامحمدان سعود تركي الشمري٩١٥٨٥٧١ ٦٥٢٨

الرياضحمدان عوض حمود الشمري٠٠٧٧ ٦٥٢٩

مكتب محافظة حفر الباطنحمود حزاب عبدالله الشمري٧٠١٠ ٦٥٣٠

مكتب محافظة الجبيلحمود خالد فرحان الشمري٠١٢٠ ٦٥٣١

الجبيلحميد رها شافي الشمري٦٩١٨ ٦٥٣٢

الرياضحميده دغيم مرزوق الشمري٦٨٨٥ ٦٥٣٣

الرياضخالد حمد صلبي الشمري١٣٦٢ ٦٥٣٤

الرياضخالد حمد حجاب الشمري٢١٨٤٢٦٠ ٦٥٣٥

الجبيلخالد حمود موسى الشمري٨٨٦٩ ٦٥٣٦

عرعرخالد سليم سعود الشمري٧٧٥٤ ٦٥٣٧

الرياضخلف دبالن خلف الشمري١٨٧٢٣٨٧ ٦٥٣٨

الظهرانخليف عايد خليف الشمري٥٦١٣ ٦٥٣٩

الرياضخميس جارالله عبدالله الشمري٧٦٥٣ ٦٥٤٠

الرياضدوسه محمد شخير الشمري٠٢٤١٨٤٤ ٦٥٤١
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الرياضذباحه عبيد عايداألسلمي الشمري٤٥١٩ ٦٥٤٢

مكتب منطقة حائلذهيبه عبدالعزيز صلفيق الشمري١٣٩٩ ٦٥٤٣

سكاكاذيب رمان زقم الشمري٤٤٦٢ ٦٥٤٤

الرياضرائد خلف مشوط الشمري٥٥٤٥ ٦٥٤٥

مكتب منطقة الحدود الشماليةراشد فيحان البريكان الشمري٦٢٢٦٧٧٦ ٦٥٤٦

المدينة المنورةراكان محمد صالح الشمري٤٤٨٦٩٤٠ ٦٥٤٧

حائلرثاع مفتاح مفوز الشمري٣٥٥٤٩٢٨ ٦٥٤٨

مكتب منطقة حائلرخيه ضاحي  الشمري٤٣٩٥ ٦٥٤٩

الجبيلزامل احمد مانع الوبيري الشمري٥٨٨١٣٢٥ ٦٥٥٠

بقعاءزياد عبدالله محمد الشمري٢٢٧٩ ٦٥٥١

مكتب منطقة حائلزيد شطي مسعد الشمري٥٧٩٩ ٦٥٥٢

مكتب منطقة الرياضساره يحيى عبدالله الشمري٠٨٩٣ ٦٥٥٣

حائلساري فهد رجاء الشمري٣٤٦٥ ٦٥٥٤

الرياضسالم حجاب مطلق الشمري٧٩٠٩٠٩٥ ٦٥٥٥

الرياضسالم غازى سلطان الشمري٢٦٦٢٣٦٧ ٦٥٥٦

حفر الباطنسامي عايد عبد الله الشمري٥٥٩٥ ٦٥٥٧

حفر الباطنسامي غاتر بن شخير الشمري٦٤٥١ ٦٥٥٨

الدمامسعد بن فهاد بن مطلق الشمري٠٨٣٣ ٦٥٥٩

الرياضسعد سمير زايد الشمري٨٧٨٥٢٨٥ ٦٥٦٠

الرياضسعد مفضي سليمان الشمري٦١٠٤٩٣٠ ٦٥٦١

رفحاءسعد نواف ضبيب الشمري٦٨٢٤ ٦٥٦٢

الجبيلسعد هايل سعود الشمري٠٦٢٦٨١٦ ٦٥٦٣

مكتب منطقة الجوفسعدي رفيع سرحان الشمري٧٣٧٨ ٦٥٦٤

حائلسعدي عفات غنام الشمري٩٢١٧ ٦٥٦٥

الدمامسعود بن نايف بن عبدالله الشمري٨٣٤٦٥٧٥ ٦٥٦٦

الدمامسعود حماد بن عبدالله الشمري٦٣٨١٩٧٩ ٦٥٦٧

مكتب منطقة الرياضسعود سعد سلمان الشمري٢٩٢٠٧١٤ ٦٥٦٨

الروضةسعود فهيد سعد الشمري٢٨١٩ ٦٥٦٩

حائلسعود مشعان جوعان السويدي الشمري٥٦١٩١٢١ ٦٥٧٠

شريسعود ناصر حامد الشمري٩٤٦٧٦٢٠ ٦٥٧١

الدمامسعيد حمد عقيل الشمري٤٥١٥٦٦٤ ٦٥٧٢
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حائلسعيد عبدالله سعيد الشمري٥٢٣٣٣٧٩ ٦٥٧٣

الرياضسالمه خلف بن جميل الشمري٥٥٥٦ ٦٥٧٤

مكتب منطقة حائلسلطان محسن عياده الشمري٩٢٦٩ ٦٥٧٥

الخبرسلمان سعود صغير الشمري١٣٤٦٧٥٠ ٦٥٧٦

مكتب منطقة الرياضسلمان عبيدان نهار الشمري٧٦٥١ ٦٥٧٧

مكتب محافظة حفر الباطنسلمان عتيق مقبل الشمري١١٩٠ ٦٥٧٨

الرياضسلمان فالح فيصل الشمري٦١٧٩ ٦٥٧٩

مكتب المنطقة الشرقيةسلمى حمود عقيل الشمري٦٥٧٤ ٦٥٨٠

الرياضسلوم حسين غراف الشمري٣٦١٤ ٦٥٨١

حائلسلوم محمد سلوم الشمري٦٤٥٢ ٦٥٨٢

حائلسويلم فالح جارالله الشمري٣٨٣٠٦٣٧ ٦٥٨٣

الرياضشاير عيد شاير الشمري٥٦٠١ ٦٥٨٤

الرياضشقحا دغيم مرزوق الشمري١٤٨٩ ٦٥٨٥

مكتب منطقة حائلشيحه دغيم سالم الشمري٩٤٨ ٦٥٨٦

بريدةصالح بن عقيل بن راكان الشمري٢٥٨٢٥١٢ ٦٥٨٧

حائلصالح عواد فالج الشمري٤٦٣٤ ٦٥٨٨

الظهرانصعفق بن سعيد بن نومان الشمري٧٨٩٤٣٨٠ ٦٥٨٩

الرياضصفوق وسمي عايد الشمري٣٥٣٣ ٦٥٩٠

الدمامصالح غاتر شخير الشمري٠٩٧٨٤٧٧ ٦٥٩١

حائلصلفه حاكم خلف الشمري٣٠٨٢ ٦٥٩٢

مكتب منطقة حائلصيته زعال سند الشمري٥٧٧٠ ٦٥٩٣

مكتب منطقة حائلضاري نايف سليمان الشمري٣٤٠٤ ٦٥٩٤

الرياضضافي عبيد عقيل الشمري٦٧٧٠ ٦٥٩٥

مكتب منطقة حائلضبيه رشيد ضافي الشمري٧٤٤١ ٦٥٩٦

الرياضضيدان هزاع ضيدان الشمري٩٦٠٣ ٦٥٩٧

عرعرطاري بشيرداثان الشالقي الشمري٣٢٨٢٠٢٩ ٦٥٩٨

مكتب منطقة حائلطفله زيدان صحن الشمري٠٦٦٧ ٦٥٩٩

الرياضطالل حمد هليل الشمري٧٠٩٩ ٦٦٠٠

الرياضطالل خليف خلف الشمري٨٤٣٣ ٦٦٠١

الرياضطالل عبدالعزيز فهد الشمري٧٤٣٦ ٦٦٠٢

حائلطالل محمد براهيم الشمري٨٠٦١ ٦٦٠٣
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مكتب منطقة الحدود الشماليةطالل نافل عبدالله الشمري٩١٠٢ ٦٦٠٤

مكتب منطقة حائلعادل تايب عايس الشمري٤٦٠٥ ٦٦٠٥

مكتب منطقة حائلعايد فياض خضير الشمري١٢٥١ ٦٦٠٦

الرياضعايش جومان الشالقي الشمري٨٣٨٣ ٦٦٠٧

الرياضعايض فرحان حماد الشمري٦٤٣٢١٩٦ ٦٦٠٨

حائلعبداالله فهد فهيد الشمري٨٣٦٨٤٣٦ ٦٦٠٩

حائلعبدالرحمن بن عبيد بن غازي الشمري٤٩٤٠٣٥٣ ٦٦١٠

الخبرعبدالرحمن محمد نزال الشمري٩٣٨٣١٢٥ ٦٦١١

مكتب منطقة حائلعبدالسالم عبدالمحسن عيد الشمري٩٤٠٨ ٦٦١٢

الظهرانعبدالعزيز عبيد بن نزال الشمري٧٦٦٤ ٦٦١٣

الرياضعبدالعزيز مذود فوزان الشمري٠٤١٧ ٦٦١٤

الثقبةعبدالكريم حماد محمد الشمري١٨٩٨١٢٣ ٦٦١٥

حائلعبدالكريم طليحان دغيم الشمري٦١٦٨٠٨٣ ٦٦١٦

مكتب منطقة حائلعبدالله بنيان أبراهيم الشمري٠٣٩٥ ٦٦١٧

المدينة المنورةعبدالله جابر صغير الشمري٢٠٦٠ ٦٦١٨

مكتب منطقة حائلعبدالله جديع عميش الشمري٣١٧٥٨٥٢ ٦٦١٩

الرياضعبدالله حسن علي الشمري٩٦٢٦٨٣٣ ٦٦٢٠

حائلعبدالله رابح سعود الشمري٤٥٥٦١١٣ ٦٦٢١

الرياضعبدالله رضيمان حسين الشمري٨١٨٢٤١٤ ٦٦٢٢

مكتب محافظة حفر الباطنعبدالله سعييد عوده الشمري٨٩٨٧ ٦٦٢٣

مكتب منطقة حائلعبدالله عبدالرحمن عايد الشمري٨٤٥٠ ٦٦٢٤

حائلعبدالله عبيد زيدان الشمري٩٥٢١٦٨٢ ٦٦٢٥

مكتب منطقة حائلعبدالله علي حميد الشمري٥١٢٠ ٦٦٢٦

الرياضعبدالله عيد فريح الشمري٨٠٨٠ ٦٦٢٧

الرياضعبدالله غنام منوخ الشمري٩٥٥٤٠٣٧ ٦٦٢٨

سكاكاعبدالله مهناء هايل الشمري٠٧٤٢٣٣١ ٦٦٢٩

حائلعبدالله نزال سراي الشمري٤٥٦٨ ٦٦٣٠

حائلعبدالمجيد بن بريك بن مجالد الشمري٠٢٢٩ ٦٦٣١

الرياضعبدالمجيد خشمان صعيوان الشمري٨١٦٧ ٦٦٣٢

تبوكعبدالمحسن غزاى كليب الشمري٨٠٧٥٣٣٦ ٦٦٣٣

حائلعبدالهادي فرحان بن سليم الشمري٥١٩٠ ٦٦٣٤
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الرياضعلي احمد عبدالله الشمري٧٨٤٩١٧١ ٦٦٣٥

مكتب منطقة حائلعلي حمد حمود الشمري٥٧٩٨ ٦٦٣٦

الرياضعلي سويلم عابس الشمري٢٧٨٩ ٦٦٣٧

مكتب محافظة الجبيلعلياء عويد سلطان الشمري١٤٩١ ٦٦٣٨

حائلعمر سالم عقيل الشمري٩٥١٢ ٦٦٣٩

مكتب منطقة الرياضعمره دخيل علي الشمري٥١٢٥ ٦٦٤٠

حائلعواد مسلم جزاع الشمري٢٨٨٤ ٦٦٤١

الدمامعواد معجل سليمان الشمري٩٧٠١ ٦٦٤٢

الرياضعواطف عبد الله سليمان الشمري٨٣٨٦٢٠٥ ٦٦٤٣

الخبرعوده محمد جارالله الشمري٢٤١٧١٠١ ٦٦٤٤

الظهرانعوض ديلم سلمان الشمري٢٢٨٣٣٠٥ ٦٦٤٥

مكتب منطقة حائلعويده علي غدفان الشمري٣٠٣٩ ٦٦٤٦

سكاكاعياد مطلق عائد الشمري٩٠٧١٠١٠ ٦٦٤٧

الجبيلعياده رشيد عياده الشمري٨١٠٨٧٤٩ ٦٦٤٨

حفر الباطنعيد فهد هليل الشمري١١٣٢٩٧٥ ٦٦٤٩

مكتب منطقة حائلعيسى ضاحي شلش الشمري٣٥٠٦ ٦٦٥٠

الرياضغائب نواف طعيسان الشمري٠٥٣٩٠٤٤ ٦٦٥١

الرياضغاده ركف خريف الشمري٠٦٩٣ ٦٦٥٢

السعيرةغازي عياده عيد الشمري١٣٣٨٧٠٧ ٦٦٥٣

رفحاءغازي نايف غازي الشمري١٤٠٥٤٦٦ ٦٦٥٤

حائلغالب سنيد منوخ الشمري٢٣٨١٦١٢ ٦٦٥٥

مكتب محافظة الجبيلغاليه عبدالله حسين الشمري٥٨٥٣٨٩٦ ٦٦٥٦

مكتب منطقة الرياضغريبه نقا محسن الشمري١١٥٤١٥٤ ٦٦٥٧

مكتب محافظة حفر الباطنفارس عبدالله مرضى الشمري٣٢٣٣ ٦٦٥٨

الخبرفارس قعيس عقيل الشمري١٩٢٧٨٥٦ ٦٦٥٩

مكتب منطقة الرياضفاطمه عبدالمحسن سعد الشمري٥٢٤٩ ٦٦٦٠

ابقيقفايد جريد بهدل الشمري٢٩٩٥ ٦٦٦١

مكتب منطقة الحدود الشماليةفايز نافل عبدالله الشمري٠٨٨٠ ٦٦٦٢

حائلفدغوش كساب سهو الشمري٧٤٠٩٣٣٧ ٦٦٦٣

الخبرفرحان مشعل سحيمان الشمري٤٥٣٤٧٦٠ ٦٦٦٤

عرعرفالح رجاء مظهور الشمري٧٠٦٥٨٠٤ ٦٦٦٥
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الجبيلفليح محمد حمودالحسيني الشمري٨٧٧٤٩٨٩ ٦٦٦٦

مكتب منطقة حائلفهد عبدالله حمد الشمري٧٢٣٣ ٦٦٦٧

مكتب منطقة الرياضفهد عدوان عبدالهادي الشمري٢٧٦٣ ٦٦٦٨

مكتب منطقة حائلفهد عقيل فائض الشمري٨٩٧٠ ٦٦٦٩

مكتب منطقة حائلفهد عوض فهيد الشمري٧٥٣٥ ٦٦٧٠

الدمامفهد غازي سعيد الشمري٤٧٥٤ ٦٦٧١

الخبرفهد غشم مشعل الشمري٣٥٣٠٢٤١ ٦٦٧٢

الرياضفهد محمد خضير الشمري٩٩٣١ ٦٦٧٣

مكتب منطقة حائلفهد مسلم فهد الشمري٨٧١٥ ٦٦٧٤

حائلفهيد ابراهيم جميعان الشمري٥٢٦٤٠٠٤ ٦٦٧٥

فيدفواز البشري مطير الشمري٢٨٥٦ ٦٦٧٦

مكتب منطقة القصيمفي بنت زيدان بن سالم الشمري٠٩٦٠ ٦٦٧٧

حائلفيصل بن نحيطر بن مفضى الشمري٤٨٩١٣٩٥ ٦٦٧٨

رفحاءفيصل سعد قطري الشمري٧٣٧٦ ٦٦٧٩

الدمامفيصل عبدالمحسن صالح الشمري٣٩٠٤ ٦٦٨٠

مكتب منطقة حائلفيصل علي جهاد الشمري١٨٨٣ ٦٦٨١

الرياضفيصل عوض مسلم الشمري١٧٨٧٨١٦ ٦٦٨٢

حائلفيصل محمد فراج الشمري١٨٢٩٦٧١ ٦٦٨٣

الرياضالفي حمود فهد الشمري٨٠٧٩٥٥٥ ٦٦٨٤

الرياضلزام سيف مهوش الشمري٩٩٥٨٤٩٤ ٦٦٨٥

مكتب منطقة حائللعيبة جلوي كريدي الشمري٦٩٨٦ ٦٦٨٦

مكتب منطقة مكة لولوه سعد يوسف الشمري١٠٥١ ٦٦٨٧
المكرمة/جدة

حائلليلى أحمد سودان الشمري٤٩٣٥ ٦٦٨٨

مكتب محافظة الجبيلليلى ضيدان مطير الشمري٩٣٠٨ ٦٦٨٩

الرياضماجد عليوي سودان المفضلي الشمري١١٢٢٣٧٧ ٦٦٩٠

الدمامماجد فرحان خويطر الشمري٤١٧٧ ٦٦٩١

مكتب منطقة الحدود الشماليةماجد نايف ضاحي الشمري٥٩٩٦ ٦٦٩٢

الرياضماضي مخلف بن خلف الشمري٧٠٢٠ ٦٦٩٣

الرياضمبارك ثاري عايض الشمري٦٩٧ ٦٦٩٤

الخبرمحمد ثامر سمير الشمري٠٨٣٦ ٦٦٩٥

مكتب محافظة حفر الباطنمحمد حزاب عبدالله الشمري٧٠٢٨ ٦٦٩٦
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الرياضمحمد دغيم مرزوق الشمري٦٨٩٣٥٣٣ ٦٦٩٧

الرياضمحمد دهام عقاب الشمري٣٩٥٠ ٦٦٩٨

الجبيلمحمد صالح محمد الشمري٤٢٥٦ ٦٦٩٩

الرياضمحمد صالح دعسان الشمري٦١٤٠ ٦٧٠٠

الرياضمحمد عامش صائد الشمري٧٠١٨ ٦٧٠١

الرياضمحمد عناد مهقيص الشمري٧٤٨٥ ٦٧٠٢

الرياضمحمد عنيزان معاشي الشمري٤١٣٥ ٦٧٠٣

الرياضمحمد فراج هذال الشمري٣٦٠٨ ٦٧٠٤

الرياضمحمد مفضي مفرح الشمري١٢٤٨٣٥٩ ٦٧٠٥

سكاكامحمد مقبل خليف الشمري٣٥٧٤٣٢٤ ٦٧٠٦

أبـهامدلول سليمان مقبل الشمري١٦٢٥٣٧٠ ٦٧٠٧

الرياضمرضي زبن نواف التمياط الشمري١٨٨٤٥٥٣ ٦٧٠٨

الظهرانمرضي نزال ساير الشمري٠٦٧٨٠٦٨ ٦٧٠٩

حائلمزنه ثويني محسن الشمري٨٠٩٣ ٦٧١٠

الرياضمسلم محمد سليمان الشمري٥٣٧٨٨٩٤ ٦٧١١

الجبيلمشاري سعيد عبدالله الشمري٩٩٧٩ ٦٧١٢

مكتب منطقة حائلمشاري شبيكان سميحان الشمري٨٨٨٨ ٦٧١٣

ينبعمشاري هليل بشير الشمري٢٨٥٩ ٦٧١٤

الدماممشاعل حامد بن سويلم الشمري٩٦٠٨ ٦٧١٥

الرياضمشاعل ملفي مفرح الشمري٤٤٣١ ٦٧١٦

مكتب منطقة حائلمشعل عبيد سليمان الشمري٢١٣٢ ٦٧١٧

الخبرمطر عواد مطر الشمري٦٧١٩٠٨٦ ٦٧١٨

حائلمطر عوض عقالء الشمري٨٧٩٩٠٤٨ ٦٧١٩

حائلمطر ناصر سراي الشمري٤٠١٤٧٠٣ ٦٧٢٠

حائلمعتصم سعد سويلم الشمري٦٥٤٣ ٦٧٢١

تبوكمعجب طعيسان دهيمان الشمري٥٥٦٩ ٦٧٢٢

حائلمعزى سليمان جالس الشمري٥٥٣٦٣٥٤ ٦٧٢٣

حائلمعزي حمود قعيشيش الشمري١٩٦١٩٠٢ ٦٧٢٤

الرياضمفرح شاوي عجل الشمري١٦٥١٧٨٣ ٦٧٢٥

الرياضمفلح نائف سعد الشمري٨١٢٦٥٢٩ ٦٧٢٦

الرياضمقبول طراد فرحان الشمري٣٩٩٢ ٦٧٢٧
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حائلمقبوله دغيم رحيل الشمري٢٢١٥ ٦٧٢٨

الشنانمالك عبيد فنيطل الشمري٤٨٣٤ ٦٧٢٩

رفحاءممدوح صعفق ممدوح الشمري٠٢٣١٨٦٨ ٦٧٣٠

الرياضمناور علي نهار الشمري٦٠٥٧٨٣٧ ٦٧٣١

مكتب منطقة حائلمناور عماش عقيل الشمري٩٥٩٢ ٦٧٣٢

فيدمناور مفرح كهف الشمري٧٢٧٩٥٤٥ ٦٧٣٣

الرياضمنصور زقام حمد الشمري٤٢٠٢ ٦٧٣٤

الرياضمنصور سليمان سناد الشمري٩٠٨٥٥٨٦ ٦٧٣٥

الرياضمنيفه حسين الحدب الشمري١٥٤٠ ٦٧٣٦

الرياضناصر صالح عبدالله العبيدا الشمري٣٠١٢٢٩٠ ٦٧٣٧

مكتب منطقة حائلناصر عبدالرحمن سليمان الشمري٤٢١٤ ٦٧٣٨

الدمامنافع عبدالعزيز عواد الشمري٤٢٩٧٧٣١ ٦٧٣٩

رأس تنورةنايف بن حمدان بن كريدي الشمري١٩٨١٣٧٢ ٦٧٤٠

الرياضنايف سعود صحن الشمري٣٢٧٩ ٦٧٤١

مكتب منطقة حائلنايف طاري شخير الشمري٩٣١٤ ٦٧٤٢

مكتب محافظة حفر الباطننايف عبدالله مرضي الشمري٠١١٤ ٦٧٤٣

الرياضنايف فروان عافت الشمري٤٥٧١٨٢٨ ٦٧٤٤

حائلنايف مقيم رجاء الشمري٨٦٥٦ ٦٧٤٥

الرياضنايف منور سعد الشمري٩٦٣٠ ٦٧٤٦

مكتب منطقة حائلنزيله مطلق عشوي الشمري٢١٨٨ ٦٧٤٧

مكتب منطقة حائلنزيله مطلق عشوي الشمري٢١٨٨ ٦٧٤٨

مكتب منطقة حائلنشميه طاري شخير الشمري٣٢٨٤ ٦٧٤٩

مكتب منطقة الحدود الشماليةنفله حامد دغيم الشمري٨٢٨١ ٦٧٥٠

الدمامنهار محياء زيد الشمري٣٠٣٨٨٨٦ ٦٧٥١

مكتب منطقة حائلنهير مطر عليوي الشمري٤٢١٥ ٦٧٥٢

الجبيلنوال عقيل سعود الشمري٨٥٢٩ ٦٧٥٣

حائلنوال عماش حسين الشمري٥٨٥٠ ٦٧٥٤

مكتب منطقة الرياضنوال محمد مرعيد الشمري٣٤٣٧ ٦٧٥٥

مكتب المنطقة الشرقيةنوره سالم مرزوق الشمري٦٦١٦٧٤٩ ٦٧٥٦

مكتب منطقة حائلنوير زايد عوده الشمري٨٤٦٢ ٦٧٥٧

الرياضهاني فارس دهيران الشمري٤٧٠٦ ٦٧٥٨
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الرايسهذال عساف زعل الشمري٣٨٨٤ ٦٧٥٩

عرعرهواش الطرقي عصمان الشمري٦٥١٠ ٦٧٦٠

مكتب منطقة حائلهياء عايد سعود الشمري٥٩٤٥ ٦٧٦١

مكتب منطقة الرياضهياء فالح فراج الشمري٩٠٧٦ ٦٧٦٢

حائلهياء محمد عبدالله الشمري٠٧٨٨ ٦٧٦٣

مكتب منطقة الرياضهيفاء محمد سعدي الشمري١٠٠١ ٦٧٦٤

حائلوجدان نايف عكاش الشمري٢٤٠٠ ٦٧٦٥

مكتب منطقة حائلوضحاء محمد منزل الشمري٢٥٥٩ ٦٧٦٦

مكتب محافظة الجبيلوفاء فهد ناصر الشمري٨٧٠٩ ٦٧٦٧

الرياضياسر فهد شوشان الشمري٩٢٦١ ٦٧٦٨

مكتب منطقة مكة غازي ابراهيم محمد الشمسان٩٠٧٣٠٤٩ ٦٧٦٩
المكرمة/جدة

الرياضمحمد عبدالله عبدالمحسن الشمشم٢٨٢٠٩٦٦ ٦٧٧٠

جدةسلوى عبدالله عبداللطيف الشمالن٦٥٥١ ٦٧٧١

الرياضعلي محمد علي الشميسي٣٠٤٥٦٠٣ ٦٧٧٢

مكتب منطقة الرياضريان محمد  الشميمرى٧١٩٠ ٦٧٧٣

الرياضعبدالعزيز عبدالله محمد الشميمرى٧٧٨ ٦٧٧٤

جدةعبدالرحمن ناصر عبدالعزيز الشميمري٩٥٢٩ ٦٧٧٥

الرياضمنيره سليمان ناصر الشناط٧٣٤٩٦٨٤ ٦٧٧٦

الجبيلعبدالرحمن عبدالله سلمان الشنان٨١٨٧٣٨٦ ٦٧٧٧

مكة المكرمةابتسام محمد بن شرف الشنبري٦٤٢٨٢٩٠ ٦٧٧٨

مكة المكرمةاحمد زاهر ناصر الشنبري٢٧٠ ٦٧٧٩

القنفذةحسن حامد سعيد الشنبري٢٩٥ ٦٧٨٠

جدةمنصور صالح راجح الشنبري٩٥٣٤١٩٥ ٦٧٨١

ينبعمنصور الشريف موسىاحمد الشنتيفى٠١٠ ٦٧٨٢

جدةخيار اسماعيل احمد الشندي٥٥٠٠ ٦٧٨٣

أبـهازهراء عبدالرحمن  الشنظير ٦٧٨٤

مكتب منطقة الرياضالشريفة سالم عبدالله الشنفري ٦٧٨٥

مكة المكرمةاسيه بكر بن عبدالله الشنقيطى٣٩٢٦ ٦٧٨٦

الدمامسيد محمدسيد محمد الشنقيطى٤٥٧٢٥٥٧ ٦٧٨٧

جدةابراهيم بن محمد االمين محمد الشنقيطي١٧٢٨٥٢٠ ٦٧٨٨

المدينة المنورةام كلثوم كويبر مبارك الشنقيطي٤٣٨٨ ٦٧٨٩
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مكتب منطقة المدينة المنورةرقية رمضان فاتح الشنقيطي٥٣٢٦ ٦٧٩٠

مكتب مكة المكرمةطالب محمد طالب الشنقيطي٥٦٢٧ ٦٧٩١

مكة المكرمةمحمد محمد مصطفى الشنقيطي٧٣٨٩٤٤٥ ٦٧٩٢

عرعرعبدالله صالح عبدالله الشنيدى٣٣٨ ٦٧٩٣

ضرماإبراهيم محمد إبراهيم الشنيفي٣١٠٤٦٠١ ٦٧٩٤

مكتب منطقة الرياضالجوهره عبدالله عبدالعزيز الشنيفي١٥٢٩ ٦٧٩٥

مكتب منطقة الرياضجواهر ابراهيم عبدالرحمن الشنيفي٣٩٨١ ٦٧٩٦

مكتب منطقة الرياضريم ابراهيم عبدالرحمن الشنيفي٣٩٧٣ ٦٧٩٧

مكتب منطقة الرياضعبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الشنيفي٦٠٦٧ ٦٧٩٨

الرياضياسر ابراهيم علي الشنيفي٣٨٠٦ ٦٧٩٩

الخبربندر بن محمد بن حسين الشهاب٤٩٣٢٢٥٥ ٦٨٠٠

الدمامعادل صالح حسين الشهاب٥٧٧٩٢٧٩ ٦٨٠١

القنفذةاحمد حمد احمد الشهابى٧٩٨ ٦٨٠٢

قلوةديبان على  الشهابى٤٣٧ ٦٨٠٣

المذنبسليمان بن عبدالعزيز بن محمد الشهابى٣٧٩٠ ٦٨٠٤

الدماممحمد احمد عبدالله الشهابى٤٣٠ ٦٨٠٥

جدةحسن بن علي بن محمد الشهابي١٩٢٥٦٤٤ ٦٨٠٦

الرياضعلي سمير صبحي الشهابي٨٢٤٦١١٢ ٦٨٠٧

الرياضشيخه احمد مراد الشهدله٥٠٠٧ ٦٨٠٨

الدماماحمد حسن سرحان الشهدى٥٢٦ ٦٨٠٩

خميس مشيطحسين سعيد تركى الشهرانى٦٧٦ ٦٨١٠

الرياضحسين عبدالله محمدال مخه الشهرانى٣٧٦٣٠٧٣ ٦٨١١

خميس مشيطحمدان مبارك محمدحمدان الشهرانى٣٤٩ ٦٨١٢

جدةخالد سعيدعبدالله ال ذهبان الشهرانى٦٤١٦٨٤٣ ٦٨١٣

خميس مشيطزايد عمير عبدالله الشهرانى٥٧١ ٦٨١٤

مكتب منطقة الرياضزهوه محمد حيدور الشهرانى٤٥٩٨ ٦٨١٥

تبوكسالم سالم عبدالله الشهرانى٩٦٣ ٦٨١٦

خميس مشيطسالم سعد عبد الله الشهرانى٣٤٨٤١٧٦ ٦٨١٧

خميس مشيطسراءمحمد سعدعبدالله ال غنوم الشهرانى٣٩٩٥٨٩٧ ٦٨١٨

خميس مشيطسعيد شايع سعيد الشهرانى٧٣٠ ٦٨١٩

مكتب مكة المكرمةسعيد عبدالله ظافرال ذهبان الشهرانى٠٥٩ ٦٨٢٠
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خميس مشيطسعيد عبدالله سعد الشهرانى٣٩٢ ٦٨٢١

الرياضسعيد مقيدح فواز الشهرانى٤٢٣ ٦٨٢٢

خميس مشيطسفر سعيد سعد بيشان الشهرانى٢٩٠١٢٢٦ ٦٨٢٣

خميس مشيطسند سعيد مقبل الشهرانى٧٣٨ ٦٨٢٤

صبياءطالع محمد دغالن الشهرانى٣٩٠ ٦٨٢٥

خميس مشيطعائشه احمد  الشهرانى٤٨٦ ٦٨٢٦

أبـهاعائشه على محمد الشهرانى١٤٢ ٦٨٢٧

أبـهاعبدالله بن عوض حمد الشهرانى٥٤٩ ٦٨٢٨

أبـهاعبدالله جابر حسن الشهرانى١٤٨ ٦٨٢٩

الدمامعبدالله حمود على الشهرانى٧٦٥ ٦٨٣٠

الرياضعبدالله سعد ثابت الشهرانى٣٨٨ ٦٨٣١

عرعرعبدالله سعد  الشهرانى٠٩٨ ٦٨٣٢

الخبرعبدالله سعيد ناصر الشهرانى٤١٧٢١٧٩ ٦٨٣٣

خميس مشيطعبدالله سفر عبدالله الشهرانى٦٣٧ ٦٨٣٤

خميس مشيطعبدالله على سعاده الشهرانى٩٨٤ ٦٨٣٥

أبـهاعبدالله على موسى الشهرانى٦٨٥ ٦٨٣٦

أبـهاعبدالله محمد خضر الشهرانى١٣٨ ٦٨٣٧

مكتب منطقة عسيرعوضه بن محمد بن ناصر الشهرانى٣٤١٨١٣١ ٦٨٣٨

أبـهافائز محمد مهدى الشهرانى١٥١١١٦٧ ٦٨٣٩

مكتب منطقة عسيرفاطمه ظافر مرزوق الشهرانى٤٧٧ ٦٨٤٠

الرياضفالح شيحان عمير الشهرانى٤٦٢ ٦٨٤١

جدةمبارك سالم هضبان الشهرانى٢٦٠ ٦٨٤٢

خميس مشيطمبارك سفر بيشان الشهرانى٩٩٥ ٦٨٤٣

أبـهامحمد سعيد مقحص الشهرانى٨٢٢ ٦٨٤٤

خميس مشيطمحمد عبدالله على الشهرانى٤٥٥ ٦٨٤٥

خميس مشيطمحمد عبدالله بن سبره الشهرانى ٦٨٤٦

أبـهامحمد على يحيى الشهرانى٩٨٦ ٦٨٤٧

الرياضمحمد مفرح محمد الشهرانى٠١٨ ٦٨٤٨

أبـهامستور محمد سعيد ال خزيم الشهرانى٥٣١٧٤٨٢ ٦٨٤٩

أبـهامفرح سعيد محمد الشهرانى٠٣٨ ٦٨٥٠

مكتب المنطقة الشرقيةمفلح مسفر شداد الشهرانى٠٤٣ ٦٨٥١
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بريدةمنير ظافريحيى الفطاحين الشهرانى٠٧٠٤٦٩٤ ٦٨٥٢

أبـهامنيره سعيد محمد الشهرانى٢٤٤ ٦٨٥٣

أبـهاموسى احمد درع الشهرانى٧٠٤٠٥٩٠ ٦٨٥٤

جدةناصر محمد شايع ابودهام الشهرانى٨٣٠ ٦٨٥٥

خميس مشيطنوره مبروك سلمان الشهرانى٣٣٠ ٦٨٥٦

أبـهاهيا مسعود  الشهرانى٠١٣ ٦٨٥٧

بيشةهياء مبارك سعيد الشهرانى٠٣٨٥١٦٤ ٦٨٥٨

أبـهايحيى على غرامه الشهرانى٩٩٥ ٦٨٥٩

أبـهايحيى محمد فائع الشهرانى٣٦٤ ٦٨٦٠

خميس مشيطأحمد محمد بن حسن الشهراني١١٠٧ ٦٨٦١

مكتب منطقة الرياضاريج ناصر مذكر الشهراني٥٠٦٩ ٦٨٦٢

مكتب منطقة عسيراسماء علي محمدعلي الشهراني٢٠٤٠ ٦٨٦٣

خميس مشيطبندر عون هادي الشهراني٠٢٧٠ ٦٨٦٤

مكتب محافظة بيشةبيضاء سعد ظافر الشهراني٢٢٨٩ ٦٨٦٥

مكتب منطقة عسيرثمراء علي غرم الشهراني٣٨٩٣ ٦٨٦٦

سراة عبيدةحامد عبدالله محمد الشهراني٩٧٨٨ ٦٨٦٧

مكتب محافظة بيشةحسين سعد محمد الشهراني٥٣٧٣ ٦٨٦٨

مكتب منطقة عسيرحسين محمدسلمان ال صقر الشهراني٢٣٢٥٤٣٥ ٦٨٦٩

جدةحمد محمد عوير الشهراني٢٥٢٧٣٠٦ ٦٨٧٠

خميس مشيطخالد سعد مبارك الشهراني٠٨٠٥ ٦٨٧١

وادي بن هشبلخالد سفر مبارك الشهراني٢٨٢٤ ٦٨٧٢

بيشةخالد محمد مثيب الشهراني٨٦١٠ ٦٨٧٣

الرياضرجحا احمد محمد الشهراني٧٥٩٨ ٦٨٧٤

الدمامساره عبدالرحمن عبدالله الشهراني١٧٧٩٩٤٩ ٦٨٧٥

جدةسعد بن احمد بن سلمان الشهراني١٧١٤٥٨٧ ٦٨٧٦

الرياضسعد سعيد سعد الشهراني٤٥٦٦ ٦٨٧٧

أبـهاسعد عائض محمد ال التوم الشهراني٨٣٥٦١٨٤ ٦٨٧٨

أبـهاسعد عبدالله رفيدي بني سرح الشهراني٦٤٦٩١٨٦ ٦٨٧٩

الرياضسعد علي هادي الشهراني٧٧٣٢١٥٩ ٦٨٨٠

مكتب منطقة عسيرسعود عوضه سعد الشهراني٠١٨٧ ٦٨٨١

خميس مشيطسعيد جمعان سعيد ال لدنه الشهراني٣٢٣٨٢٧٠ ٦٨٨٢
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خميس مشيطسعيد سعد علي الشهراني١٥٥٨٧٨٨ ٦٨٨٣

بيشةسعيد صالح فايز   المنبهي الشهراني٦٤٩٩٣٤٦ ٦٨٨٤

مكتب منطقة عسيرسعيد عائض سالم الشهراني١٨١٧ ٦٨٨٥

تندحةسعيد عايض سعيد الشهراني٤٢٥٠ ٦٨٨٦

جازانسعيد عبدالله سعيد الشهراني٨٦٢٠ ٦٨٨٧

أبـهاسعيد على بتيل الشهراني٠٧١٩٣٨٦ ٦٨٨٨

مكتب منطقة عسيرسعيد عوضه سعد الشهراني٠٠٩٢ ٦٨٨٩

مكتب منطقة عسيرسعيد عوظه سعيد الشهراني٤٧٢٥ ٦٨٩٠

الرياضسعيد محمد سعيد الشهراني٩٠٢٣ ٦٨٩١

الخبرسعيد محمد سعيد الشهراني٧٧٩٩ ٦٨٩٢

الرياضسعيد محمد عبدالله الشهراني٠٦٤٢ ٦٨٩٣

الرياضسعيد مسعود سعيد الشهراني٢٠٥٥٨٩٠ ٦٨٩٤

بيشةسعيد ناصر علي الشهراني٢٦٦١ ٦٨٩٥

خميس مشيطسعيد ناصر عبدالله ال عزام الشهراني٢٣٤٤٦٩٧ ٦٨٩٦

مكتب منطقة عسيرسعيده محمد سعيد الشهراني١٣١٦ ٦٨٩٧

الخبرسفر رفدان مبارك ال هاشم الشهراني٩٧١٨٧٣٧ ٦٨٩٨

بيشةشارع محمد شارع الشهراني٢٧٤٥٤٥٨ ٦٨٩٩

مكتب منطقة الرياضشفياء سعيد بن مشبب الشهراني٦٨٧٩ ٦٩٠٠

الرياضشوكان بن عبدالله بن مريع الشهراني٧٢٠٤٩٨٤ ٦٩٠١

خميس مشيطصالح عبدالله سعيد الشهراني٩٨٤٧ ٦٩٠٢

مكتب محافظة بيشةصالحة علي محمد الشهراني٠٤٤٨ ٦٩٠٣

أبـهاصالحه علي عبدالله الشهراني١٦٠٤٦٥٨ ٦٩٠٤

مكتب منطقة عسيرصفية زائد عمير الشهراني٠٨٠٣ ٦٩٠٥

الجبيلظافر عبدالله ظافر الشهراني٠٤١٠٩٧٧ ٦٩٠٦

مكتب منطقة عسيرعائشه أحمد سعد الشهراني١٢٨٢ ٦٩٠٧

أبـهاعادل عبدالله بن سعيد الشهراني٠٧٧٥ ٦٩٠٨

مكتب منطقة عسيرعبداالله سعيدمشبب الحق دحوان الشهراني٦٠٥٣ ٦٩٠٩

أبـهاعبدالرحمن جابر موسى الشهراني٩٨٧٨ ٦٩١٠

الرياضعبدالرحمن علي محمد الشهراني٠١٩٩ ٦٩١١

الرايسعبدالعزيز محمد مطاحن الشهراني٧٧٧٧ ٦٩١٢

الرياضعبدالكريم علي سعد الشهراني٨٠٩٥ ٦٩١٣
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الرياضعبدالكريم مريع سعيد الشهراني٨٦٠٢٠٦٣ ٦٩١٤

الرياضعبدالله عايض علي الشهراني٩٤٣٥٨٥٠ ٦٩١٥

مكتب محافظة بيشةعبدالله عبدالله علي الشهراني٢٨٨٦ ٦٩١٦

خميس مشيطعبدالله على خميس  آل سبره الشهراني٠٣٧٣٩١٣ ٦٩١٧

خميس مشيطعبدالله محمد مبارك ال هشام الشهراني٩٣٨٩٢٠٨ ٦٩١٨

خميس مشيطعبدالله محمد عمير الشهراني٩٤٦٣ ٦٩١٩

أبـهاعبدالله محمدسعيد ال دب وس الشهراني٨٧٤٢٢٦٤ ٦٩٢٠

أبـهاعبدالله مسفر محمد الشهراني٩٤٨١٧٢٥ ٦٩٢١

بيشةعبيد سعيد عبدالرحمن السراري الشهراني٢٧٧٥٥٠٥ ٦٩٢٢

خميس مشيطعثمان ابراهيم حمد ال جراده الشهراني٠٤٣٥١٧٦ ٦٩٢٣

خميس مشيطعلى محمد جزالن الشهراني١٥٣٤٩٧٩ ٦٩٢٤

خميس مشيطعلي ابراهيم سعيد الشهراني٣٩٨٢ ٦٩٢٥

أبـهاعلي سعيد علي الشهراني٥٣٦٨١٤٦ ٦٩٢٦

بيشةعلي ظافر علي الشهراني١٩٦٣ ٦٩٢٧

الدمامعلي عبدالعزيز صمان الشهراني٧٨٩٠٨٣٩ ٦٩٢٨

الرياضعلي محمد عبدالله الشهراني٥٤٠٣١٤٦ ٦٩٢٩

جدةعلي يحيى جبران الشهراني٥٤٠٦٧٢٤ ٦٩٣٠

خميس مشيطعمر سعد حمود العوشزي الشهراني٦٩١٨٥٨٤ ٦٩٣١

خميس مشيطعمير فائز عائض الشهراني٢٤٢٦ ٦٩٣٢

الخرجعوضه سعيد ثنيان الشهراني٣٦٢ ٦٩٣٣

خميس مشيطعوضه عبدالله سعيد ال بلدم الشهراني٧١١٢١٦٢ ٦٩٣٤

الرياضعوضه محمد بن سعد الشهراني٦٦٢٢ ٦٩٣٥

الرياضعيسى علي سعيد الشهراني٥٦٢٩ ٦٩٣٦

ينبععيسى فرحان رفدان الشهراني٤٠٧٣ ٦٩٣٧

مكتب محافظة بيشةغندف محمد غندف الدحروجي الشهراني٩٨٧٩٦٠٣ ٦٩٣٨

مكتب منطقة عسيرفائز حسين محمد الشهراني٠٣٧٢ ٦٩٣٩

خميس مشيطفائز محمد يحيى الشهراني٦٣٧ ٦٩٤٠

مكتب منطقة عسيرفاطمه سالم مستور الشهراني٢٨٧٨ ٦٩٤١

الرياضفراج سعد حمود الشهراني١٦٦٤ ٦٩٤٢

الرياضفرحان مبارك حمود الشهراني٥١٥٤ ٦٩٤٣

مكتب محافظة بيشةفالح عبدالرحمن فالح الشهراني٦١٣٩ ٦٩٤٤
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مكتب منطقة عسيرفلوة زائد عمير الشهراني٠٨١١ ٦٩٤٥

خميس مشيطفهد محمد علي الشهراني٦٥٤٢ ٦٩٤٦

جدةمبارك سعيد مبارك الشهراني١٨٣٦٨٧٠ ٦٩٤٧

خميس مشيطمبارك عبيد حزام الشهراني١١٥٥ ٦٩٤٨

مكتب منطقة عسيرمباركه سفر سند الشهراني٣٦٣٣ ٦٩٤٩

جدةمتعب مقحص سعيد الشهراني٥٩٣٣ ٦٩٥٠

بيشةمتعب ناصر مجدال الشهراني٢٦٩٥ ٦٩٥١

أبـهامحمد سالم سعد الشهراني٣٢١٠ ٦٩٥٢

خميس مشيطمحمد سعد حنش الشهراني٤٥٤١٥٥٣ ٦٩٥٣

الرياضمحمد سعيد مستور الشهراني٠٠٩٦ ٦٩٥٤

جدةمحمد سعيدمجري ال عياض الشهراني٢١٦٠٩٣٤ ٦٩٥٥

أبـهامحمد عبدالخالق محمد الشهراني٦١١٦ ٦٩٥٦

خميس مشيطمحمد عبدالله محمد دلبوح الشهراني٩٣٧٤٢٤٣ ٦٩٥٧

جدةمحمد علي ناصر الشهراني٦١٦٨٢٠٣ ٦٩٥٨

مكتب منطقة تبوكمحمد علي بن محمد الشهراني٥٥٤١ ٦٩٥٩

خميس مشيطمحمد علي سعد ال زحيفه الشهراني٣٥٦٢٦٨٧ ٦٩٦٠

جدةمحمد عويد فايز الشهراني٧٨٨٥ ٦٩٦١

الرياضمحمد فالح ناصر الحسيني الشهراني١٩٢٦٨٦٣ ٦٩٦٢

بيشةمحمد مبارك محمد الشهراني٧٤٢٦ ٦٩٦٣

وادي بن هشبلمحمد مشبب سلطان آل سلطان الشهراني٢٠٧٧٣٨٥ ٦٩٦٤

الرياضمحمد ناصر عبدالله   آل مليحه الشهراني٢٤٢٣٢٣٧ ٦٩٦٥

الرياضمحمد ناصر حزام الشهراني٧٨١٦٠٨٩ ٦٩٦٦

مكتب محافظة بيشةمذكر كعدان محمد الشهراني١١٥٠ ٦٩٦٧

خميس مشيطمرزوق سعيد ساتر ال ابوناعمه الشهراني٤٤٨٧٦٨٤ ٦٩٦٨

أبـهامستور عبدالله سيف الشهراني٢٨٨٧٩٠٩ ٦٩٦٩

أبـهامسعود سعد محمد الشهراني٥١٦ ٦٩٧٠

الجبيلمسعود محمد مسعود الشهراني٦٨٣٨ ٦٩٧١

الرياضمسعود محمد عبدالرحمن الشهراني٥٣٥٠١١٣ ٦٩٧٢

مكتب محافظة بيشةمسفر ناصر علي الشهراني٩٧٩٧ ٦٩٧٣

الرياضمطلق عايض رجاء الشهراني٨٢٤٤ ٦٩٧٤

الخفجيمنيره عايض عبدالله الشهراني٠٢٧٣ ٦٩٧٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضناصر عائض فارس الشهراني٩٢٤١٩٣٦ ٦٩٧٦

الرياضناصر عوض ناصر ال غنوم الشهراني٩٧٨٧٣٩٩ ٦٩٧٧

بيشةناصر محمد فهدالعمودي الشهراني٣٥٠٧٩٩٥ ٦٩٧٨

الرياضناصر مفلح ملفي الشهراني٧٩٤١ ٦٩٧٩

مكتب منطقة عسيرنجود حسين محمد الشهراني٧١٩٣ ٦٩٨٠

مكتب منطقة الرياضندى ظافر مرعي الشهراني٦٧٦٦ ٦٩٨١

تندحةنواف محمد بن سعد الشهراني٦٣٥١ ٦٩٨٢

مكتب منطقة عسيرهياء محمد عبدالرحمن الشهراني٠٢٦٩ ٦٩٨٣

مكتب منطقة الرياضهياء ناصر بداح الشهراني٥٧٦٦ ٦٩٨٤

مكتب منطقة الرياضوليد سعد محمد الشهراني٥٩٤٤ ٦٩٨٥

خميس مشيطوليد سعد عبدالرحمن ال هشلول الشهراني٣٩٢٤٦٧٦ ٦٩٨٦

خميس مشيطوليد محمد بن سالم الشهراني٠٣٧٣ ٦٩٨٧

الرياضابراهيم عبدربه نجا الشهرى١٦٨ ٦٩٨٨

أبـهااحمد محمد جابر الشهرى٢٥٠ ٦٩٨٩

أبـهابخيت على  الشهرى١٠٥ ٦٩٩٠

أبـهاحسن محمد عبده الشهرى٥٥١ ٦٩٩١

أبـهاحسين سعيد الدينى الشهرى٠١١ ٦٩٩٢

الرياضحفظى محمد سعيد الشهرى٧٩٦ ٦٩٩٣

أبـهاحمه فائز حمود الشهرى٦٧٧ ٦٩٩٤

الدمامحنش محمد مفرح الشهرى٢٠٤ ٦٩٩٥

الرياضخالد سعدمحمد الكنانى الشهرى٩١٨٤٥٣٨ ٦٩٩٦

أبـهاخظران مجدوع سلطان الشهرى٢٦٠ ٦٩٩٧

الرياضزرعه محمد شائع الشهرى١١٥ ٦٩٩٨

الرياضسعد على عبدالله الشهرى٩١٩٥ ٦٩٩٩

الدمامسعود سعد عياد الشهرى٣٢٠٢٦٥٣ ٧٠٠٠

جدةسعيد على ضيف الله  الكناني الشهرى٤٩٤٠٠٩٧ ٧٠٠١

تبوكسعيد مرعى على الشهرى٧٣١ ٧٠٠٢

مكة المكرمةسعيد معيض سلمان الشهرى١٠١ ٧٠٠٣

الطائفسمحه محمد ناصر الشهرى١٢٣ ٧٠٠٤

جدةشيخه محمد عوضه الشهرى٥٣٥٩ ٧٠٠٥

جدةصالحه بنت على الشهرى ٧٠٠٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أبـهاظافر محمد ظفير الشهرى٤٩٢٢٨٨٧ ٧٠٠٧

الرياضعبد الله محمد عبد الله الشهرى١٨٦٦٣٩٥ ٧٠٠٨

الطائفعبدالله سالم بن محمد الشهرى٧٠١ ٧٠٠٩

جدةعبدالله عبدالرحمن مغرم الشهرى٢١٥ ٧٠١٠

جدةعبدالله عبدالرحمن  الشهرى ٧٠١١

الرياضعبدالله فائز ملفى الشهرى٢٩٤ ٧٠١٢

جدةعبدالله محمدعلوان ال زينب الشهرى٢٨٦ ٧٠١٣

الرياضعبدالله مشبب  الشهرى٧٨٢ ٧٠١٤

الرياضعبدالمجيد محمد عوض الشهرى٦٣٠٨٥٤٢ ٧٠١٥

الطائفعبدان عبدالهادى عبدالرحمن الشهرى٣٧٠٢٥٦١ ٧٠١٦

أبـهاعزه حسن عبدالله الشهرى٨٨٣ ٧٠١٧

أبـهاعلوه حنش عاطف الشهرى ٧٠١٨

أبـهاعلى احمد عبدالرحمن الشهرى٦٢٦ ٧٠١٩

أبـهاعلى عبدالله على الشهرى٢٧٤ ٧٠٢٠

الرياضعلى محسن حسن ال عزيزه الشهرى٧٨٧٣٩٢٦ ٧٠٢١

مكتب منطقة مكة على محمد زاهر الشهرى٨٨٦ ٧٠٢٢
المكرمة/جدة

جدةعلى محمد عبدالله الشهرى٣٢٨٠٣٠٩ ٧٠٢٣

المجاردةعواض عبدالله فيصل الشهرى١٣٨ ٧٠٢٤

خميس مشيطعوض حسن احمد الشهرى١٦٤١٥٧٤ ٧٠٢٥

مكتب منطقة الرياضفاطمه سعيد احمد الشهرى٥٣٤٧٨١٠ ٧٠٢٦

الرياضفاطمه صالح  الشهرى٧١٧ ٧٠٢٧

الرياضفاطمه محمد  الشهرى٢٢٥ ٧٠٢٨

جدةمحمد سعيد مفرح الشهرى٥٤٨ ٧٠٢٩

الرياضمحمد عبدالرحمن  الشهرى٦١١ ٧٠٣٠

الرياضمحمد عبدالله احمد الشهرى٨٤٣ ٧٠٣١

الخرجمحمد على محمدعبدالله الشهرى٤٨١٥٠٠٨ ٧٠٣٢

الرياضمحمد على ابوصالح الشهرى٥١٢ ٧٠٣٣

جدةمحمد فائز محمد الشهرى٢٦٠ ٧٠٣٤

الجبيلمحمد محمد عبدالله الشهرى٤١٢ ٧٠٣٥

الظهرانمعيض محمد عوض الشهرى٢٤٨ ٧٠٣٦

أبـهانوره ابراهيم  الشهرى٢٨٠ ٧٠٣٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة عسيرأحمد محمد عبدالله الشهري٣٩٠٦٣٥٣ ٧٠٣٨

الرياضابراهيم علي سليمان الشهري٨٠٨٧ ٧٠٣٩

جدةاحمد حسن شنيف الشهري٦٥٧٠ ٧٠٤٠

الطائفاحمد حسن محمد الشهري٧٥١١٧٤٣ ٧٠٤١

الرياضاحمد حمد علي الشهري٠٨١٥ ٧٠٤٢

الرياضاحمد عبدالله احمد الشهري٧٠٤٤ ٧٠٤٣

تبوكاحمد علي عبدالله الشهري١٦٥٩ ٧٠٤٤

جدةاحمد فايز معيض الشهري٤٦٣٩ ٧٠٤٥

المجاردةاحمد محمد احمد الكلثومي الشهري٨١٣٨٠٠١ ٧٠٤٦

مكتب منطقة الرياضاحمد محمدبالخير الراجحي الشهري٧٤٣٥٠٠٨ ٧٠٤٧

جدةالحسن علي عوض الشهري٧٤٥ ٧٠٤٨

الرياضامل احمد عبدالرحمن الشهري٥٦٩٨ ٧٠٤٩

الرياضبدر زاهر ظافر الشهري٩٩٨٧٣٠٥ ٧٠٥٠

جدةبسام محمد عبدالرحمن الشهري٠٤١١٥٥٠ ٧٠٥١

الرياضتركي عبدالعزيز عبدالله الشهري٨٩٥٠ ٧٠٥٢

الرياضتغريد عبدالرحمن عبدالله الشهري٠٦٠٣ ٧٠٥٣

أبـهاثمراء فائز حسن الشهري٧٩٨٣٥٣٤ ٧٠٥٤

الرياضثنواء محمد زهير الشهري٠٢٥٨ ٧٠٥٥

مكة المكرمةجابر سالم حسين الشهري٨٧٠٤٣٥٠ ٧٠٥٦

خميس مشيطجابر شاهر عامر الشهري٩٤٥٥ ٧٠٥٧

الرياضحامد احمد شعوان الشهري٤٦٢٣٥٨٢ ٧٠٥٨

الخبرحسن عبدالله عثمان الشهري٠٠٩٥ ٧٠٥٩

أبـهاحسن فهد عبدالله الشهري٠٥١٩ ٧٠٦٠

جدةحسين محمد يحيى ال قيس الشهري٠٨٨٠٢٠١ ٧٠٦١

مكتب منطقة عسيرحليمه عاطف علي الشهري٨٥٦٧ ٧٠٦٢

مكتب منطقة نجرانحمده حمد مسفر الشهري٣٣٤٩ ٧٠٦٣

مكتب المنطقة الشرقيةخديجه محمد حسن الشهري٨١٨٠ ٧٠٦٤

الرياضخميس علي صغير الشهري٩٥٦١٨٤٥ ٧٠٦٥

تبوكذهبه سالم احمد الشهري٣٧٥٧٠٧٦ ٧٠٦٦

جدةراجح بن عبدالرحمن بن راجح الشهري٠١٠٤٢٧٤ ٧٠٦٧

مكتب منطقة مكة راشد محمد عبدالقادر الشهري٦٣٨١ ٧٠٦٨
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامرحمة جعفر مغبش الشهري٧٣١٢١٣٤ ٧٠٦٩

أبـهارحمه سعيد محمد الشهري٠٤٣٧٦٦٦ ٧٠٧٠

الرياضرحمه عوض قليل الشهري١٨٩٩ ٧٠٧١

الرياضروابي صالح احمد الشهري٣٣٩٢ ٧٠٧٢

بارقزاهر عبدالعزيز بن زاهر الشهري٢١٧٧ ٧٠٧٣

الدمامزاهر عبدالله معيض ال شغيب الشهري٤٨٦٢١٨٠ ٧٠٧٤

الرياضزياد محمد سعد الشهري٣٢٥٢ ٧٠٧٥

جدةزينه احمد  الشهري٤١٣٨٣٥٨ ٧٠٧٦

مكتب منطقة الرياضزينه مشرف حنش  عبدالله الشهري٨٣٧٩ ٧٠٧٧

مكتب منطقة مكة ساره طارق احمد الشهري١٧١١ ٧٠٧٨
المكرمة/جدة

جدةسالم بن محمد بن احمد الشهري١٧١٦٨٦٩ ٧٠٧٩

الرياضسالم حمدان سعيد الشهري٠٣٥١ ٧٠٨٠

الدمامسالم زاهر محمدالثابتي الشهري٢٩١٣٠٠٤ ٧٠٨١

جدةسالم صابر علي الشهري٥٦٧٦ ٧٠٨٢

الرياضسراء عبدالله مفلح الشهري٣٨٢٢ ٧٠٨٣

الرياضسراء فايز شاهر الشهري٣٧٦٣ ٧٠٨٤

الرياضسعد زاهر سعد الشهري٨٦٥٧٥٠٥ ٧٠٨٥

المجاردةسعيان محمد عامر الشهري١٧٨٦٩٩١ ٧٠٨٦

جدةسعيد حسن سمره الشهري١٧٧٣٤٣٤ ٧٠٨٧

مكتب منطقة عسيرسعيد سعد محمد الشهري٥٣٦٨ ٧٠٨٨

جدةسعيد صالح خلوفه الشهري٥٩٧٨ ٧٠٨٩

الخبرسعيد عبدالهادي محمد الشهري٥٤٣٤٧٥٩ ٧٠٩٠

الظهرانسعيد محمد سعيد الشهري١٠٨٢٥٧٢ ٧٠٩١

الرياضسعيد مفرح زايد الشهري٨٦١٧ ٧٠٩٢

الجبيلسلطان علي ثابت الشهري٩١٠٠٢١٧ ٧٠٩٣

جدةصالح بن محمد بن عاطف الشهري٠٠٤٨١٦٨ ٧٠٩٤

الرياضصالح صالح محمد الشهري٠٤٣٨ ٧٠٩٥

مكتب منطقة عسيرصالحـه احمد مسعد الشهري٨٨٣٤ ٧٠٩٦

مكتب منطقة عسيرطالع محمد علي ال يربوع الشهري٢٩٥٣ ٧٠٩٧

تبوكظافر حسن فراس الشهري٠٦٦٧٥٩٧ ٧٠٩٨

الرياضظافر عبدالله محمد الشهري٧٣٠٢ ٧٠٩٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة ظافر علي محمد الشهري٩٤٤٧٣٨٣ ٧١٠٠
المكرمة/جدة

الطائفظافر فيصل احمد المشهوري الشهري٩٢٩٤٨١١ ٧١٠١

جدةعبدالرحمن احمد ظافر الشهري٦١٦٧ ٧١٠٢

الرياضعبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن الشهري٨٢٨٤٤٥٨ ٧١٠٣

مكتب منطقة مكة عبدالرحمن بن محمد بن علي الشهري٠٥٢٠٧٦٥ ٧١٠٤
المكرمة/جدة

جدةعبدالرحيم احمد بن علي الشهري٩٢١١ ٧١٠٥

مكتب منطقة مكة عبدالعزيز سعد عبدالله الشهري٧٥٤٩ ٧١٠٦
المكرمة/جدة

خميس مشيطعبدالعزيز فائز عائض الشهري٠٠٨٤ ٧١٠٧

الرياضعبدالغني محمد أحمد الشهري٤٣٥٦ ٧١٠٨

جدةعبدالله بن محمد بن صالح الشهري٥٦٦٥٥٦٥ ٧١٠٩

بيشةعبدالله حزام عبدالله الشهري٥٤٧٧ ٧١١٠

الرياضعبدالله حمد علي الشهري١٨٣٣١٥١ ٧١١١

مكتب منطقة عسيرعبدالله ظافر عامر الشهري٧٢٢٧ ٧١١٢

الخبرعبدالله عبده عبدالله الشهري٠١٦٠ ٧١١٣

جدةعبدالله علي ابن محمد الشهري٠٧٤٤ ٧١١٤

تبوكعبدالله علي سالم الشهري٢٤٧٤ ٧١١٥

أبـهاعبدالله علي محمد الشهري٧١٩٤٧٥٨ ٧١١٦

الخبرعبدالله فتحي عبدالله الشهري٣٥٠٩١٤٣ ٧١١٧

تنومةعبدالله محمد علي الشهري٥٨٦٣٩٩٥ ٧١١٨

الطائفعبدالله محمد صالح الشهري٢٨٠٩٣٨٢ ٧١١٩

الرياضعبدالله محمد احمد الشهري٣١٨٨٩٢٨ ٧١٢٠

جدةعبدالمجيد فيصل ظافر الشهري٥٦٢٥ ٧١٢١

الرياضعبدالهادي عمير عمير الشهري٧٠٩٢٧٣٩ ٧١٢٢

مكتب منطقة عسيرعزه عبدالرحمن ظافر الشهري١٤١٧ ٧١٢٣

مكتب منطقة عسيرعزه عبدالرحمن ظافر الشهري١٤١٧ ٧١٢٤

مكتب منطقة عسيرعزيزه عبدالله عوضه الشهري٣٩٥٢ ٧١٢٥

جدةعلي احمد ناصر الشهري١٢٦٩٥٩٧ ٧١٢٦

مكتب منطقة مكة علي بن عوض بن على الشهري٢٠٧٨٥٣٣ ٧١٢٧
المكرمة/جدة

الرياضعلي رافع علي الشهري٩٨٨٦٣٠١ ٧١٢٨

جدةعلي سالم علي الشهري١٤٦٩٥٨٧ ٧١٢٩

الرياضعلي عبدالله سعيد الشهري٧٠١٨٢١١ ٧١٣٠
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الرياضعلي محمد عزيز الشهري٧٥٤٨ ٧١٣١

جدةعهود عبدالله محمد الشهري٦٤٣٥ ٧١٣٢

جدةعوض عبدالله محمد الشهري٤٢٦٧ ٧١٣٣

الرياضغازي محمد صالح الشهري٤٧١٢٠٠٩ ٧١٣٤

جدةغزاله محمد بن احمد الشهري٤٧٢٧ ٧١٣٥

أبـهافائز محمد علي الشهري٧٦٠١ ٧١٣٦

خميس مشيطفائز محمد غالب ال غرمان الشهري٤٤٤٢٤٣٨ ٧١٣٧

الدمامفاطمة صالح حسن الشهري٨٢١٣ ٧١٣٨

مكتب منطقة عسيرفاطمه احمد مرعي الشهري٦٢٢٥ ٧١٣٩

جدةفايز شار حسن الشهري٣٣٠ ٧١٤٠

الرياضفايز ظافر فايز الشهري٦٤٢٨ ٧١٤١

محايل عسيرفايز عبدالرحمن فايز الشهري٥٦٩٠٣٥٥ ٧١٤٢

الرياضفايز عبدالله محمد الشهري٩٦٢٥ ٧١٤٣

جدةفايز محمد سعد الشهري٣٨٠٣ ٧١٤٤

الرياضفراج محمد غرم الشهري٩٩٨٤١٧٦ ٧١٤٥

الرياضفهد محمد ظافر الشهري٧٨١٢ ٧١٤٦

الرياضفيصل حسن عبدالرحمن الشهري١٥٣٦٥٧٨ ٧١٤٧

النماصمحبوب مبروك عبداللطيف الشهري٣٨٢٩٠٤٠ ٧١٤٨

جدةمحمد بن احمد بن علي الشهري٤٠٤١٠٦٥ ٧١٤٩

الدماممحمد بن علي بن ظافر الشهري٩٥٨١ ٧١٥٠

مكتب منطقة مكة محمد جندل يحي الشهري٨٨٩٥ ٧١٥١
المكرمة/جدة

مكة المكرمةمحمد حزام سالم الشهري٧٧٣ ٧١٥٢

جدةمحمد صالح رافع الشهري٩٤١٨ ٧١٥٣

محايل عسيرمحمد عبدالخالق عبدالله الشهري٦٨٦٠٥٤٥ ٧١٥٤

جدةمحمد عبدالرحمن صالح الشهري٢٩٥٩ ٧١٥٥

خميس مشيطمحمد عبدالله محمدالخشرمي الشهري٩٩٩٤٣٤١ ٧١٥٦

الجبيلمحمد عبدالله غرمان الشهري٠٨٤٤٠٧٢ ٧١٥٧

الرياضمحمد عبدالله محمد الشهري٣٤٢٢ ٧١٥٨

جدةمحمد عبدالله صالح اليوسي الشهري٨٨٨٤٣٨٦ ٧١٥٩

مكتب منطقة الرياضمحمد علي ظافر الشهري٦٤٠٠ ٧١٦٠

مكتب منطقة عسيرمحمد علي محمد ال حديله الشهري١٧٨٦ ٧١٦١
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تنومةمحمد فايز عبدالله الشهري٥٩٥٧ ٧١٦٢

الرياضمحمد فايز ظافر الشهري٨٥٩٦ ٧١٦٣

النماصمحمد مسكن ظافر الشهري٦١٦٦٨٢٢ ٧١٦٤

الرياضمحمد معدي مصلح الشهري٦٧٧٢١٩١ ٧١٦٥

حائلمزعل سالم مزعل الشهري٧٢١٢ ٧١٦٦

مكتب منطقة عسيرمزهر فايز زاهر الشهري٧٢٨١١٢٨ ٧١٦٧

الرياضمشبب ظافر علي الشهري٤٨٨١٢٨٨ ٧١٦٨

مكة المكرمةمشبب ظافر مشرف الشهري٩٢٦٦٢٢٩ ٧١٦٩

الخبرمعدي احمد علي الشهري٤٣٥٠ ٧١٧٠

مكتب منطقة مكة معيضه صديق عبدالله الشهري٠٩٠٨ ٧١٧١
المكرمة/جدة

الرياضمغرم ابراهيم عبدالرحمن الشهري٤٤٨٠ ٧١٧٢

جدةموسى محمد عالن الشهري٥٤٨٢ ٧١٧٣

جدةناصر حسن علي الشهري٠١٠٣ ٧١٧٤

المجاردةنبيله عبدالرحمن احمد الشهري٢٢٤٨ ٧١٧٥

الرياضنورة مشبب ظاهر الشهري٠٨٩٥٥٧٤ ٧١٧٦

الرياضنوره رافع محمد الشهري٠٧٠٠٥٦٩ ٧١٧٧

الرياضهادي احمد محمد الشهري٩٧٣٠٠٢١ ٧١٧٨

جدةوائل حمدان احمد الشهري١٥٩٩٥٣١ ٧١٧٩

الدماموليد ثامر محمد الشهري١٦٩٦ ٧١٨٠

الرياضيحي عوض عامر الشهري٧٠٦٥٦٢١ ٧١٨١

مكتب منطقة مكة دوله عوض عبدالقادر الشهريه٩٨٩٠ ٧١٨٢
المكرمة/جدة

الرياضخالد عبدالله ابراهيم الشهيل٠٤٥٩٣٥٤ ٧١٨٣

حائلمزنه سالم عيسى الشهيل٩١٩١٩٩٦ ٧١٨٤

الدماممنصور فيصل محمد الشهيل٩٢٠٦٢٢٠ ٧١٨٥

جدةخالد بشير سعيد الشوا٥٥٢٢٧٤٦ ٧١٨٦

مكتب محافظة األحساءنرجس بنت حجي بن موسى الشوارب٦٣٣٠ ٧١٨٧

مكتب محافظة األحساءحسن محمد حسن الشواف٩٠٨٥ ٧١٨٨

الرياضخالد محمد علي الشواف٤٨٥٧٢١٥ ٧١٨٩

الرياضعصام مصطفى عبدالسالم الشواف٥٢٧١٠٨٥ ٧١٩٠

مكتب المنطقة الشرقيةعايشه علي ناصر الشواكر٣٧١٩ ٧١٩١

مكتب منطقة تبوكبسمه علي حماد الشوامين٥٠٧٨ ٧١٩٢
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مكتب منطقة تبوكجواهر علي حماد الشوامين٨٤٠٤ ٧١٩٣

مكتب منطقة تبوكروابي علي حماد الشوامين٧٥٤٦ ٧١٩٤

مكتب منطقة تبوكسعود علي حماد الشوامين٥٥٩٢ ٧١٩٥

تبوكسليمه سليمان سبيتان الشوامين٥٢٣٩١٥٠ ٧١٩٦

مكتب منطقة تبوكعبدالكريم علي حماد الشوامين٣١٥٥ ٧١٩٧

مكتب منطقة تبوكمازن علي حماد الشوامين٧٥٧٩ ٧١٩٨

مكتب منطقة تبوكنادر علي حماد الشوامين٢٧٦٨ ٧١٩٩

مكتب منطقة تبوكنجاح علي حماد الشوامين٩٠١٩ ٧٢٠٠

مكتب منطقة تبوكنجوى علي حماد الشوامين٧٥١٢ ٧٢٠١

مكتب منطقة تبوكنصيره عواد محمد الشوامين٠٥٥٩ ٧٢٠٢

مكتب منطقة تبوكهالله علي حماد الشوامين٦٨٤٨ ٧٢٠٣

بيشةثامر سعيد ثامر الشوانى٩٩٣ ٧٢٠٤

مكة المكرمةابراهيم محمد  الشورى٧٦٠ ٧٢٠٥

جدةعبدالله محمد احمد الشوكانى٧٥٢ ٧٢٠٦

الرياضصالح محمد صالح الشومر٠٤١١ ٧٢٠٧

مكتب منطقة حائلعلى محمد عبدالمحسن الشومر٩٧٧٧ ٧٢٠٨

مكتب محافظة األحساءفاطمه عيسى حسن الشوملي٤٤٥٠ ٧٢٠٩

الرياضمعصومه تركي محمد الشوملي٧٠٦٠ ٧٢١٠

الرياضمحمد حسين بن عبدالله الشومي٠٢٨٧٢٢٢ ٧٢١١

الجبيلحسن محمد بن حسن الشويخات٥٦٧٠ ٧٢١٢

مكتب المنطقة الشرقيةعقيل هاني سلمان الشويخات٦٣٧٦ ٧٢١٣

الدمامفضيله هالل علي الشويخات٠٢٦٨٣٤٢ ٧٢١٤

الرياضعبدالله صالح فهد الشويرخ٢٨٤ ٧٢١٥

مكتب منطقة الرياضابراهيم ناصر عبدالله الشويرد٠٥٢٧ ٧٢١٦

الرياضزياد بركه سليم الشويطى٣٥٦٧ ٧٢١٧

الرياضحمود صالح بن عبدالله الشويع١٩٦٧ ٧٢١٨

مكتب منطقة الرياضالجوهره سعد عبدالله الشويعر٣٢٩٦ ٧٢١٩

الرياضبندر محمد ابراهيم الشويعر٩٦٣٧٨٧٧ ٧٢٢٠

الدمامخالد عبدالله حمود الشويعر٨٢٧٤ ٧٢٢١

مكتب منطقة الرياضسامى سعد عبدالله الشويعر٩٤٦٤ ٧٢٢٢

الظهرانسعود عبدالله سعود الشويعر٩٠٣٥٣٢٢ ٧٢٢٣
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الرياضعبدالله ابراهيم عبدالله الشويعر٧٠٢٢١٨٨ ٧٢٢٤

الرياضعبدالله عبدالعزيز محمد الشويعر٣١٦٣ ٧٢٢٥

الرياضمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشويعر٥٤٠٥ ٧٢٢٦

جدةمحمد عبدالله شويعر الشويعر٨٤٤٢٤١٢ ٧٢٢٧

مكتب منطقة الرياضهيله سعد عبدالله الشويعر١٥٦٢ ٧٢٢٨

مكتب منطقة الرياضوداد سعد عبدالله الشويعر١٥٨٨ ٧٢٢٩

حائليعقوب حجي عيسى الشويفعي٧٣٣٤٨٠٥ ٧٢٣٠

جدةخالد عبدالله محمد الشويمان١٠٠٩ ٧٢٣١

الرياضسارة علي مسلم الشويمان٠٧١٦ ٧٢٣٢

الرياضفهد مسلم  الشويمان٢٦١ ٧٢٣٣

مكتب منطقة الرياضنوره عبدالرحمن ابراهيم الشويمان٣٣٧٩ ٧٢٣٤

الرياضعبدالعزيز البراهيم العبدالعزيز الشيبان٦٢٦ ٧٢٣٥

مكتب منطقة الرياضجزعاء عياد مرزوق الشيبانى١٨٧٥ ٧٢٣٦

مكة المكرمةحسن ماطر عواض الشيبانى٥٨٢٩٥٨١ ٧٢٣٧

الدمامخالد محمد ابراهيم الشيبانى٧١٥ ٧٢٣٨

الرياضعبدالله دبسان دوخى الشيبانى٠٧١١٨٨٦ ٧٢٣٩

جدةعبيده احمد رحال الشيبانى٤٧٤٩١٠٨ ٧٢٤٠

الرياضمتعب بن ناصر بن نوار الشيبانى٩٥١٧ ٧٢٤١

مكتب منطقة الرياضبدر مطلق شويمي الشيباني٤٥٩٢ ٧٢٤٢

مكتب منطقة الرياضثمر خريص خويتم الشيباني٦٢٨٥٢٢٠ ٧٢٤٣

الدمامسعود ميشع سحيم الشيباني٠٨٠٩٩٣٧ ٧٢٤٤

الرياضسلمان فوزان فنيس الشيباني٣٠٦٤ ٧٢٤٥

الرياضشالل على بن سعيد الشيباني٢٤٨٣ ٧٢٤٦

مكتب مكة المكرمةطفله مثيب جليم الشيباني٣٠١١٢١٨ ٧٢٤٧

الرياضعبير شعوان مشاري الشيباني٠٧١٩٧٩١ ٧٢٤٨

الرياضعيد مسفر عيد الشيباني٥٨٠٨ ٧٢٤٩

مكتب منطقة الرياضعيد مطلق شويمي الشيباني٤٦١٨ ٧٢٥٠

شقراءمسعد ناحي زايد الشيباني١١٨٠٠٨٤ ٧٢٥١

الرياضمطلق عائش ضيف الله الشيباني٦٤٠٩٦٨٧ ٧٢٥٢

الرايسنايف فارس نايف الشيباني١٧٧٢ ٧٢٥٣

الخرجناصر عبدالرحمن محمد الشيحان٤٥٥١٤٩٥ ٧٢٥٤
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الدمامعصام صالح سليمان الشيحه٣٤٢٢ ٧٢٥٥

مكتب محافظة األحساءحجيه محمد علي الشيخ٥٣٥٣ ٧٢٥٦

الرياضخالد محمد عبدالله الشيخ٦٧٩١٢٦٤ ٧٢٥٧

جدةرضيه عقيل احمد الشيخ٣٠٤ ٧٢٥٨

مكتب منطقة مكة شرف بن عاطي بن سند الشيخ٣٦٩ ٧٢٥٩
المكرمة/جدة

الرياضصالح عبدالعزيز  الشيخ٤٤٧ ٧٢٦٠

الخبرطالب عيسى محمد الشيخ٥٣٥٢٢٦٦ ٧٢٦١

جدةعابد عبدالله عبدالله الشيخ١٠٣ ٧٢٦٢

الدمامعصام محمد زينل الشيخ٥٦٣٩٦٩٠ ٧٢٦٣

الرياضموسى ادريس  الشيخ٣٨٤ ٧٢٦٤

جدةنبيل سعدي وارد الشيخ٠٦٢٠ ٧٢٦٥

مكتب محافظة الجبيلصباح عبدالوهاب حسن الشيخ صالح٧١٠٦ ٧٢٦٦

جدةعلى ابراهيم  الشيخى٨٣٠ ٧٢٦٧

جدةمبارك محمد ابراهيم الشيخى٨٨٤ ٧٢٦٨

محايل عسيرالحسن يحي اسماعيل الشيخي٠٣٢٣٤٩٨ ٧٢٦٩

حليحمادي حسن عبدالله الشيخي٥٤٥٢ ٧٢٧٠

جدةسعيد حسن محمد الشيخي٧٥٢٩٩٢٢ ٧٢٧١

الرياضعبدالله اسماعيل بحني الشيخي٤٠٢٣ ٧٢٧٢

جدةعبدالله بن علي بن محمد الشيخي٧٩٦٢ ٧٢٧٣

أبـهاعبدالله عبدالمحسن عبدالرحمن الشيخي٢١٢٧ ٧٢٧٤

مكة المكرمةعلي ابراهيم علي الشيخي٨٥١٧٦٦٨ ٧٢٧٥

جدةعلي نوري شداد الشيخي٨٢٨٣ ٧٢٧٦

مكتب منطقة مكة علي هياس صالح الشيخي١١١٢ ٧٢٧٧
المكرمة/جدة

الخبرمحمد علي خليل الشيخي٦٧٧٣٦٢٠ ٧٢٧٨

جدةاسامه عبدالفتاح عبدالجليل الشيمى٠٥٠٨٦٥٠ ٧٢٧٩

مكتب المنطقة الشرقيةعلي عبدالرؤوف عبدالله الشيوخ٠٨٧٨ ٧٢٨٠

الرياضساره احمد عبدالكريم الصأيغ٠٢٦١ ٧٢٨١

جدةحميده حميد  الصائع٣٨٧ ٧٢٨٢

الدمامأنس محمد عبدالله الصائغ٢٨١١٢٧١ ٧٢٨٣

الجبيلعادل حمد عبدالعزيز الصائغ١٧٨٣٤٨٠ ٧٢٨٤

سكاكاعبدالرحمن احمد عبدالله الصائغ٥٢٨٢ ٧٢٨٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبدالله محمد  الصائغ٩١٥ ٧٢٨٦

عنيزةمحمد بن ناصر بن محمد الصائغ٥٧٦١٠٥٨ ٧٢٨٧

الرياضيوسف صالح العمر الصائغ٤٢٤٧٨٠٣ ٧٢٨٨

مكتب المنطقة الشرقيةحسين بن مكي بن حسين الصادق٢٣٦٤٢٩٥ ٧٢٨٩

مكتب المنطقة الشرقيةحسين علي حسين الصادق٠٦٤٢ ٧٢٩٠

الدمامصالح احمد على الصادق٠٤٠ ٧٢٩١

القطيفعلي بن محمد بن مهدي الصادق٦١٣٩٠٧٩ ٧٢٩٢

مكتب المنطقة الشرقيةعلي جمال علي الصادق١٦٧٦ ٧٢٩٣

الدماممحمد علي حسن الصادق٨٧٢٥٧٩٢ ٧٢٩٤

الظهرانمحمد مهدي عبدالله الصادق٦١١٣٣٩٠ ٧٢٩٥

جدةسعيد محمد سالم الصاسطى٦١٥ ٧٢٩٦

مكتب مكة المكرمةحمد حميد محمد الصاعدى٦٧٣ ٧٢٩٧

رابغخضر حامد محمد الصاعدى٧٩٦٦ ٧٢٩٨

مكة المكرمةسالمه سالمه  الصاعدى١١٥ ٧٢٩٩

مكة المكرمةعطيه الله عتيق الله عتيق الصاعدى٢٦٣ ٧٣٠٠

المدينة المنورةالفى سند  الصاعدى٠٥٢ ٧٣٠١

مكة المكرمةابراهيم بن سالم بن سليم الصاعدي٨٣٣٣ ٧٣٠٢

الجمومامل احمد محمد الصاعدي٣١٤٨١٦١ ٧٣٠٣

جدةحميد عبدالحميد محمد الصاعدي٨٨٠٨٢٠٣ ٧٣٠٤

جدةرزيقه حمدي مسعود الصاعدي٧٤٩١ ٧٣٠٥

الرياضساري عبدالله عابد الصاعدي٩٩١٢٤٢٢ ٧٣٠٦

المدينة المنورةسعد بن غالي بن حضيض الصاعدي٨٥٧٩ ٧٣٠٧

مكة المكرمةسعود عائد بن عايض الصاعدي٧٨١٥ ٧٣٠٨

مكة المكرمةعادل عبدالمحسن بن سمران الصاعدي٢٨٥٧ ٧٣٠٩

الرياضعبدالرحمن بن عيد بن فهد الصاعدي٢٨٨٠٠٨٤ ٧٣١٠

مكة المكرمةعبدالرحمن عناية الله حمدي الصاعدي٧٤٨٠٢٧٧ ٧٣١١

مكة المكرمةعبدالهادي محمد مهمل الصاعدي١١٢٩٤٨٢ ٧٣١٢

جدةعبيدالله عبدالله راشد الصاعدي٤٣٢٣٠٦٧ ٧٣١٣

المدينة المنورةعيد صالح عوض الصاعدي٩٣١٧٠٢١ ٧٣١٤

مكتب منطقة المدينة المنورةفارس عايض عوض الصاعدي٥٩٣٨ ٧٣١٥

المدينة المنورةفاطمه سليمان مسفر الصاعدي٤٣٠٣ ٧٣١٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد سليم طريس الصاعدي٤٥٩٧٢٢١ ٧٣١٧

مكة المكرمةمرزوق بن عبداللطيف بن سليم الصاعدي٢٨٢٧٧٨٤ ٧٣١٨

مكتب منطقة المدينة المنورةمطوع همالن مرشد الصاعدي٢٤٢٨٧٣٨ ٧٣١٩

مكتب منطقة مكة منصور محمد بشيبش الصاعدي٧٥٧٧ ٧٣٢٠
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةنوير عليان نويفع الصاعدي٥٢١١ ٧٣٢١

مكة المكرمةناصر فرج ياسين الصافى٤١٣ ٧٣٢٢

مكتب محافظة األحساءانيسه صالح هاشم الصالح٩٥٢٦ ٧٣٢٣

الخبربندر معاذ يعقوب الصالح٥٠٦٧٦٨٩ ٧٣٢٤

االحساءبهيه عبدالله عبدالوهاب الصالح٨٤٤١٦١٤ ٧٣٢٥

الرياضساره حمد عبدالله الصالح١٧٥ ٧٣٢٦

الظهرانصالح محمد غنام الصالح١٨٧ ٧٣٢٧

الرياضعبدالعزيز محمد صالح الصالح٥١٥٠٨٦٤ ٧٣٢٨

الرياضعبدالله عقيل صالح الصالح٢٤٣٧٣٧٥ ٧٣٢٩

الدمامفهد عوض بن عيسى الصالح٢١٦٠ ٧٣٣٠

القطيفمحمد علي صالح الصالح١٥٣٣٠٢٢ ٧٣٣١

الرياضمنى توفيق خالد الصالح٦١٢٨ ٧٣٣٢

مكتب المنطقة الشرقيةنواف احمد علي الصالح٨٤٧٢ ٧٣٣٣

الرياضهند عثمان عبدالله الصالح٦٨٧ ٧٣٣٤

مكتب منطقة القصيمرقيه السليمان العلى الصالحى٠٧٩٩ ٧٣٣٥

جدةعمر مدينى محمد الصالحى١٤٥ ٧٣٣٦

الرياضخالد سليمان صالح الصالحي٣٣٠٥٨٨٧ ٧٣٣٧

جدةمحمد علي عبدالله الصالحي٩٦٩٥ ٧٣٣٨

مكة المكرمةالسيد حسن شرف الصامطى٩٤٩ ٧٣٣٩

خميس مشيطمحمد احمد حسين الصامطى٦٨٠ ٧٣٤٠

الخبراحمد ابراهيم شوعي الصامطي٦٢٣٢٧٧٩ ٧٣٤١

مكتب منطقة الرياضاسامه عبدالله سعيد الصامطي٥٤١٧ ٧٣٤٢

مكتب منطقة مكة باسم محمد سعيد الصامطي٨٥٠١ ٧٣٤٣
المكرمة/جدة

الرياضمحمد عبدالله علي الصامطي٨٧٦٩ ٧٣٤٤

الرياضمحمود احمد جيالني الصامطي٣٧٠٨٤٣٠ ٧٣٤٥

جدةمعبر علي جيالن سالمه الصامطي٤٢٣٩٤٠٠ ٧٣٤٦

الرياضصامل سعد محمد الصامل١٩٣ ٧٣٤٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعمر عبدالمطلب  الصامل٦٠٠ ٧٣٤٨

الرياضمهند عبدالله علي الصامل١٩٢٤ ٧٣٤٩

مكة المكرمةاحمد محمد عبدالرحمن الصانع٩٦٨٠٣٩٢ ٧٣٥٠

الرياضحصة علي سعد الصانع٩٨٤١١٩٨ ٧٣٥١

الدمامحمد عادل عبدالواحد الصانع١٤٩٠ ٧٣٥٢

مكتب منطقة الرياضسعد ابراهيم علي الصانع٩٥٩٥٣٦٠ ٧٣٥٣

مكتب منطقة الرياضسعد ابراهيم علي الصانع٩٥٩٥٣٦٠ ٧٣٥٤

الدمامسعد صالح ابراهيم الصانع٨٢٧٩٨٥١ ٧٣٥٥

مكة المكرمةصالح محمد عبدالرحمن الصانع٦٢٢٨٠٨٦ ٧٣٥٦

مكة المكرمةعلى محمد عبدالرحمن الصانع٠٤٩ ٧٣٥٧

الرياضفهد محمد احمد الصانع٣٩٥٧٥١٩ ٧٣٥٨

مكة المكرمةمنصور محمد عبدالرحمن الصانع١٢٦ ٧٣٥٩

مكتب منطقة الرياضهيله عبدالعزيز صالح الصانع٥٣٩٠ ٧٣٦٠

مكة المكرمةفهد محمد عبدالرحمن الصانغ٠٩٩٦٢٤٦ ٧٣٦١

مكتب المنطقة الشرقيةزكيه هاشم ناصر الصايغ٨٠٥٠ ٧٣٦٢

جازانعلي ابراهيم حسن الصايم٥٨٠٤٢٢٤ ٧٣٦٣

الدمامعامر أسعد خالد الصباغ٥١٣٧ ٧٣٦٤

جدةرائد عبد الرؤف صالح الصبان٤٢٧٢٣٢٥ ٧٣٦٥

جدةغالي خضري فؤاد الصبان٢٦٧٦٦٠٤ ٧٣٦٦

الرياضاسراء عيد عبدالرحمن الصبحى٩٦٥٢ ٧٣٦٧

جدةجوده الله عويد حسين الصبحى٣٢١ ٧٣٦٨

جدةخليل حسن عجى الصبحى٣٧٠ ٧٣٦٩

مكتب منطقة المدينة المنورةسامى احمد محمد الصبحى٦٠٤١ ٧٣٧٠

مكتب مكة المكرمةصالح نامى صالح الصبحى٥٢٠ ٧٣٧١

المدينة المنورةمستوره سرور  الصبحى٣٢٥ ٧٣٧٢

جدةمسفر حامد  الصبحى٠٣١ ٧٣٧٣

مكة المكرمةمهجى نورى سلطان الصبحى٤٨٥٣١٠٩ ٧٣٧٤

جدةبدر معطي عطيه الصبحي٨٤٢٦٥٨٦ ٧٣٧٥

مكة المكرمةبندر سالمه سليمان الصبحي٤١٣٢ ٧٣٧٦

الزلفيجميع جميعان سلوم الصبحي٧٦٠٠٧٢٠ ٧٣٧٧

مكتب منطقة مكة حامده حامد محمد الصبحي٧٢٧١ ٧٣٧٨
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةحسن فوزان  الصبحي٨٤٨ ٧٣٧٩

جدةحمود معتق عتيق الصبحي٦٩٠٣٧٣٧ ٧٣٨٠

بدرسالم بن عياد بن عبيد الصبحي١٤٢٩٩٧٨ ٧٣٨١

مكتب مكة المكرمةسالمه سالمه زيد الصبحي٠٦٦٥ ٧٣٨٢

جدةسعود مرشد بن مريشيد الصبحي٢٦٤٠ ٧٣٨٣

مكة المكرمةسفر بن حميدان بن مساعد الصبحي١١٤٢ ٧٣٨٤

الدمامسالمه عبدالله سالمه الصبحي٩٢٨١٦٦٣ ٧٣٨٥

بدرسلطان عتيق عتيق الصبحي٢٢٩٣ ٧٣٨٦

مكتب منطقة المدينة المنورةسليم عتيق لويفي الصبحي٣٩١ ٧٣٨٧

جدةعابد عبيدالله محمد الصبحي٧٨٨٠٢٧٣ ٧٣٨٨

جدةعبدالرحمن عاتق حسن الصبحي٢٠٦٥٢٩٧ ٧٣٨٩

مكتب محافظة ينبععبدالعزيز محمد دخيل الله الصبحي٢٤٩٦ ٧٣٩٠

مكة المكرمةعبداللطيف ابراهيم مصلح الصبحي٧٢٧١١٩٥ ٧٣٩١

الخبرعبدالله بن جمعه بن ماطر الصبحي٢٥٧٠٧٢٩ ٧٣٩٢

ينبع الصناعيةعبدالمجيد بن محمد بن سعد الصبحي٠٩٥٤٩٤٥ ٧٣٩٣

الخبرعمر سعيد سعود الصبحي٢٣٣١٠٨٦ ٧٣٩٤

مكتب منطقة مكة عيده سعد محمد الصبحي١٧٦١ ٧٣٩٥
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةفاطمه سليم سالم الصبحي٦٣٦٦ ٧٣٩٦

ينبعفايز حميد محمد  علي الصبحي٩١٧٩٧٣٣ ٧٣٩٧

مكتب منطقة المدينة المنورةماطره عناية الله سليمان الصبحي٠١٢٢ ٧٣٩٨

بدرمرزوق عيد مريزيق الصبحي٩٢٠١٦٢٧ ٧٣٩٩

مكتب مكة المكرمةمسعوده على عويد الصبحي٠٦٤٠ ٧٤٠٠

بدرناجيه غالي سعيد الصبحي٣٠٣٧١٨١ ٧٤٠١

ينبع الصناعيةنايف عليان علي الصبحي٨٩٦٧٧١٠ ٧٤٠٢

جدةهاني بن احمد بن حامد الصبحي٠٧٠٢٧١٣ ٧٤٠٣

المدينة المنورةهدي سليم براك الصبحي٩٤٦٥ ٧٤٠٤

المدينة المنورةهشام فهد سعد الصبحي٢٠٤٦ ٧٤٠٥

ينبعهندي مويس موسى الصبحي٧٧٠٦١٧٥ ٧٤٠٦

الرياضمحمد عادل ابراهيم الصبي٧٣٨٨ ٧٤٠٧

جدةحمود محمد عبده الصبيانى٢٣٥ ٧٤٠٨

الرياضعبدالله احمد على الصبيانى٧١٨ ٧٤٠٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جازانمحمد على عمر الصبيانى٥٤٠ ٧٤١٠

جدةابراهيم معيد يحي الصبياني٣٤٦٧١١١ ٧٤١١

مكتب المنطقة الشرقيةحياة جابر بن محمد الصبياني٢١٢٨ ٧٤١٢

جدةراجح ابن محمد ابن راجح الصبياني١١٧٤٩٥١ ٧٤١٣

جدةسعيد جابر سالم الصبياني٦٩٥٢١٧٥ ٧٤١٤

جدةشرقه بنت جنيد بن علي الصبياني٢٨٥١ ٧٤١٥

جدةعبدالرحمن بن محمد بن علي الصبياني٩٤٢٦٩١٠ ٧٤١٦

الخبرمنصور علي يحى الصبياني١٥٥٠ ٧٤١٧

مكتب المنطقة الشرقيةمنيره جابر محمد الصبياني٨٠١١ ٧٤١٨

مكتب المنطقة الشرقيةنوال جابر بن محمد الصبياني٤٤٢١ ٧٤١٩

مكتب منطقة الرياضنوف محمد دحم الصبياني١٥٢٢ ٧٤٢٠

مكتب منطقة مكة يحي بن محمد بن سالم الصبياني٩٤١٠٠٩٥ ٧٤٢١
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةيحيى جابر محمد الصبياني٨٠٠٣ ٧٤٢٢

المجمعةناصر محمد ناصر الصبيح٣٠٦ ٧٤٢٣

الجبيلسلطان فرحان سويد الصبيح الخالدي٢٣٢٩١٥٨ ٧٤٢٤

الرياضابراهيم فهد ناصر الصبير٢٨٢ ٧٤٢٥

مكتب منطقة جازاناحمد يحي حسن الصحبي٩٦٠٣ ٧٤٢٦

الرياضهيجان يحيى ياسين الصحبي٩١٢٦٤٨٧ ٧٤٢٧

مكتب مكة المكرمةنور عبدالمنعم ثابت الصحفى٩١٠٣ ٧٤٢٨

جدةاحمد حميدان محمد الصحفي٤٢٨ ٧٤٢٩

جدةاسامه بن ابراهيم بن حامد الصحفي٨٠٨٤ ٧٤٣٠

جدةامنه شاكر صالح الصحفي٧١٩٠ ٧٤٣١

جدةفيصل عابد ثابت الصحفي٩٢٠٦ ٧٤٣٢

جدةمحمد سعد مسعود الصحفي٨١٤٨ ٧٤٣٣

جدةمراد عاطي ابراهيم الصحفي١٢٧٨٦٥٣ ٧٤٣٤

عسفانوليد حامد احمد الصحفي٢٧٩٢٧٢٣ ٧٤٣٥

مكتب المنطقة الشرقيةسهام سليمان مشاري الصدي٠٥٤٨ ٧٤٣٦

المدينة المنورةمحمد ارشاد  الصديقى٧٥١ ٧٤٣٧

الرياضالهام عبدالرحيم احمد الصديقي٠١٢١٠٠٣ ٧٤٣٨

ينبععيسى عياد عايد الصرير٩٠١٥٠٢٠ ٧٤٣٩

الرياضاحمد محمد  الصعب٧٧٨ ٧٤٤٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الجبيلعلي حامد محمد الصعب٦٧٢٠ ٧٤٤١

أبو عريشاعتماد يحي عبده الصعدي٩٢٣٦ ٧٤٤٢

الرياضناصر عبدالرحمن بن ناصر الصعيب٥٩٧٥ ٧٤٤٣

بريدةساره المحمد  الصعيدى ٧٤٤٤

مكتب منطقة مكة شرقى رجاءالله عنيت الله الصعيدى٥٣١٩٨٦٧ ٧٤٤٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عمارى عبدالحميد محمد الصعيدى٦١٢ ٧٤٤٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة فاطمه بنت عابد الصعيدى٥٩٨١ ٧٤٤٧
المكرمة/جدة

الرياضماجد صالح ناصر الصعيدي٨٠٣٣٠٥٥ ٧٤٤٨

مكتب منطقة مكة هليله عابد عمر الصعيدي٧٥٥٦ ٧٤٤٩
المكرمة/جدة

نجرانصالحه على صالح الصعيديه٧٧٩ ٧٤٥٠

الرياضعامر على يسلم الصعيرى٩٢١ ٧٤٥١

بيشةصالحه مشاري عامر الصعيري٢٠٨١٧٨٨ ٧٤٥٢

خميس مشيطمبخوت حسن محمد الصعيري٤٥١٤٨٩٤ ٧٤٥٣

الرياضيوسف محمد ابراهيم الصعيليك٩٥٢ ٧٤٥٤

الرياضحصه عبدالله حمد الصغير٨٦١١ ٧٤٥٥

الرياضسليمان محمد سويلم الصغير٣٦٩٧ ٧٤٥٦

الرياضعبد الله صغير عبد الهادي الصغير٩٣٧٩٠٩٩ ٧٤٥٧

عنيزةعبدالله محمد عبدالله الصغير٢٦٥٨٨٥٩ ٧٤٥٨

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد احمد محمد الصغير٢٤٧ ٧٤٥٩

مكتب منطقة مكة عتيقـه مـرزوق سـعيد الصـبحى٨١٧٧ ٧٤٦٠
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد علي بن صالح الصفار٩١٥١ ٧٤٦١

مكتب محافظة األحساءتهانى عبدالله ابراهيم الصفار٥٥٢٢ ٧٤٦٢

القطيفزهراء بنت محمد بن صالح الصفار٨٢٤٣ ٧٤٦٣

الخبرعبدالمحسن عبدالله ابراهيم الصفار٥٤٩٨ ٧٤٦٤

مكتب محافظة األحساءكوثر عبدالله ابراهيم الصفار٣١١٧ ٧٤٦٥

الرياضمحمد عبدالله بخيت الصفار٦٨٣١٤٢٤ ٧٤٦٦

القطيفمحمد علي حسن الصفار٨٢٨٤ ٧٤٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةمريم يوسف جاسم الصفار٣٢١٢ ٧٤٦٨

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد عبدالكريم محمد الصفوانى٧٧٢٦ ٧٤٦٩

الجبيلسعيد احمد عبدرب الحسين الصفوانى٢٠٣ ٧٤٧٠

الظهرانعبدالله حسن عباس الصفوانى٤٤٠٤٨٠٧ ٧٤٧١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمرعى ابراهيم  الصفوانى١٨٥ ٧٤٧٢

الرياضامنه على  الصفياتى٦٠٧ ٧٤٧٣

الرياضخالد تركي حمد الصفيان٤٩٣٨٦٧٧ ٧٤٧٤

الرياضعبداللطيف ابراهيم موسى الصفيان٨٢٧٧ ٧٤٧٥

الرياضعبدالله سعد بطى الصفيان٤٥٧ ٧٤٧٦

الرياضعبدالله عبدالعزيز سعد الصفيان١١٤٠٥٥١ ٧٤٧٧

مكتب منطقة الرياضعبدالله محمد عمر الصفيان٠٤١٤٦٩٩ ٧٤٧٨

الرياضعبدالله ناصر سعد الصفيان١٢٥ ٧٤٧٩

الرياضمنيره محمد علي الصفيري٥٢٨٣٩٩٤ ٧٤٨٠

االحساءسلطان محمد خميس الصقر٨٧٤٤٠٠٢ ٧٤٨١

الخبرصالح بن علي بن صالح الصقر٨٦٢٤٦٤١ ٧٤٨٢

مكتب محافظة األحساءعلي ابراهيم بن سلمان الصقر٢٤٢١ ٧٤٨٣

جدةمحمود علي ابراهيم الصقر٠٦٩٦٢٥٣ ٧٤٨٤

جدةسعيد سالم  الصقرى٤٣٧ ٧٤٨٥

الرياضفهد سعد  الصقعبى٦٠٠ ٧٤٨٦

الرياضمحمد صالح  الصقعبى٦٣٦ ٧٤٨٧

جدةابراهيم بن فهد عبدالرحمن الصقعبي٩٥٨٢١٦٤ ٧٤٨٨

الرياضبشرى حسين علي الصقعبي٩٦٥٩٤٢٤ ٧٤٨٩

مكتب منطقة الحدود الشماليةخيريه علي فهد الصقعبي٩٨٨١ ٧٤٩٠

مكتب منطقة القصيمعادل صالح ناصر الصقعبي٥٩٧٨ ٧٤٩١

الرياضفاطمه عبدالعزيز ناصر الصقعبي٠٤٩٢ ٧٤٩٢

الرياضاحمد عبدالله عبدالعزيز الصقعوب١٥٤٢٥٣٧ ٧٤٩٣

بريدةعبدالعزيز محمد عبدالله الصقعوب٣٣٩٥ ٧٤٩٤

مكتب منطقة نجرانروان علي بخيت الصقور٢٥٤٦ ٧٤٩٥

مكتب منطقة نجرانزهره غراب هجاري الصقور٧٣١٨ ٧٤٩٦

مكتب منطقة نجرانصقر علي بخيت الصقور١٧٧٥ ٧٤٩٧

مكتب منطقة نجرانعبدالله علي بخيت الصقور٤٨٨٤ ٧٤٩٨

مكتب منطقة نجرانفهد علي بخيت الصقور٣٣٥٧ ٧٤٩٩

مكتب منطقة نجرانفهد علي بخيت الصقور٣٣٥٧ ٧٥٠٠

نجرانكرامه منصور محمد الصقور٠٤٥٦٩٤١ ٧٥٠١

الرياضسامي عبدالرحمن صالح الصقير٠٨٠٠٨٢١ ٧٥٠٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةصالح محمد احمد الصقير٠٥١ ٧٥٠٣

الرياضعبد الله عبد الرحمن علي الصقير٧٦٨٦ ٧٥٠٤

بريدةمحمد بن عيسى بن محمد الصقير١٨٧٦٥٣٤ ٧٥٠٥

الرياضعبدالله ابراهيم حمد الصقيه٢٤٦ ٧٥٠٦

مكتب منطقة الرياضخديجه ناصر عبدالله الصالل٠٩١١ ٧٥٠٧

بريدةعمر فهيد العلى الصالل٣٦٦ ٧٥٠٨

تيماءمقبل عواد  الصلبى٢٨٥ ٧٥٠٩

الدمامحميده بنت مصبح راشد الصلبي٢٩٧١٢١٧ ٧٥١٠

مكتب منطقة مكة زهره حمد علي الصلبي٢٤٨٧ ٧٥١١
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الجبيلسعيد مطلق سلمان الصلبي٤٨٦٦ ٧٥١٢

مكتب منطقة الحدود الشماليةشعاع النشمي سويد الصلبي٤٢٠٦ ٧٥١٣

القنفذةصالحه بروجي محمد الصلبي٠٩١٣١١٤ ٧٥١٤

مكتب منطقة الحدود الشماليةعوده سعود عوده الصلبي١٣٦١ ٧٥١٥

الرياضماطر احمد جبران الصلح ٧٥١٦

الرياضابراهيم عبدالله ابراهيم الصليب٧٨٥ ٧٥١٧

الظهراناسامه حسن عبدالله الصليبي٢٨٣٩٨٤٣ ٧٥١٨

مكتب المنطقة الشرقيةامل حسين علي الصليبيخ٢٧٥٢ ٧٥١٩

الدمامعلى حسن محمد الصليبيخ٨٩٣٣٢٩٨ ٧٥٢٠

مكتب محافظة األحساءشافي عبدالله بن شافي الصليح٩٨٢٣ ٧٥٢١

أبـهاعلي منصور بن علي الصليح٩٩٦٢ ٧٥٢٢

مكتب منطقة مكة رشا هادي دخيل الله الصمداني٣٢٥٥ ٧٥٢٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة سعيده محمد عبده الصمداني٧٨١٥ ٧٥٢٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة ليان علي حسن الصمداني٨٢٠٢ ٧٥٢٥
المكرمة/جدة

الرياضعمر ابراهيم صالح الصمعاني٨٦٧١ ٧٥٢٦

بريدةمحمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الصمعاني٢١٣٦٧٧٩ ٧٥٢٧

مكتب محافظة الخرجفاطمه رشيد ابراهيم الصمعر٦٤٦٩ ٧٥٢٨

مكتب منطقة الرياضفهد محمد فهد الصميت٨٠٣٥٤٣٨ ٧٥٢٩

الخبراحمد محمد احمد الصميلي٣٤٦٣٩١٧ ٧٥٣٠

بريدةاحمد بن صالح بن عبدالله الصنات٣٥٠٩ ٧٥٣١

الرياضعبدالله ابراهيم ناصر الصنات١١٢٣١٣٨ ٧٥٣٢

الرياضناصر ابراهيم ناصر الصنات٢٧٦٠٨٥٦ ٧٥٣٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد خالد هويدى الصنقر٥٨٣١٦١٤ ٧٥٣٤

الرياضخالد عبدالرحمن علي الصنيع٧٣٩٦ ٧٥٣٥

الرياضعبدالعزيز سعد عبدالله الصنيعي٣١٢٢٩٥١ ٧٥٣٦

عنيزةحمد سليمان ابراهيم الصهيل٨٤٨٠ ٧٥٣٧

الرياضسليمان ابراهيم  الصهيل٣٠٤ ٧٥٣٨

المدينة المنورةبدر ساعد مسيمير الصواط٧٢٥٩ ٧٥٣٩

الرياضمحمد الفضل يحي خميس الصوري٨٢٩٨ ٧٥٤٠

الظهرانابراهيم عبدالله عثمان الصومالى٤٦٣ ٧٥٤١

الرياضابراهيم عثمان  الصومالى٥٧٤ ٧٥٤٢

المجمعةابراهيم على يوسف الصومالى٢٨٨ ٧٥٤٣

مكتب منطقة مكة ابراهيم على دغاله الصومالى٨٢٨ ٧٥٤٤
المكرمة/جدة

الجبيلاحمد ابراهيم محمد الصومالى٧١٥ ٧٥٤٥

الجبيلاحمد ابراهيم احمدعلى الصومالى٣٩٤ ٧٥٤٦

الخبراحمد عبدالله عبدالرحيم الصومالى٢٨٥ ٧٥٤٧

جدةاحمد محمد سعيدعبده الصومالى٦٤١ ٧٥٤٨

الجبيلاسماعيل حسن شاعب الصومالى٦٦٣ ٧٥٤٩

الرياضاسماعيل عبدالله عمر الصومالى٥٦١٦٣٨٦ ٧٥٥٠

الجبيلجمعه برى  الصومالى٥٩٥ ٧٥٥١

الدمامحسن دعاال محمد الصومالى٦٠٥ ٧٥٥٢

الدمامحسن محمد على الصومالى٤٦٢ ٧٥٥٣

جدةحسن موسى احمد الصومالى٨٦١ ٧٥٥٤

الجبيلحسن يوسف اسماعيل الصومالى٧٦٥ ٧٥٥٥

الرياضحسين عمر عثمان الصومالى٧١٤٣ ٧٥٥٦

جدةرشيد حسن حسين الصومالى٥٦٠ ٧٥٥٧

الظهرانزهره ادم عبده الصومالى٢٧٦ ٧٥٥٨

الجبيلسعيد ادم احمد الصومالى٥٨٠ ٧٥٥٩

الدمامسعيد حسين ادم الصومالى٥٢٩ ٧٥٦٠

الجبيلسعيد عبدالله عمر الصومالى٤٥٣ ٧٥٦١

الظهرانسعيد عثمان احمد الصومالى٤٤٩ ٧٥٦٢

جدةسعيد على يوسف الصومالى٣٠٥ ٧٥٦٣

الجبيلعبدالله حسين ادم الصومالى٤٧٨ ٧٥٦٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

ينبععبده عبدالله حسن الصومالى١٤٩ ٧٥٦٥

الجبيلعبدى ابراهيم محمد الصومالى٩١٠٦١١٢ ٧٥٦٦

الرياضعثمان على عبدالله الصومالى٤٧٥٢٧٨٩ ٧٥٦٧

الجبيلعثمان يوسف جمعه الصومالى١٩٧ ٧٥٦٨

الدمامعلى حسين ادم الصومالى٦٥٠ ٧٥٦٩

الجبيلعمر على يوسف الصومالى٦٨٧ ٧٥٧٠

الدمامعمر محمد على الصومالى٤٥٤ ٧٥٧١

الدمامفارح عثمان يوسف الصومالى٥٠١ ٧٥٧٢

مكتب المنطقة الشرقيةليلى عمر حسين الصومالى٤١٨٩ ٧٥٧٣

جدةمحمد احمدعبدالله عبدالرحيم الصومالى٩٩٢ ٧٥٧٤

جدةمحمد حسن حسين الصومالى٠٢٥ ٧٥٧٥

الجبيلمحمد عبدالله عمر الصومالى٨٨٨ ٧٥٧٦

جدةمحمد عبدالله على الصومالى٠٢٥ ٧٥٧٧

الرياضمحمد محمود على الصومالى٠٣٢ ٧٥٧٨

جدةمحمدسعيد عبده حسن الصومالى٦٢٩ ٧٥٧٩

الجبيلمحمود حسن شاعب الصومالى١٤١ ٧٥٨٠

جدةمحمود عبدالله عبدالرحيم الصومالى٥٤٧ ٧٥٨١

الرياضمصطفى عبده محمد الصومالى٦٠٨٤ ٧٥٨٢

الرياضنجاه على حسن الصومالى٦٤٩ ٧٥٨٣

الخبرنور بكر ابراهيم الصومالى٨٢٣ ٧٥٨٤

مكتب محافظة الجبيلهاله اسماعيل عمر الصومالى٥١٠٠ ٧٥٨٥

مكتب محافظة الجبيلهبه اسماعيل عمر الصومالى٦٩٨٦ ٧٥٨٦

مكتب محافظة الجبيلهدى اسماعيل عمر الصومالى٢٨٥٩ ٧٥٨٧

مكتب منطقة مكة يوسف اسماعيل ابراهيم الصومالى٩١٠ ٧٥٨٨
المكرمة/جدة

ينبعابراهيم جمعه علي الصومالي٨٨١٤١٥٢ ٧٥٨٩

جدةابراهيم عبدالله عبدالرحيم الصومالي٣١٢٥١٠٥ ٧٥٩٠

جدةابراهيم علي حسين ادم اسمري الصومالي٣٣٤ ٧٥٩١

الرياضاحمد ابراهيم محمد الصومالي٦٩٨٠٢٣٣ ٧٥٩٢

جدةاحمد بن عمر بن عثمان الصومالي٤١٢ ٧٥٩٣

الدمامبدر اسماعيل ابراهيم الصومالي ٧٥٩٤

مكتب المنطقة الشرقيةبدر اسماعيل محمود الصومالي٨٧٤٣ ٧٥٩٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

خميس مشيطجامع محمد علي الصومالي٧١٥ ٧٥٩٦

جدةجمال عمرنور محمد الصومالي٤٠١٧٠٧٥ ٧٥٩٧

الرياضحسن جمعه علي الصومالي٦٢٨٦٠٧٦ ٧٥٩٨

مكتب منطقة مكة حسين علي هرسي الصومالي٢٨٦٧٨٢٥ ٧٥٩٩
المكرمة/جدة

جدةزكريا محمد علي الصومالي٧١١ ٧٦٠٠

جدةزينب ادم احمد الصومالي٧٧٢٠ ٧٦٠١

جدةسعيد علي يوسف الصومالي٣١٥٠٣٩٧ ٧٦٠٢

مكتب منطقة مكة سميره سعيد اسماعيل الصومالي٦٤٠٩ ٧٦٠٣
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةصابرين اسماعيل محمو الصومالي٨٧٦٨ ٧٦٠٤

مكتب منطقة مكة صباح عبدالله درر علي الصومالي٠٠٩٤١٢٥ ٧٦٠٥
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةطارق اسماعيل محمود الصومالي٨٧٥٠ ٧٦٠٦

جدةطه عيسى حسين الصومالي٧١١ ٧٦٠٧

الرياضعبدالحميد جبريل سليمان الصومالي٣١٢١٧٥٤ ٧٦٠٨

جدةعبدالرحمن بن احمد بن موسى الصومالي٨٠٠٥٦٧٩ ٧٦٠٩

الرياضعبدالله جمعه علي الصومالي٩١٠٩٢٢٢ ٧٦١٠

الجبيلعبدالله عثمان يوسف الصومالي٢٢٤ ٧٦١١

الجبيلعبدالواحد عبدالله عبدالرحيم الصومالي٣٤٣ ٧٦١٢

الرياضعبدالوهاب عمر عثمان الصومالي٣٢٠٦٥٣٢ ٧٦١٣

الرياضعبدي عبدالله عمريوسف الصومالي١٨٦٠١٤٨ ٧٦١٤

الجبيلعثمان اسماعيل محمد الصومالي١٩٤ ٧٦١٥

جدةعثمان محمد على الصومالي٤٥٥ ٧٦١٦

الجبيلعلى حسن ادم الصومالي٦٨٢ ٧٦١٧

الجبيلعلى حسين ادم الصومالي٧١٨ ٧٦١٨

الرياضعمر عثمان احمد الصومالي٥٤٩٣٧٨٧ ٧٦١٩

الخبرفؤاد ادم احمد الصومالي٠١٨١١٢٨ ٧٦٢٠

مكتب المنطقة الشرقيةفطوم يوسف ابراهيم الصومالي٧٥٢٩٥٢٩ ٧٦٢١

الرياضفيصل يوسف علي الصومالي٢٢٢٧١٠٩ ٧٦٢٢

الخبرمحمد ابراهيم عبدالله الصومالي٠١٠ ٧٦٢٣

الجبيلمحمد احمد علي الصومالي٨٤٤ ٧٦٢٤

مكتب منطقة مكة محمد احمد حسن الصومالي٦٧٠ ٧٦٢٥
المكرمة/جدة

جدةمحمد احمدعبدالله عبدالرحيم الصومالي٩٩٢ ٧٦٢٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد على يوسف الصومالي٢٥٨٢٦٨٦ ٧٦٢٧

الخبرمحمود حسين عيسى الصومالي٠٠١٨٦٩٠ ٧٦٢٨

الرياضمحمود عبده سعيد الصومالي٧٥٣٢٢٨٣ ٧٦٢٩

الخبرنظير يوسف ادم الصومالي٣٦١٧٦٩٧ ٧٦٣٠

مكتب منطقة مكة نعيمه سعيد اسماعيل الصومالي٢٦٠٦ ٧٦٣١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة هناء سعيد اسماعيل الصومالي٦٤١٧ ٧٦٣٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضهناء عبدالقدر على الصومالي٤٧٧٢ ٧٦٣٣

مكتب المنطقة الشرقيةياسر اسماعيل محمود الصومالي٨٧٧٦ ٧٦٣٤

الجبيليوسف عبدالرحمن جمعه الصومالي٨٤٠ ٧٦٣٥

الرياضيوسف عمر عالي الصومالي٥٢٣٦٦٠٥ ٧٦٣٦

ينبععبدالرسول محمد  الصوى٩٩٠ ٧٦٣٧

مكتب منطقة القصيمحصه علي سليمان الصويان٠٢٧٠ ٧٦٣٨

الرياضعوض عبدالله هزاع الصويان٢٥٨٣ ٧٦٣٩

الخبرغسان محمود مقبل الصويان٤٩٠٣٤٢٩ ٧٦٤٠

الخرجسعد محمد عامر الصويغ٨٥٠ ٧٦٤١

جدةطل خالد فهد الصويغ١٨٦٥٤٥٥ ٧٦٤٢

الخرجمحمد ابراهيم  الصويغ٣٤٥ ٧٦٤٣

الرياضمني احمد عبد الله الصويغ٩٨٩١ ٧٦٤٤

الرياضهاله راشد بن عبدالله الصويغ٧٥٢١ ٧٦٤٥

الخبرعبدالحميد بن احمد بن عبدالله الصويل٦٣٩١٧٤٦ ٧٦٤٦

مكتب محافظة األحساءاحمد موسى ابراهيم الصويلح٩٨٠١ ٧٦٤٧

مكتب منطقة القصيمحصه ابراهيم محمد الصويلحى٦٢٨٤٩٦٤ ٧٦٤٨

بريدةعبدالعزيز ابراهيم محمد الصويلحى٧٦٨ ٧٦٤٩

الرياضابراهيم الموسى  الصوينع٧٣٢ ٧٦٥٠

الرياضهيا محمد  الصوينع٣٩٤ ٧٦٥١

الرياضاحمد محمد صالح الصياح٩٣٢٨٧٨٠ ٧٦٥٢

سيهاتعبدالله حسن محمد الصياح٨٧٥٩٧٥٣ ٧٦٥٣

الرياضناصر سعد ناصر الصياحي٨٨٥٤ ٧٦٥٤

جدةعلى محبوب  الصيافى٨٨٤ ٧٦٥٥

الرياضحصه عبدالله  الصيحان٨٣٠ ٧٦٥٦

مكتب منطقة الرياضاحمد ابراهيم صالح الصيخان٣٠٤٣ ٧٦٥٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

البكيريةرازان عبدالله بن ابراهيم الصيخان٤٢٢٠ ٧٦٥٨

الرياضلطيفه سعد  الصيخان٢٢٦ ٧٦٥٩

بريدةهياء سليمان العبدالله الصيخان٣٠٤٤ ٧٦٦٠

مكتب منطقة مكة احمد عبيد عبيدالله الصيدالنى١٨٥٤٩٤٨ ٧٦٦١
المكرمة/جدة

خميس مشيطعمر مبارك شاكر ال محمد الصيعرى٢٦٥ ٧٦٦٢

جدةنوف صالح سالم الصيعرى٨٣٤٥٣٦٩ ٧٦٦٣

بريدةاحمد حسن علي الصيعري٦٩٢٩٤١٢ ٧٦٦٤

رابغحسن بن حمد بن سالم الصيعري٩٥١٢٥٧٦ ٧٦٦٥

جدةخيرة عمر محمد الصيعري٢٨١١ ٧٦٦٦

جدةسالم بن عيضه بن سالم الصيعري١٧٨٨٠٧٤ ٧٦٦٧

جدةسالم سعيد بن عامر الصيعري٣٦٣٦ ٧٦٦٨

الرياضسالم علي لشموس الصيعري٥٦٢٢ ٧٦٦٩

الرياضسعيد صالح فرج الصيعري١٨٠٦٦٨٣ ٧٦٧٠

جدةسليمان عبدالله هادي ال علي الصيعري٨٣٨٨ ٧٦٧١

جدةصالح بن سعيد بن عبدالله الصيعري٤١٧٧ ٧٦٧٢

ضباءصالح مرعي بن صالح الصيعري٩٤٨١ ٧٦٧٣

شرورةصالح مسعد حسن الصيعري٠٩٤٠ ٧٦٧٤

الرياضعامر صالح سليمان الصيعري٢٢١٢ ٧٦٧٥

الرياضعامر عبدالله عون الصيعري٢٥٢٦ ٧٦٧٦

الرياضعبدالله صالح سعيد الصيعري٠٧٣٢ ٧٦٧٧

الدمامعلي عيد مبارك الصيعري٣١٨٠ ٧٦٧٨

الرياضعمر بن سالم بن محمد الصيعري٥٩٤٤٣٥١ ٧٦٧٩

جدةفؤاد بن بشر بن فرج الصيعري٨٢٦٨٠٥٨ ٧٦٨٠

شرورةفهد مسلم كرامه الصيعري٧٧٥٨ ٧٦٨١

البدعمحمد عمر مزروع الصيعري٦٢٩٥٨٤٥ ٧٦٨٢

الرياضمحمد مبخوت سالم الصيعري٩٩٩٠ ٧٦٨٣

حفر الباطننوره محمد صالح الصيعري٨٢٤٣ ٧٦٨٤

بريدةعبدالعزيز محمد العبدالعزيز الصيفى٨٩٢ ٧٦٨٥

المدينة المنورةنوره بخيتان فالح الصيفي٤٩٩٣ ٧٦٨٦

الطائفعبدالله ماجانيج  الصينى٨٩٣ ٧٦٨٧

الطائفعبدالرحيم سعيد نوح الصيني/١٠ ٧٦٨٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفسلطان تيسير خليل الضابط٧٧٩٠٣١١ ٧٦٨٩

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه خالد عبدالله الضاعن٨٠٨١٢٠٩ ٧٦٩٠

مكتب منطقة الرياضمحمد عبدالله عبدالعزيز الضالع٠٩٠٠ ٧٦٩١

الدماماحمد فاضل بن احمد الضامن٠٥٢٦ ٧٦٩٢

الرياضزياد عبدالمحسن عبدالله الضبعان٣٤٣١ ٧٦٩٣

سكاكاقبله معتق  الضبعانى٢٥١ ٧٦٩٤

الرياضعبدالله ابراهيم  الضبيب٨٩١ ٧٦٩٥

الرياضعبدالله سالم عبد الله الضبيب٨٠٥٨٠٨٤ ٧٦٩٦

جدةمشعل بن عبدالله بن صالح الضبيبان١٤٣٤ ٧٦٩٧

جدةاحمد سليم عبدالعزيز الضبيعي٣٠٧٦ ٧٦٩٨

الرياضباسمة سليمان ابراهيم الضبيعي٧٧٢١٥٩١ ٧٦٩٩

جدةسليمان عبدالله صالح الضبيعي٤٤٥٢٢٠٧ ٧٧٠٠

الجبيلعبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الضبيعي٧٢٥١٧١٨ ٧٧٠١

مكتب منطقة القصيمهيله محمد صالح الضبيعي٧٠١٨ ٧٧٠٢

مكتب محافظة األحساءرحمه حسين علي الضحاك١٣٠٤ ٧٧٠٣

الرياضعبدالله ضحيان عبدالعزيز الضحيان٣٤٨٥٩٥٧ ٧٧٠٤

مكتب منطقة الرياضمحمد ضحيان عبدالعزيز الضحيان٥٢٢٤٨٩٢ ٧٧٠٥

الرياضمحمد فهد مساعد الضرغام٤٤٦٢ ٧٧٠٦

الرياضنوره عبدالله ابراهيم الضعيان٩٦٥٥ ٧٧٠٧

جدةعطيه ماهل عطيه الضعيدى٩٥٧٨ ٧٧٠٨

مكتب منطقة الرياضحسن عبدالعزيز حسن الضعيفي٤٤٧٦٦٠٤ ٧٧٠٩

مكتب محافظة الخرجساره سعد عبدالله الضفيان٥٩٨٤ ٧٧١٠

مكتب محافظة بيشةحسين مذكر حسين مشوط الضاللعه٣٠٩٠٩٩٣ ٧٧١١

مكتب منطقة الجوفخالد أحمد فالح الضلي٧٣٢٩ ٧٧١٢

الرياضسعود حسين سالم الضمادي٣٦٦٢٢٨١ ٧٧١٣

الرياضقاسم يحي عوض الضمدي٣١٥٩٣٣١ ٧٧١٤

عرعرغازي حسين محمد الضوي٣١٢٥٦٢٨ ٧٧١٥

الرياضليلي محمد علي الضوي٤٩٩٥ ٧٧١٦

الرياضعبدالرحمن على محمد الضويان٢٤٣٠٨٨١ ٧٧١٧

الرياضمنيره عبدالعزيز محمد الضويان٤٤٨٣ ٧٧١٨

الدمامهيا عبدالعزيز محمد الضويان ٤١٩٦٣١ ٧٧١٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالرحمن حمود السليمان الضويحى٠٥٠ ٧٧٢٠

الزلفيمزنه حمد  الضويحى٨٤٧ ٧٧٢١

جالجلساره محمد سليمان الضويحي٦٥٩٢٦٦٩ ٧٧٢٢

مكتب منطقة الرياضسهيل ضويحي حمود الضويحي٧٠٣٢ ٧٧٢٣

سكاكافايز بن عبدالمصلح نادي مغلب الضويحي٢٨٤٢٥٥٢ ٧٧٢٤

الخبرفهد عيد رشيد الضويحي٦١٥٠٦٧١ ٧٧٢٥

مكتب منطقة الرياضهيله عبدالله  الضويلع٩٥٢٦ ٧٧٢٦

الظهراناحمد عبداللطيف احمد الضيف٢٨٩٧٩٥٥ ٧٧٢٧

الطائفجميل على احمد الطائفي٥٢٠٠٣٥٢ ٧٧٢٨

جدةهشام بن عبدالله بن عبدالرحيم الطائفي٩٤٢٧٦٩٣ ٧٧٢٩

جدةحسن احمد غازي الطارقي١٦٤٨٤٩٥ ٧٧٣٠

مكة المكرمةرقية عبدالله سعيد الطارقي٧٧٨٤٤٠٩ ٧٧٣١

جدةمحمد بن خالد بن عبدالله الطاسان٥٧١٠٠٦٦ ٧٧٣٢

الرياضعمر ابو طالب عبدالله الطالبي٨٢٣٢ ٧٧٣٣

الرياضطالل   الطاهر٤١٢ ٧٧٣٤

مكة المكرمةعبدالله محمد نوح الطاهر٧٩١٥٠٦٩ ٧٧٣٥

مكتب منطقة مكة ناصر احمد شاهر الطباع٥٦٠٥٩٥٩ ٧٧٣٦
المكرمة/جدة

جدةراشد ابن محمد ابن راجي الطبشي٧٨٨٩٥٨٨ ٧٧٣٧

الرياضسعد سرور عتيق الطبيشى٥٨٢ ٧٧٣٨

الرياضندي فهد عبدالرحمن الطبيشي٥٧٣٧ ٧٧٣٩

الرياضمحمد صالح علي الطحيني٧١٠٥٩٨١ ٧٧٤٠

مكتب منطقة الرياضمريم سليمان راشد الطحيني٢٥٥٣ ٧٧٤١

مكتب منطقة حائلطخيم ناصر عبدالرحمن الطخيم١٥٤٧٥٢٨ ٧٧٤٢

الرياضعبدالرحمن عبدالله محمد الطرباق٧٢٧١٧٣٦ ٧٧٤٣

بريدةعبدالعزيز عبدالله  الطربان٤٩٨ ٧٧٤٤

الدمامحسن على حسن الطرثوث٩٩٥٩ ٧٧٤٥

حائلمحمد مفرج فرج الطريس٩٧٤٢ ٧٧٤٦

حائلفهد محمد جاسر الطريفي٠٢٦٤٥٣٧ ٧٧٤٧

الزلفيحصه السليمان العلى الطريقى٢١٥ ٧٧٤٨

مكتب منطقة الرياضحصه سليمان على الطريقى٠٧٢٠ ٧٧٤٩

الرياضعلى صالح على الطريقى١٥٩٧٨٠١ ٧٧٥٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ
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التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الزلفيسليمان حمود سليمان الطريقي٨٤٦٠٤٦٧ ٧٧٥١

بريدةعبدالله محمد حمد الطسوس٤٢١٩٤٤٢ ٧٧٥٢

الرياضمشاري فهد مشاري الطعيس٦٧٥٨٥٧٦ ٧٧٥٣

جدةسهل عبدالله سعيد الطف٧٠٢٦٩٤٦ ٧٧٥٤

مكتب منطقة حائلنايف محمد ابراهيم الطفيل٨٠٣٨ ٧٧٥٥

مكتب منطقة تبوكنوير طويلع فهاد الطقطقي٠٩٠٨ ٧٧٥٦

مكتب منطقة تبوكعنود بريغيث دخيل الطقيقى٢٩٨٨ ٧٧٥٧

جدةحسين بن ابراهيم بن حسين الطقيقي٣٢١٥٩٨٥ ٧٧٥٨

ضباءصالحه عطاالله سالمه الطقيقي٢٦٨٧٤٨٧ ٧٧٥٩

حائلناصر سعد فهد الطالسي٠٠١٩٢٥٧ ٧٧٦٠

الرياضهذال سعد عبدالله الطالسي٢٤٩٣ ٧٧٦١

مكتب منطقة الرياضانور عبدالله بالل الطالل٧٣٧٠ ٧٧٦٢

الرياضفهد مبروك عبدالله الطالل٣٤٩٥٧٥١ ٧٧٦٣

مكتب منطقة الرياضمريم حمد سعيد الطالل٨٣٨ ٧٧٦٤

مكتب المنطقة الشرقيةتغريد بنت احمد بن علي الطاللوه٠٦١٤١٥٣ ٧٧٦٥

مكتب المنطقة الشرقيةرائد احمد بن علي الطاللوه٠٩٧٨ ٧٧٦٦

مكتب محافظة الطائفعطيه حويرى عطيه الله الطلحى٢٨٥٨١٧٦ ٧٧٦٧

الطائفعويض مبارك عوض الطلحى٥١٤٤٩٨٢ ٧٧٦٨

الطائفيزيد زايد  الطلحى٣٢٣ ٧٧٦٩

مكتب محافظة الطائفعبدالله حميد معيوف الطلحي٧٥٦٥٠٥٧ ٧٧٧٠

الطائفغنيه مقبول عمر الطلحي٣٥٨٧٣٦٢ ٧٧٧١

مكتب المنطقة الشرقيةفيصل عواض بن عيضه الطلحي٦٦٧٣ ٧٧٧٢

الطائفمحمد محفوظ علي الطلحي١٧٢٦٦٥٧ ٧٧٧٣

الدلمناصر عبداللة ناصر الطليان٦٨٣٢٠٠٠ ٧٧٧٤

الرياضعبدالرحمن صالح عبدالرحمن الطليقي٥٩٤٧ ٧٧٧٥

مكتب منطقة نجرانفراس مسفر محمد الطليلي٨٥٠١ ٧٧٧٦

مكتب منطقة نجرانفيصل مسفر محمد الطليلي٢١٨٧ ٧٧٧٧

بريدةعبدالعزيز حمد  الطليميس٦٠٧ ٧٧٧٨

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز فهد حمد الطمره١٧١٥٠٩٧ ٧٧٧٩

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز فهد حمد الطمره ٧٧٨٠

الرياضناصر محمد سعد الطمره٨٦٥٣٤٩٥ ٧٧٨١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةذياب مرزوق بزال الطميخ٦٤٢٧٠٣٧ ٧٧٨٢

االحساءناصر على حسين الطميس١٩٩٦١٥٧ ٧٧٨٣

الرياضسامي خلف راشد الطهطام٠١٩٠ ٧٧٨٤

الرياضمحمد احمد محمد الطوخي٥٧٣٨٥٤٩ ٧٧٨٥

مكتب منطقة جازانعائشه سعيد بواحه الطورى٩٩١ ٧٧٨٦

جدةخالد بن علي بن عبدالله الطويان٧٤١٨ ٧٧٨٧

بريدةسليمان صالح ابراهيم الطويان٢٢٨٠٨١٤ ٧٧٨٨

الرياضعبدالله صالح عقيل الطويان١٠٧٦ ٧٧٨٩

مكتب منطقة حائلسلمى مبارك رشيد الطوياوى٣٣٧٥ ٧٧٩٠

جدةعبير زياد ابراهيم الطويرب٨٩٧١ ٧٧٩١

الخبرناصر ابن عبدالله بن ناصر الطويرش٨٢٤٣٤٦٦ ٧٧٩٢

الطائفاحمد عبدالكريم عبدالله الطويرقى٠٢٠٤٥٣١ ٧٧٩٣

مكة المكرمةفيصل متروك ناصر الطويرقى٥٩٣ ٧٧٩٤

الرياضحمود محمد بن حمود الطويرقي٨٥٢٥٠٧٤ ٧٧٩٥

مكة المكرمةعباد دخيل الله مصلح الطويرقي٢٠٠٤٩٢٥ ٧٧٩٦

الرياضعبدالله عابد جمعان الطويرقي١١٥٧٨٧٢ ٧٧٩٧

مكة المكرمةعطاالله حميد  الطويرقي٩٠٢ ٧٧٩٨

مكة المكرمةمحمد عبدالله مساعد الطويرقي٥٦٣٩ ٧٧٩٩

مكتب محافظة الطائفموضى حامد ابن حميد الطويرقي٤٥٣٧ ٧٨٠٠

الرياضابراهيم عبدالرحمن محمد الطويل٣٣٧٧٤٧٣ ٧٨٠١

الدمامامنه احمد  الطويل٦٦٧ ٧٨٠٢

جدةرائد عبدالله عبدالرحمن الطويل٩٠٠ ٧٨٠٣

جدةغدير يوسف محمد الطويل٩٢٠٩٣٨٠ ٧٨٠٤

جدةمحمد سالم وجيه الطويل٩٦٢٠١١٨ ٧٨٠٥

السليميخالد علي صالح الطويهر٢٠١٠ ٧٨٠٦

جدةايمان اسعد عثمان الطيار٢٥٥٣٤٧٢ ٧٨٠٧

بريدةعبدالرحمن صالح  الطيار ٣٨ ٧٨٠٨

الدمامعبدالله محمد عبدالله الطيار٧٢٤ ٧٨٠٩

حفر الباطنمحمد عقيل احمد الطيار٧١٢ ٧٨١٠

مكتب منطقة الرياضنايف فرهود احمد الطيار٨٠٦٣ ٧٨١١

فيدنصره عبدالله براهيم الطيار٩٣٨٦ ٧٨١٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضيوسف محمد احمد الطيب٩٧٢٠ ٧٨١٣

مكتب منطقة تبوكسربه سمير نجم الظاهر٤٥٩٤ ٧٨١٤

مكتب منطقة الجوفعبدالرحمن سليمان منصور الظاهر٦٨٨١ ٧٨١٥

جدةصالح سعيد  الظاهرى٢٤٥ ٧٨١٦

جدةصالح موسى  الظاهرى٣٥٣ ٧٨١٧

جدةعبدالكريم محمد عبدالله الظاهرى٠٧٦١٥٧٨ ٧٨١٨

جدةعقيل الله احمد عبدالله الظاهرى٨٢٦ ٧٨١٩

جدةفيصل سليمان محمد الظاهرى٤٠٦ ٧٨٢٠

جدةمحمد رجاءالله رجاء الظاهرى٥٤٦٣٤٨٤ ٧٨٢١

مكتب منطقة مكة محمد على سعيد الظاهرى٢٧٢٠ ٧٨٢٢
المكرمة/جدة

المدينة المنورةمحيسن مسعود بريل الظاهرى٦٤١ ٧٨٢٣

مكتب منطقة القصيمنوره علي ناصر الظاهرى٣٨٦٥٨٦٢ ٧٨٢٤

جدةحمدي حميد حامد الظاهري٦١٨ ٧٨٢٥

المدينة المنورةسلطان واصل سليمان الظاهري٧٩٤٨٥٤١ ٧٨٢٦

الظهرانعبدالعزيز عمر حامد الظاهري٧٧٢٢ ٧٨٢٧

حفر الباطنمحمد سالم محمد الظرف٥١٩٥ ٧٨٢٨

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن محمد علي الظفير٤٢١٨٨٧٨ ٧٨٢٩

الرياضخلف سالم خليف الله الظفيرى٨٣٩ ٧٨٣٠

الرياضدبيان خليف صحن السعيدى الظفيرى٦٤٥ ٧٨٣١

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز صالح احمد الظفيرى٤٠٢٢ ٧٨٣٢

مكتب منطقة الرياضعواد كويد فارس الظفيرى٨٥٦ ٧٨٣٣

الرياضاحمد هايف حاشي الظفيري٦٧٦٩٣٦٨ ٧٨٣٤

حفر الباطنرعد عرقوب نجم الظفيري٧١٠٧٥٤٦ ٧٨٣٥

حفر الباطنصالح مجلي صخري الظفيري٢٢٢٠٤٢٦ ٧٨٣٦

حفر الباطنعبدالرحمن دخيل بن عواد الظفيري٣٨٠٤ ٧٨٣٧

الرياضمبارك بن حوري بن سميان الظفيري٦٦٧٣٧٤٠ ٧٨٣٨

جدةسالمه ملفى  الظلمى٦١٢ ٧٨٣٩

الخرجشيخه ناصر  الظهير٦٢١ ٧٨٤٠

مكتب منطقة الرياضامنه فيروز احمد العابد٢٣٠٢ ٧٨٤١

الرياضمحمد مقباس غريب العادل٦٢٨٦٩٦٧ ٧٨٤٢

الظهرانمحمد صالح محمد العاده٣٢٩ ٧٨٤٣
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الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمحمد سعد ناصر العارضي٩٢٨٤١٠٨ ٧٨٤٤

جدةحمدان حامد عويض العازمى٥٦٥ ٧٨٤٥

مكتب محافظة الجبيلسعد على سعد العازمى٤٢٠٣٨٤٥ ٧٨٤٦

الدمامعبدالله محسن محمد العازمى٠٧٢ ٧٨٤٧

الدوادميعلى محمد عبدالله العازمى٠٠٣٧٤٣٩ ٧٨٤٨

الخفجيفالح بن الدباغ بن رفاعي الفحمه العازمى٦٣٥٩٠٩٦ ٧٨٤٩

الرياضبشير مهناء معزي العازمي٢١٢٠ ٧٨٥٠

النعيريةجالي فالح بن سعود العازمي٠٢٥٢ ٧٨٥١

الرياضحسن احمد مساعد العازمي٤٨٢٢٢٤٢ ٧٨٥٢

مكتب منطقة الرياضخالد الحميدي علي العازمي١٩١٤ ٧٨٥٣

مكتب محافظة الدوادميخالد محمد عواد العازمي٦٨٩٧٥١٦ ٧٨٥٤

مكتب محافظة الجبيلخالد ناصر فالح العازمي٩٩٢٠ ٧٨٥٥

مكتب محافظة الجبيلدالل ناصر فالح العازمي٦٩٨٠ ٧٨٥٦

القرياتسالمه زيدان خضر العازمي٧٦٧٥ ٧٨٥٧

مكتب محافظة األحساءسلطان حسن مبروك العازمي٠١٧٨ ٧٨٥٨

مكتب منطقة الجوففهد منصور خليل العازمي٦٧٧٦ ٧٨٥٩

مكتب محافظة الجبيلفهد ناصر فالح العازمي١٦٧٩ ٧٨٦٠

حائلمرضي معيض عماير العازمي٧٠٠٧ ٧٨٦١

مكتب المنطقة الشرقيةامين عاشور بن محمد العاشور٥٩٣٧ ٧٨٦٢

الدمامعلى على حسين العاشور٨٩٣ ٧٨٦٣

مكتب محافظة األحساءمريم احمد سالم العاشور٧١٦٠ ٧٨٦٤

االحساءيوسف احمد جاسم العاشور٥٠٠ ٧٨٦٥

حفر الباطنشيعه حويدى  العاصم٦٠٣ ٧٨٦٦

القويعيةمبيريكه محمد سالم العاطف٣٠٣٨٣٩٦ ٧٨٦٧

الرياضمحمد محسن محمد العاطف٢٠١٩٠٢٧ ٧٨٦٨

القطيفرضا علي حسين العاقول٧١٠٦١١٨ ٧٨٦٩

مكتب المنطقة الشرقيةمدينه عبدالكريم حسين العاقول٩١٧٤ ٧٨٧٠

الرياضاحمد سعد سعود العامر١٥١٨ ٧٨٧١

الظهرانحمد عبدالرحمن حمد العامر٣٢٣٤١٠٥ ٧٨٧٢

الدمامخالد عادل عمر العامر٩٣٦٥ ٧٨٧٣

الخفجيخالد على محمد العامر٧٥٤ ٧٨٧٤
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الرياضصالح محمد على العامر٠٥٤ ٧٨٧٥

مكتب المنطقة الشرقيةعامر محمد عبدالرحمن العامر٥٦٤٦ ٧٨٧٦

الزلفيعبدالعزيز محمد صالح العامر٠٨٨٨ ٧٨٧٧

الرياضعبدالله العلى محمد العامر٢٦٨ ٧٨٧٨

الدماممحمد عبدالله عبدالعزيز العامر٩٥٣٢ ٧٨٧٩

الرياضمنيره على  العامر ٧٨٨٠

الدوادمينوره العلى  العامر٧٣٢ ٧٨٨١

االحساءنوره عبدالعزيز عبدالله العامر٣٦٩٠ ٧٨٨٢

الخفجيحامد سالم عبدالله العامرى٠٣١ ٧٨٨٣

الدمامخميس فرج سعيد العامرى٦٩٠ ٧٨٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةرجب فتح سالم العامرى٩١٤ ٧٨٨٥

الخفجيسالم عامر محمد العامرى٩٩٢ ٧٨٨٦

الظهرانسعيد عبدالعزيز عبدالله العامرى٠٧٧ ٧٨٨٧

الظهرانسعيد على احمد العامرى٣١٣ ٧٨٨٨

الخبرسعيد عوض احمد العامرى٩٤٩ ٧٨٨٩

الدمامصالح محمد  العامرى٤٥٩ ٧٨٩٠

مكتب المنطقة الشرقيةعاشور سعود سعدالله العامرى٣١٧٤٤١٩ ٧٨٩١

الدمامعبدالرحيم عطيه على العامرى٤٢٦ ٧٨٩٢

الدمامعبدالعزيز احمدعبدالله محمد العامرى٠٢٩ ٧٨٩٣

الدمامعرفه بخيت سعيد العامرى٢٥٦ ٧٨٩٤

الخبرعلى عوض حمد العامرى٧٧٨ ٧٨٩٥

رأس تنورةعوض سالم بن فتح العامرى٥٣٩١٦٥١ ٧٨٩٦

الخبرعوض سعد سالم العامرى٧٢٥ ٧٨٩٧

الخفجياحمد سعيد محمد العامري٣٨٤ ٧٨٩٨

الرياضتفاحه حمدان صالح العامري٦٤٦٦ ٧٨٩٩

الخبرحاسن فائز حاسن العامري٨٦٧١٦٩٨ ٧٩٠٠

الدمامسالم علي احمد العامري٨٦١ ٧٩٠١

جدةسعيد محمد عبدالعزيز العامري٥٥٣ ٧٩٠٢

الخفجيسهيل حجيران محمد العامري٠٥٧ ٧٩٠٣

جدةصباح عبدالله علي العامري٤٩٨٢ ٧٩٠٤

جدةعبدالله حامد عبدالله العامري٩٩٣٨٤٩٦ ٧٩٠٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعلي عبدالله علي العامري١٨٧٩ ٧٩٠٦

الخفجيعمر عوض سالم العامري١٠٧ ٧٩٠٧

مكتب المنطقة الشرقيةعويضه رموض سالم العامري٣٢٩٢ ٧٩٠٨

الجبيلفالح علي عبدالعزيز العامري٦٤٤٤٦٥٦ ٧٩٠٩

مكتب منطقة الرياضمحمد ابراهيم سعود العامري٦٦١٢ ٧٩١٠

جدةمحمد حسين عمر العامري٢٧٨٤ ٧٩١١

الدماممسلم معتوق بن عيسى العامري٣٥٥٩ ٧٩١٢

الخبرمشير بن سليمان بن محمدجعفر العامري٢٦٣٣٤٧٣ ٧٩١٣

القنفذةمغيث حمدان بن مسفر العامري٢٢٠٢ ٧٩١٤

الدماماحمد محمد  العامودى٦٠٠ ٧٩١٥

جدةسعيد محمد ناجى العامودى٣٥٤ ٧٩١٦

جدةاحمد عبدالرب احمد العامودي٨٧٨٦ ٧٩١٧

مكتب منطقة مكة احمد محسن حسين العامودي٤٨٨٢٢٣٦ ٧٩١٨
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةحسام عبدالله عبدالقادر العامودي١١٦٩ ٧٩١٩

الخبرحسن بن عثمان بن عمر العامودي٨٠٣٨٢٤١ ٧٩٢٠

جدةخالد بن احمد بن عبدالقادر العامودي٠٣٨٨٠٣٠ ٧٩٢١

مكتب منطقة مكة عبود محمد عبدالله العامودي٣٥٠ ٧٩٢٢
المكرمة/جدة

الرياضعمر عبود محمد العامودي٩٣٧٤٩٢٤ ٧٩٢٣

جدةفريده عمر عبدالقادر العامودي٨٢٤٩ ٧٩٢٤

مكة المكرمةمحمد علي  العامودي٩٨٤ ٧٩٢٥

الرياضرقيه سليمان  العايد٩٣٣ ٧٩٢٦

الخبرريكان بن محمد بن احمد العايد٠٧٨٦٧٣٩ ٧٩٢٧

الرياضعايد بن ابراهيم بن عايد العايد٨٦٦١١٠٣ ٧٩٢٨

جدةعبدالله بن صالح بن عبدالعزيز العايد٣٣٤٣٨٧٩ ٧٩٢٩

الرياضعبدالله سليمان محمد العايد٥١٨٩٧٨٢ ٧٩٣٠

الرياضمحمد خالد محمد العايد١٨٩٩ ٧٩٣١

الرياضمحمد عايد جمعه العايد١٨٦٣٦٥٥ ٧٩٣٢

الخبراحمد بن عبدالعزيز بن احمد العباد٥٣٠٦ ٧٩٣٣

مكتب محافظة األحساءحسن توفيق بن حسن العباد٨٣٥٢ ٧٩٣٤

الباحةحسين علي حسين العباد٣٢٦٨٥٦٤ ٧٩٣٥

مكتب المنطقة الشرقيةعائشه عبدالله احمد العباد٣٨٧٠٦٣١ ٧٩٣٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العباد٥٣٦٥١٣٠ ٧٩٣٧

مكتب منطقة الرياضلولوه عبدالعزيز ناصر العباد٣٣٩٢ ٧٩٣٨

الرياضمازن سليمان ابراهيم العباد٦٠٧٧٣٤١ ٧٩٣٩

الرياضاحمد خليفه احمد العبادي٢٠٧٤ ٧٩٤٠

مكتب محافظة األحساءامل محمد احمد العبادي٤٣٣٥ ٧٩٤١

مكتب محافظة األحساءعبدالله حبيب عبدالله العبادي٢٦٧٩ ٧٩٤٢

مكتب مكة المكرمةفوزيه عمر محمد العبادي٢٩١٨ ٧٩٤٣

الرياضمشعل حسين حاسن العبادي٢٣٧٣٣٩٢ ٧٩٤٤

جدةفايزه السيد عقيل العباس٨٠٥ ٧٩٤٥

جدةافنان سعد عبدالرزاق العباسى١٠٥٣ ٧٩٤٦

الرياضمفلح حمد سعيد العباسى١٨٦ ٧٩٤٧

جدةعبدالله عادل بن عبدالله العباسي٢٩٣٩ ٧٩٤٨

جدةمحمد توفيق حسين العباسي٢٠٥٨٤٥٥ ٧٩٤٩

مكتب مكة المكرمةمحمدشحات بن عبدالوكيل بن عبدالماجد العباسي٩١٧٥٥٤٢ ٧٩٥٠

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز سعد محمد العبد الكريم٧٦٦٦ ٧٩٥١

الرياضعلي توفيق عبد المحسن العبد الكريم٠٩٠٦٨٢٥ ٧٩٥٢

الخرجحصه راشد عيسى العبد الوهاب٢٨٨٧٤٦٩ ٧٩٥٣

الخبراديب محمد سليمان العبدالجبار٨٤٠٣ ٧٩٥٤

القطيفجمال باقر احمد العبدالجبار٣٣٥ ٧٩٥٥

المجمعةمحمد ابراهيم حمد العبدالجبار١٠٣٣٥٠٣ ٧٩٥٦

الرياضمحمد عبدالرحمن عبدالله العبدالجبار٠٦٨ ٧٩٥٧

الرياضفهد هاشم يوسف العبدالرحمن٥٣١٤ ٧٩٥٨

الرياضريهام عبدالرزاق محمد العبدالرزاق١٦٦٠ ٧٩٥٩

الرياضعبدالقادر محمد عبدالعزيز العبدالسالم٦٧٠٠٨٩٣ ٧٩٦٠

الدمامسعيد علي صالح العبدالعال٢٠٧٥٩٦٧ ٧٩٦١

الدماممحمد عبدالله  العبدالعال٦٦٨ ٧٩٦٢

الرياضخليل فرحان عبدالله العبدالعزيز٥٤١٥٥٤٥ ٧٩٦٣

مكتب منطقة الرياضاسماعيل عبدالستار  العبدالقادر٧٤٨ ٧٩٦٤

الرياضابراهيم فهد عبدالعزيز العبدالكريم٥٨٤٨ ٧٩٦٥

الدمامجمال عبدالعزيز حمد العبدالكريم٥٢٢٠٧٩٥ ٧٩٦٦

الدمامخالد بن عبدالرحمن بن محمد العبدالكريم٤٧١٠٢٨١ ٧٩٦٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالرحمن ابراهيم محمد العبدالكريم٧٥٣٤٥٧٨ ٧٩٦٨

الزلفيعبدالرزاق علي عبدالرزاق العبدالكريم٣٤٣٢ ٧٩٦٩

الدمامعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العبدالكريم٥٢٢٣٢٨٠ ٧٩٧٠

الدمامعبدالله بن عبدالرحمن بن محمد العبدالكريم٩١١٨١٥٣ ٧٩٧١

الدمامكفاح علي حسن العبدالكريم٥٢٨٢٨٨٨ ٧٩٧٢

الرياضمحمد ابراهيم محمد العبدالكريم٤٠٤٧٨٧١ ٧٩٧٣

الرياضمحمد عبدالله احمد العبدالكريم٤٤٩٤٧١٤ ٧٩٧٤

الدماماحمد كاظم بن حسين العبداللطيف٧١٨٠ ٧٩٧٥

جدةخالد بن عبدالرحمن بن عبدالله العبداللطيف١٢١٩٩٣٦ ٧٩٧٦

الرياضعبدالرحمن صالح ابراهيم العبداللطيف٤٤٩ ٧٩٧٧

الرياضعبداللطيف عبدالرحمن صالح العبداللطيف٠٨٩٢٣٣٩ ٧٩٧٨

حوطه سديرعبداللطيف محمد عبدالله العبداللطيف٣٨٥٧٥٩٥ ٧٩٧٩

الرياضعبدالله محمد العلى العبداللطيف٩٠٤٠٦٨٦ ٧٩٨٠

مكتب محافظة األحساءمريم صالح كاظم العبداللطيف٧٢٦٤٨٤٧ ٧٩٨١

الرياضابراهيم سند  العبدالله٦٥٦ ٧٩٨٢

الدمامابراهيم فهد سليمان العبدالله٤٩٤٥٦٥٨ ٧٩٨٣

مكتب منطقة الرياضجوهر بن محمد بن عبدالله العبدالله١٨٧٦ ٧٩٨٤

الرياضحمد ناصر بن عبدالله العبدالله٢٠٧٩ ٧٩٨٥

مكة المكرمةحمد ناصر عبدالله العبدالله١٣٧٢ ٧٩٨٦

الرياضرائد دعيع عبدالعزيز العبدالله٩٨٦١١٤٢ ٧٩٨٧

الرياضسالم حسن على العبدالله٠٥٠٠٩٢٤ ٧٩٨٨

الدمامسلطان سالم عبدالله العبدالله٣٢٥ ٧٩٨٩

الرسصالح العبدالرحمن المجيدل العبدالله٤٢٥ ٧٩٩٠

الرياضعادل صالح عواد العبدالله٦٤٥٦ ٧٩٩١

الرياضعبدالرحمن محمد  العبدالله٧٠٥ ٧٩٩٢

الدمامعبدالله بن سلمان بن شريده العبدالله٥٠٤٢٤٦٧ ٧٩٩٣

الرياضعبدالمحسن عثمان ابراهيم العبدالله٨٢٢٤ ٧٩٩٤

تبوكعلى زايد  العبدالله٢٢٨ ٧٩٩٥

الرايسعلي حسين عبداللطيف العبدالله٣٦٧٣ ٧٩٩٦

مكتب محافظة األحساءفيصل عبدالله فهد العبدالله٦٩١٢ ٧٩٩٧

الرياضمرزوق سعيد سعيد العبدالله٢٧٠٣١٧٨ ٧٩٩٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة األحساءمشاعل عبدالله فهد العبدالله٤٦٨١ ٧٩٩٩

مكتب محافظة األحساءمنيره عبدالله فهد العبدالله٣٢١٨ ٨٠٠٠

الخبرناصر علي علي العبدالله٠٧٤٦٨٢٦ ٨٠٠١

مكتب المنطقة الشرقيةنفلى محمد على العبدالله٢٢٢٦ ٨٠٠٢

الرياضابراهيم حمد محمد العبدالهادي٠٣٧٨ ٨٠٠٣

الخبرخالد عبدالله الحزام العبدالهادي٨٣١٨٢٣١ ٨٠٠٤

الرياضصالح حمد محمد العبدالهادي٩٠٣٦٠٨٨ ٨٠٠٥

االحساءحصه محمد عبدالرحمن العبدالواحد٨٩٦ ٨٠٠٦

الرياضخالد ابراهيم عبدالله العبدالواحد٧٢٩١١٥١ ٨٠٠٧

الرياضسليمان صالح عبدالله العبدالواحد٠٩٩٦٥٥٢ ٨٠٠٨

مكتب منطقة الرياضمحمد خالد صالح العبدالواحد٧٠٣١ ٨٠٠٩

االحساءمحمد مساعد محمد العبدالواحد٦٨٠١٩٦٥ ٨٠١٠

مكتب منطقة الرياضنوره حسين عبدالواحد العبدالواحد١٠٢٠ ٨٠١١

الخبراحمد محمد  العبدالوهاب٥٣٠ ٨٠١٢

الرياضعبدالله محمد  العبدالوهاب٦٦٤ ٨٠١٣

مكتب منطقة الرياضلمياء قاسم عبدالله العبدالوهاب٥٥١٠ ٨٠١٤

مكتب محافظة األحساءمريم حسين صالح العبدالوهاب٧١٧٥ ٨٠١٥

الرياضسلطان ابراهيم ناصر العبدان٤٢٢١ ٨٠١٦

الرياضلطيفه عبدالعزيز  العبدان٢٨١ ٨٠١٧

مكتب المنطقة الشرقيةهياء راشد فهد العبدان٩٧٤٣ ٨٠١٨

الرياضعلي حسين ابراهيم العبدرب الرضا٤٢٨٦٦٨١ ٨٠١٩

الرياضاحمد عبدالله فهم العبدلى١٨٢ ٨٠٢٠

الرياضالشريف عون محسن العبدلى٣٨٧ ٨٠٢١

جدةالشريف ناصر عون العبدلى٠٦٠ ٨٠٢٢

جدةحسن على  العبدلى ٨٠٢٣

مكة المكرمةحسين يحيى  العبدلى٢٢٠ ٨٠٢٤

مكتب منطقة مكة خضر حسين حسن موسى العبدلى٦٥٢٥ ٨٠٢٥
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعبيد غازى  العبدلى٢٨٩ ٨٠٢٦

الظهرانمنصور عوض محمد العبدلى٥٩٣ ٨٠٢٧

جدةباسم جابر حماد العبدلي٩٥٧٦٦٧٣ ٨٠٢٨

خميس مشيطجابر شداد علي العبدلي٥٣٨٢٠٩٩ ٨٠٢٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةجميلة عبدالله طالب العبدلي٣٧٣٥٦٥٠ ٨٠٣٠

الباحةخالد عبدالله محمد العبدلي العبدلي٠٨٣٩٧٠٨ ٨٠٣١

مكة المكرمةصالح عيسى ناجي العبدلي٤٦٢ ٨٠٣٢

جازانعافيه احمد اسعد العبدلي٥٩٧٢٩٣٤ ٨٠٣٣

مكتب منطقة مكة عبدالله حسين حسن العبدلي٦٥١٧ ٨٠٣٤
المكرمة/جدة

جدةعلي محمد عبدالله العبدلي٨٢٤٢ ٨٠٣٥

نجرانعناد ذاكر حسين العبدلي٢٣٦٢ ٨٠٣٦

جدةفاطمه ابراهيم عبدالله العبدلي٧٦٩١ ٨٠٣٧

الرياضفهد عوض محمد العبدلي٦١٧١ ٨٠٣٨

جدةمحمد بن حسين بن احمد العبدلي٦٤٦٢٨٨٧ ٨٠٣٩

جدةمحمد بن علي بن محمديحيى العبدلي٦٤١٤ ٨٠٤٠

جدةنزار تركي مسيب العبدلي٨٤٩٣٥٤١ ٨٠٤١

الرياضهادي محمد عبدالله العبدلي٤٩٠٣ ٨٠٤٢

جدةحسن ابراهيم  العبدى٥٤٣ ٨٠٤٣

الرياضسعيد محمد سعد العبدى٠٣٥ ٨٠٤٤

مكتب محافظة األحساءهدى عادل عايش العبدي٣١٥٧ ٨٠٤٥

الرياضعبدالرحمن حمد عبدالرحمن العبره٨٩٧٩ ٨٠٤٦

الرياضعبدالملك عبدالله محمد العبره٣٦٥٣ ٨٠٤٧

المدينة المنورةعبيدالله عبدالله  العبسى٤٦٢ ٨٠٤٨

ينبعمحمد عبيدالله عبدالله العبسى٠٩٣٤٤١٦ ٨٠٤٩

الجمشعبدالعزيز سعود حمود العبسي٩٠٣٣ ٨٠٥٠

المدينة المنورةعبدالمنعم علي محمد العبسي٥٩٢٦٠٥٠ ٨٠٥١

مكتب منطقة مكة علي محمد بن علي العبسي١٢٢٥ ٨٠٥٢
المكرمة/جدة

جدةمحمد علي جابر العبسي٦١٨١٩٦٠ ٨٠٥٣

االحساءنعيمه خليفه ابراهيم العبالن٤٣٤٧ ٨٠٥٤

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد علي بن حبيب العبندي٠٨١١٧٣٥ ٨٠٥٥

الدمامابراهيم بن عبدالله بن خليفه العبود٨٢١٥ ٨٠٥٦

الرياضعبدالله خلف عبدالله العبود٨٠٥ ٨٠٥٧

الدمامعبدالله سالم سالم العبود٧١٨٥١٠٠ ٨٠٥٨

مكة المكرمةمحمد عبدالله  العبود٧٧٠ ٨٠٥٩

الرياضمحمد عبدالرحمن اسماعيل العبودى٣٥٨ ٨٠٦٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمشعل رشيد عبدالله العبودي٥٦٤١ ٨٠٦١

الظهرانابراهيم عبدالقادر على العبيد٧٧٣ ٨٠٦٢

مكتب منطقة الرياضابراهيم عبدالله عبدالرحمن العبيد٣٣٠٠ ٨٠٦٣

مكتب منطقة الرياضالجوهره عبدالعزيز محمد العبيد٢٨١١ ٨٠٦٤

جدةخالد عبدالعزيز جريد العبيد٧٧٨ ٨٠٦٥

مكتب منطقة الرياضخالد محمد بن حماد العبيد٣٥٢٥ ٨٠٦٦

الرياضسعيد محمد سلمان العبيد٥٩٩ ٨٠٦٧

الكويتعبدالرحمن محمد صالح العبيد٨٠٢٥٤٨٩ ٨٠٦٨

الخرجعبدالله عبدالرحمن  العبيد٤٦٢ ٨٠٦٩

الرياضعبدالمحسن فهد سليمان العبيد٩٣٢ ٨٠٧٠

الرياضفهد محمد ناصر العبيد٩١٨ ٨٠٧١

الرياضفهد ناصر صالح العبيد٣٨٥٩٤٣٧ ٨٠٧٢

الرياضمحمد العبدالله محمد العبيد٧٦٩ ٨٠٧٣

حائلمحمد صالح ابراهيم العبيد٠٦٩ ٨٠٧٤

االحساءمحمد عايش صالح العبيد٠٥٠٣٤١٣ ٨٠٧٥

الرياضمحمد عبدالعزيز حمد العبيد٠٨٨٠٣٠٦ ٨٠٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد مسعود عبيد العبيد٤٦٦٣٢٠٥ ٨٠٧٧

مكتب منطقة القصيمموضي الطريخم علي العبيد٩٦٢٢ ٨٠٧٨

الرياضناصر عبدالله ناصر العبيد٩٣٠٧ ٨٠٧٩

الرياضنوره عبدالله ابراهيم العبيد٦٦٠٧٠٩٥ ٨٠٨٠

الرياضوجدان عبدالله محمد العبيد٠٧٩٦ ٨٠٨١

الرياضمحمد عبدالله حمد العبيدا١٧٨ ٨٠٨٢

الدمامحسن عبدالرزاق محمد العبيدان٤٤٢١٢٢٧ ٨٠٨٣

الخبرحسن علي عبدالمحسن العبيدان٨٦٨٣٧٢٣ ٨٠٨٤

الرياضخالد ناصر ابراهيم العبيدان٨٢٩٨٦٠٤ ٨٠٨٥

الدمامعبدالرحمن محمد عبدالقادر العبيدان٢٩٢٠١٥٣ ٨٠٨٦

الدمامعبدالله عبدالرحمن علي العبيدان٢٤٧٥١١٢ ٨٠٨٧

بريدةفاطمه فهد محمد العبيدان٤١٥٦ ٨٠٨٨

الدمامنعيمه عبداللطيف عيسى العبيدان٤٦٦٠٢٧٣ ٨٠٨٩

مكة المكرمةمحمد حسين  العبيده٥٣٣ ٨٠٩٠

بريدةصالح عبدالله محمد العبيدى١٧٠ ٨٠٩١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبدالله حمدانى  العبيدى ٨٠٩٢

مكتب منطقة مكة حبيب صالح مصلح العبيدي١٥٨٠ ٨٠٩٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة مجدي محسن حسن العبيدي٨٢١٤ ٨٠٩٤
المكرمة/جدة

أبـهامحمد عبدالله علي العبيدي٣٠٧٩ ٨٠٩٥

جدةناصر بن سالم بن ناصر العبيدي٨٨٤١٨٣٥ ٨٠٩٦

الرياضنايف عادل بن فيصل العبيدي٨٠٨٤ ٨٠٩٧

الدماممحمد راشد حميد العبيرى٣٢٠ ٨٠٩٨

مكة المكرمةمحمد ابراهيم عبداللة العبيكي٤٥٢٢ ٨٠٩٩

الرياضعبدالله عبدالعزيز عبدالله العبيلي٧٦٩٧٧٦١ ٨١٠٠

تبوكسلمان سالم سليمان العبيواني٦٤٧٧٣٥٤ ٨١٠١

الرياضخالد فرحان صران العترى٤٦٨ ٨١٠٢

الدمامحسن حسن حمود العتوي٧٦٨١٠٨٨ ٨١٠٣

الرياضابراهيم محمد مسفر العتيبى٠٢٥٣ ٨١٠٤

مكتب منطقة مكة احمد محمد فائز العتيبى٢١٥ ٨١٠٥
المكرمة/جدة

الرياضاعتزاز نهار بن ثوينى العتيبى٩٨٧٥ ٨١٠٦

مكتب محافظة الجبيلامينه مرزوق مترك العتيبى٤٦٧٣ ٨١٠٧

مكة المكرمةانجا خان علىنجم العتيبى٢٠٠ ٨١٠٨

مكتب منطقة مكة بسام عبدالله عابد العتيبى٣٨٩٤ ٨١٠٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضبندر محمد عبدالرحمن العتيبى٥٤٨١ ٨١١٠

الرياضتركى زبن عمير العتيبى٣٠٢ ٨١١١

بريدةتركى سلمان هليل العتيبى٨٥٠ ٨١١٢

الرياضتركى ضاوى زابن العتيبى٩٧٢ ٨١١٣

الرياضتركى منيف هالل العتيبى٨٦٩ ٨١١٤

االحساءتركى هديان عايد المقاطى العتيبى٧٢١٣٥٣١ ٨١١٥

الرياضجزاء نايف المرشدى العتيبى١٩٦٢٥٧٨ ٨١١٦

مكتب محافظة الخرججويعد رثوان مضحى العتيبى٤٩٣ ٨١١٧

المدينة المنورةحسين زبن مريع العتيبى٠٩٩ ٨١١٨

القرياتحشيفان مرزوق عواد العتيبى٢٦٠ ٨١١٩

الرياضحمود نهار خالد العتيبى٩٩٩ ٨١٢٠

الرياضخالد حدجان ضيف الله العتيبى٨ ٤ ٨١٢١

مكتب محافظة الدوادميخالد سعود ناشي العتيبى٣٦٠٢ ٨١٢٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

ضريةخلف نائف ضيف الله العتيبى٦٥٢ ٨١٢٣

شقراءدبيان مرزوق بادى العتيبى٩٩٩ ٨١٢٤

الرياضدغيليب عبدالله دغيليب العتيبى٥٤٤ ٨١٢٥

تبوكراشد مصطلق راشدالتركى العتيبى١٣٢ ٨١٢٦

الرياضرسام شليل جنيح العتيبى٠٣٨ ٨١٢٧

مكتب المنطقة الشرقيةرفيعه مشعل شعيل العتيبى٣٤٥٣ ٨١٢٨

الرياضزنيد قشيش صويلح العتيبى٩٦٧ ٨١٢٩

مكتب محافظة الدوادميساره عجب دابان العتيبى٠٦٥١ ٨١٣٠

مكتب محافظة الخرجساره مسفر مسفر العتيبى٤١٣٠ ٨١٣١

مكتب محافظة الخرجسعد بعيجان عيد العتيبى٨٥٧٧٣٦٣ ٨١٣٢

شقراءسعد مجسر سويد العتيبى٦٨٥ ٨١٣٣

مكة المكرمةسعد محمد جهز العتيبى٦٥٠ ٨١٣٤

الخرجسعد معيض سالم العتيبى٩٥٨ ٨١٣٥

الدمامسعود دخين  العتيبى٥٢٤ ٨١٣٦

المجمعةسعود صمهود  العتيبى١٦٤ ٨١٣٧

حائلسعود عبيد حمدان العتيبى٩٥٧ ٨١٣٨

مكتب منطقة الرياضسعود فهد ندى العتيبى٠٨٢٢ ٨١٣٩

الرياضسعود محمد عسيران العتيبى٢٤٨ ٨١٤٠

الرياضسعود مسفر سعود العتيبى٧٦٣٨ ٨١٤١

الخرجسعيد غازى دخيل الله العتيبى٢٠٧ ٨١٤٢

الرياضسعيد منور مسحلى العتيبى٢٣٥ ٨١٤٣

جدةسلمان محمد  العتيبى٤٤٣ ٨١٤٤

الخرجسليم امان سليمان العتيبى٦٥٦ ٨١٤٥

مكتب منطقة الرياضسند عايض هالل العتيبى٠٧٧٦٣٧٧ ٨١٤٦

الخرجسويلم صقر شريان العتيبى٨١٠ ٨١٤٧

الرياضشباب شبيب شبيب العتيبى١٩١ ٨١٤٨

الدوادميشديد غالب ذيخان العتيبى١٥٢ ٨١٤٩

الدوادميشقحاء مشعان  العتيبى٠٠٦ ٨١٥٠

جدةشليوح ماضى  العتيبى٣٢٤ ٨١٥١

الرياضصاطى براك  العتيبى٢٣٨ ٨١٥٢

الخبرصالح نويفع  العتيبى٤٩٨ ٨١٥٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامصويلح براك الشيبانى العتيبى٩٨٦٠٥٨٣ ٨١٥٤

بريدةطفله عبدالله  العتيبى٧٦٦ ٨١٥٥

جدةطالل خالد  العتيبى٠٩٠ ٨١٥٦

الرياضعائض مطر مناوى العتيبى٤٤٤ ٨١٥٧

عفيفعبدالرحمن عقاب مسلم العتيبى٢٣٤ ٨١٥٨

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن قاعد عامر العتيبى٢٣٦٧ ٨١٥٩

الظهرانعبدالرحمن ناصر عياد العتيبى٨٥٧ ٨١٦٠

الرياضعبدالعزيز حامد عون العتيبى٣٠٦ ٨١٦١

مكة المكرمةعبدالله راضى  العتيبى٦٥٨ ٨١٦٢

الخرجعبدالله سيف فهيدان العتيبى٩٩٣ ٨١٦٣

الرياضعبدالله شليل دخيل الله العتيبى٨٧٠١٣٧٣ ٨١٦٤

عفيفعبدالله على خضران العتيبى٢٩٣ ٨١٦٥

الرياضعبدالله قبالن  العتيبى٩٦٠ ٨١٦٦

الرياضعبدالله مبارك  العتيبى٦٤٢ ٨١٦٧

جدةعبدالله مطلق  العتيبى٦٨٤ ٨١٦٨

جدةعبدالله ناصر فراج العتيبى٣١٥ ٨١٦٩

مكتب محافظة األحساءعبدالله نوار بريك العتيبى١٨٠ ٨١٧٠

الخرجعبدالله نوار مطلق العتيبى٢٤١ ٨١٧١

الظهرانعبدالهادى همالن  العتيبى٧٢٠ ٨١٧٢

جدةعبدربه رشيد  العتيبى٦٦٦ ٨١٧٣

االحساءعبده معيض  العتيبى٤٥٧ ٨١٧٤

الرياضعبيد راشد عجب العتيبى٩٧٧ ٨١٧٥

الرياضعبيد منير محمد العتيبى٧٨٠ ٨١٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةعساف عبدالرحمن راشد العتيبى٩٦٣٥ ٨١٧٧

جدةعقاب مرزوق  العتيبى٧٠٣ ٨١٧٨

الدوادميعلى راشد مصيبح العتيبى٨٧٧ ٨١٧٩

الطائفعلى صنت عبدالرحمن العتيبى٢٧٩٣٨٨١ ٨١٨٠

مكتب مكة المكرمةعليه مطلق عزيز العتيبى٣٥١٥ ٨١٨١

مكتب منطقة الرياضعمهوج شجاع حمدان العتيبى٩٤٣٣٧٦١ ٨١٨٢

الرياضعواض سفر  العتيبى٤٠٦ ٨١٨٣

الرياضعواض محمد  العتيبى٢٣٣ ٨١٨٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعويض مستور معتق العتيبى٠٥٣٣٤٥٥ ٨١٨٥

الرياضعيد مفرح  العتيبى٦٢٦ ٨١٨٦

مكتب منطقة الرياضعيده عياد عيد العتيبى٠١٣٩ ٨١٨٧

مكتب منطقة الرياضغرسه ماطر هليل العتيبى٣٩٠٤ ٨١٨٨

حائلغريب الحرير بن فالح العتيبى٥٢٧ ٨١٨٩

مكتب المنطقة الشرقيةغزيل ركيان حضير العتيبى٧٧١ ٨١٩٠

الرياضفاطمه ذياب مدوخ العتيبى٧٣٦ ٨١٩١

مكتب محافظة الخرجفالح محمد هافل العتيبى٠٢٧ ٨١٩٢

الرياضفراج بين فراج العتيبى٥١٣٩٧٤٦ ٨١٩٣

شقراءفرحان ناهى علوش العتيبى٦٩٠ ٨١٩٤

الرياضفالح غليب  العتيبى٤٦٩ ٨١٩٥

الرياضفهد فالح عائض العتيبى٧٩٩٤ ٨١٩٦

الرياضفيحان بجاد الروم العتيبى٠١٧ ٨١٩٧

الرياضفيصل عبيد مسلط العتيبى٥٢٩ ٨١٩٨

الرياضقعيد عبدالله  العتيبى١٨٩ ٨١٩٩

الرياضقعيد عبدالله مبيريك العتيبى١٨٩ ٨٢٠٠

الرياضقليل عبدالله  العتيبى١٤٣ ٨٢٠١

الرياضماطر سعد حازم العتيبى٠٧١ ٨٢٠٢

الرياضمانع مشعان نايف العتيبى٩٢٦٤٩١٢ ٨٢٠٣

الرياضمبارك سالم عميان العتيبى٩٢٤ ٨٢٠٤

الرياضمبارك مهيدك مرزوق العتيبى٤٣٥ ٨٢٠٥

الدماممتعب قاعد مرقش العتيبى٤٢٧٧٦٩٨ ٨٢٠٦

الدماممتعب محمد بجاد العتيبى٠٣٥٤٨٦٢ ٨٢٠٧

الرياضمحمد تركى مسفر العتيبى٤٢٤٠٩٧١ ٨٢٠٨

حريمالءمحمد شمروخ  العتيبى٤٢٣ ٨٢٠٩

جدةمحمد طريخم سويد العتيبى١٠٣ ٨٢١٠

الرياضمحمد عبدالرحمن مستور العتيبى٢٥٩ ٨٢١١

الرياضمحمد غازى عيد العتيبى٣٧٦ ٨٢١٢

الظهرانمحمد فرج صالح العتيبى٩٦٨ ٨٢١٣

جدةمحمد ماطر الدلجى العتيبى٢١٦ ٨٢١٤

الطائفمحمد مشعل على العتيبى٣٩٠ ٨٢١٥
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الرياضمحمد مشيب  العتيبى٢٤٣ ٨٢١٦

مكة المكرمةمحمد مفلح شليوع العتيبى١١٨ ٨٢١٧

االحساءمحمد نايف عواد العتيبى٩٥٢٤٠٨٠ ٨٢١٨

مكة المكرمةمرزوق فراج بريك العتيبى٥٥٣ ٨٢١٩

الرياضمطر عائض  العتيبى٠٥١ ٨٢٢٠

الرياضمطلق دعيج راجح العتيبى٢٤٤ ٨٢٢١

الرياضمطلق عليان ضاوى العتيبى٢٥٥ ٨٢٢٢

الدوادميمطلق مشبب مطلق العتيبى٨٣٥ ٨٢٢٣

الدماممطلق مشخص مشيلح العتيبى٥٤٤ ٨٢٢٤

الخرجمفرح خراص دخيل الله العتيبى٩٥٢٢٤٤٩ ٨٢٢٥

الطائفموزه مجرى  العتيبى٨١٣ ٨٢٢٦

الدوادميموضى جالى  العتيبى٣١٧ ٨٢٢٧

مكتب محافظة حفر الباطنموضى حزام محمد العتيبى٢٣٣١ ٨٢٢٨

الدوادميموضى عياد  العتيبى٠٠٨ ٨٢٢٩

الرياضناصر محمد عليان العتيبى١٠٤٢٠٤٦ ٨٢٣٠

أبـهاناصر مرزوق كنارالمقاطى العتيبى٥٤١١٤٣٩ ٨٢٣١

االحساءناصر مقعد شعيبان العتيبى١٠٩ ٨٢٣٢

الرياضنايف بهيان  العتيبى٣٥٤ ٨٢٣٣

الرياضنايف حمود  العتيبى٥٢٧ ٨٢٣٤

الرياضنايف دعسان كبشان العتيبى١٥٨ ٨٢٣٥

الرياضنايف مبارك  العتيبى٥٦١ ٨٢٣٦

مكتب محافظة الطائفنوره مطلق عايض العتيبى٥٦٥٦ ٨٢٣٧

الرياضنياف رحيم فلحان العتيبى٩٨٤ ٨٢٣٨

مكتب منطقة القصيمهيا على صغير العتيبى٩٢١٢ ٨٢٣٩

الدوادميوضحى ناشى  العتيبى٧١٦ ٨٢٤٠

الطائفياسر ابراهيم راشد العتيبى٧٧٦ ٨٢٤١

الدمامأمجد مفرح محمد العتيبي٤٨٨٣٣١٩ ٨٢٤٢

الرياضابراهيم عايض ملفي العتيبي٣٤٦٦١٦٧ ٨٢٤٣

مكتب محافظة الطائفابراهيم هجاد محمد العتيبي٤٧٧٤ ٨٢٤٤

الجبيلاتراحيب الحميدي ناصر العتيبي٥٤٩٦٤١٨ ٨٢٤٥

الرياضاحمد عوض رازن العتيبي١٧١٣٨٣٦ ٨٢٤٦
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مكة المكرمةاحمد هليل ضويان العتيبي٧٦١٥٦٧٦ ٨٢٤٧

مراتالبندري ضعيان ثنيان العتيبي٤٦٥٣ ٨٢٤٨

جدةالعادل رجاالله سعد العتيبي٧٨١٧ ٨٢٤٩

الرياضالعنود حزام عبدالعزيز العتيبي٠١٣٩ ٨٢٥٠

عفيفالوضاحي بريدان دبيان العتيبي٠١٤٠٠٠٨ ٨٢٥١

مكتب منطقة الرياضبادي عياد بن غالي العتيبي٧١٧٢ ٨٢٥٢

مكتب محافظة الدوادميباسل سهيل سهو العتيبي٣٩٨٢ ٨٢٥٣

عفيفبجاد شارع فارس العتيبي٥٣٣٧٤١٨ ٨٢٥٤

الرياضبجاد مطلق فيصل العتيبي١٧٤٨٧٠٧ ٨٢٥٥

الخبربخيت مسيفر رشيح العتيبي٦٥٧٤٩٠٧ ٨٢٥٦

الرياضبدر بن سليم بن سعيد العتيبي١٢٠٧ ٨٢٥٧

مكتب منطقة الرياضبدر جالي وقاش العتيبي٩٤٦٨١٨٠ ٨٢٥٨

الرياضبدر جدعان فيصل العتيبي٩٧٠٢٧٤٠ ٨٢٥٩

االحساءبدريه عمر مذكر حباب الحمادي العتيبي٢٠٣١٣٠٠ ٨٢٦٠

الرياضبدريه محمد عائد العتيبي٧٣٨٧ ٨٢٦١

جدةبعيجان بن هاجد بن سهل العتيبي٧٤١١٦٥٠ ٨٢٦٢

الرياضبكر عبدالله حميدان العتيبي٧٢٩٧٨٧٣ ٨٢٦٣

الرياضبليهيد ناصر بليهيد العتيبي٣٩٨٤٤١٨ ٨٢٦٤

الرياضبندر بن عبدالله بن مسيفر العتيبي٠٢١٣٧١٣ ٨٢٦٥

بدائع العضيانبندر سعود سعد العتيبي٩٥٣٢٩٢٦ ٨٢٦٦

الرياضبندر فهد شويمي العتيبي٤٤٦٩ ٨٢٦٧

الخبربندر فيحان محمد العتيبي٥١٩٥ ٨٢٦٨

الرياضبندر مطر حمود العتيبي٩٥٤٣٢٣٦ ٨٢٦٩

مكتب منطقة الرياضبيضاء سالم عبيد العتيبي٥٦٨٣ ٨٢٧٠

جدةتركي بن عامر بن رشيد العتيبي٥٩٣٣٥٩٤ ٨٢٧١

الدوادميتركي بن متروك بن نمش العتيبي٣٧٨٥٧٣٤ ٨٢٧٢

الرياضتركي حمد مقعد العتيبي٣٥٩٩ ٨٢٧٣

مكة المكرمةتركي سفر بن حامد العتيبي٠٩٠٨ ٨٢٧٤

الرياضتركي سلطان عيد العتيبي٨٩٤٧ ٨٢٧٥

مكتب منطقة الرياضتركي طلق مبارك العتيبي٣٢٢٥ ٨٢٧٦

الرياضتركي علي ناصر العتيبي٧٨٧٢٨٨٦ ٨٢٧٧
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الرياضتركي غازي صقر العتيبي٢٥٥٢ ٨٢٧٨

مكتب منطقة الرياضتركي محمد عبدالهادي العتيبي٥٧٣٧ ٨٢٧٩

مكتب منطقة الرياضتركي مسفر سعد العتيبي٨٥١٤ ٨٢٨٠

مكتب منطقة الرياضتهاني ضيف الله حدجان العتيبي٣٠١٩ ٨٢٨١

مكتب منطقة الرياضثامر عبدالله فرج العتيبي٢٧٦٣ ٨٢٨٢

مكتب منطقة الرياضثواب عبدالله ناصر العتيبي٩٩٩٢ ٨٢٨٣

جدةجابر بن ثابت بن شيبر العتيبي٨١٨٦١٢٢ ٨٢٨٤

الطائفجابر سوندي ضبيب العتيبي٥٧٩٩١٢٢ ٨٢٨٥

الرياضجازي حمدان نويشي العتيبي٥٣٦٧٢٨٥ ٨٢٨٦

الدوادميجدعان حسين خالد العتيبي٢٥٣٣٦٤٥ ٨٢٨٧

الدوادميجزاء مرزوق دغيليب العتيبي٠٨٠٠ ٨٢٨٨

الجبيلحاتم عبدالله همالن العتيبي٣٨٩٧ ٨٢٨٩

الرياضحاتم فالح داموك العتيبي٩٦٦٥٠١٨ ٨٢٩٠

القويعيةحزام حسن نوار العتيبي٠٣١٧٤١٨ ٨٢٩١

الرياضحسن زابن ناشر العتيبي٦٩١٤١٥٤ ٨٢٩٢

الرياضحسين عبدالله خضران العتيبي٨٧٧٤٧٢١ ٨٢٩٣

الرياضحصه سيف حنس العتيبي٣٨٨٠ ٨٢٩٤

الرياضحصه مشعل راشد العتيبي٨٧٥٧٨١٩ ٨٢٩٥

مكتب منطقة الرياضحصه مقبل منور العتيبي٤٤٢٨٤١٥ ٨٢٩٦

مكتب مكة المكرمةحمد محيل بن رجاء العتيبي٤٧٥٨ ٨٢٩٧

مكتب مكة المكرمةحمود سعود محمد العتيبي٣٤٨٢ ٨٢٩٨

مكتب منطقة القصيمحمود علي صغير العتيبي٠١٩٨ ٨٢٩٩

السيلحميد سعيد هوصان العتيبي٥٨٣٩ ٨٣٠٠

الظهرانخالد حبيليص عسكر العتيبي٤٤٣١٨١٢ ٨٣٠١

مكتب المنطقة الشرقيةخالد سليمان بن عبدالرحمن العتيبي٩٠٠٨ ٨٣٠٢

الرياضخالد شباب بن جالل العتيبي٦٢٧٥ ٨٣٠٣

الرياضخالد طلق جازع العتيبي٢١٦١٧٨٥ ٨٣٠٤

مكتب محافظة الدوادميخالد عبدالله مطر العتيبي٧٢٠٣ ٨٣٠٥

مكتب محافظة الطائفخالد عبيد محمد العتيبي٨٩٥٠ ٨٣٠٦

االحساءخالد عياد حسين العصيمي العتيبي١٩٤٩٧٩٨ ٨٣٠٧

مكتب منطقة الرياضخالد فالح فالح العتيبي٩٦٨١ ٨٣٠٨
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الرياضخالد فهد علي العتيبي٣٦٠٢٢٢٧ ٨٣٠٩

مكتب محافظة الطائفخالد متروك عائد العتيبي٤٧٢٠ ٨٣١٠

الرياضخالد محمد فالح العتيبي١٨٢٤ ٨٣١١

الرياضخالد مرزوق بن محمد العتيبي٧٧٢٥ ٨٣١٢

مكتب منطقة الرياضخالد هذال فالح العتيبي٨٩٠٧ ٨٣١٣

ابقيقخشمان بن جبر بن حشمان العتيبي٧٦٠٥١٢٧ ٨٣١٤

الرياضخلدون بشيرمجري المقاطي العتيبي٠١٤٦٣٧٢ ٨٣١٥

الطائفخلف فهيد عبدالله العتيبي١٨٧١ ٨٣١٦

الدوادميخونان دليل سعيدان العتيبي١٩٦٥٦٣٣ ٨٣١٧

مكتب منطقة القصيمدالل سلمان زعل العتيبي٢١٦٦٤١٧ ٨٣١٨

مكتب المنطقة الشرقيةذياب ناشي زايدالنفيعي العتيبي٧٣٢٦٩٤٨ ٨٣١٩

مكتب محافظة الدوادميذيب مهل متعب العتيبي٤٠١٣ ٨٣٢٠

الرياضذيب يوسف متعب العتيبي٢٧٢٩ ٨٣٢١

مكتب محافظة الطائفرائد عبيدالله عثمان العتيبي٤١٢٣ ٨٣٢٢

مكتب محافظة الدوادميرائد محمد عائض العتيبي١٦١٦ ٨٣٢٣

الدمامراشد سعدون قرعان العتيبي٨٤٨٨٨١١ ٨٣٢٤

مكتب محافظة الخرجراشد سعيد التمساح العتيبي٧٨٦٥٩٠٩ ٨٣٢٥

مكتب منطقة الرياضراكان عايض معتق العتيبي٩٧٦٦ ٨٣٢٦

مكتب محافظة األحساءرفعه مسلم مبارك العتيبي٤٤١٤ ٨٣٢٧

مكتب منطقة الرياضريميه سعد عويض العتيبي٣٤٤٢ ٨٣٢٨

الرياضزايد مزيد سرحان العتيبي٦٢٩٧١٦٩ ٨٣٢٩

الرياضزيد شليويح حمدان العتيبي٠٥٨٢٣٠٢ ٨٣٣٠

مكتب محافظة الخرجساره صقر مزيد العتيبي٤٦٧٨ ٨٣٣١

مكتب محافظة الدوادميساره عبيد طلق العتيبي٩٧٨٣ ٨٣٣٢

مكتب محافظة الدوادميساره غازي عياد العتيبي٢٧٥٨ ٨٣٣٣

مكتب محافظة الطائفسامي متروك عائد العتيبي٨٤١٥ ٨٣٣٤

الرياضسامي هذال فهيد العتيبي٠٤٦٥ ٨٣٣٥

مكة المكرمةسرحان سريحان بالود العتيبي٠٨٦٠ ٨٣٣٦

عنيزةسطام شرار حجي العتيبي٠٨٧٢٨٩٠ ٨٣٣٧

جدةسعد ابن عبداالله ابن رده العتيبي٨٦٦٠ ٨٣٣٨

الرياضسعد سعيد سعيد العتيبي٤٩٦٢١٣٤ ٨٣٣٩
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الرياضسعد محمد هادي العتيبي١٦٧٥٠٢٩ ٨٣٤٠

عفيفسعد محمد غالب العتيبي٦٨٩٨ ٨٣٤١

مكة المكرمةسعد مسعد سعيد العتيبي٨٧٥١٠١١ ٨٣٤٢

مكتب محافظة الدوادميسعدون مرزوق سعدون العتيبي٦١٩٠ ٨٣٤٣

جدةسعود بن سعيد بن سعيد العتيبي٧٤٤٠٦٢٦ ٨٣٤٤

مكة المكرمةسعود حمد فهد العتيبي٩٨٠٩ ٨٣٤٥

مكة المكرمةسعود سعد فالح العتيبي١٥٦١٣٣١ ٨٣٤٦

رياض الخبراءسعود سهل صقر العتيبي٢٤٥٥ ٨٣٤٧

مكتب منطقة الرياضسعود ناصر سعود العتيبي٠٩٩٤ ٨٣٤٨

الطائفسعيد محمد عبيان العتيبي٨٦١ ٨٣٤٩

مكتب محافظة الطائفسفر زايدضيف الله السميري العتيبي٩٥٦٥١٨٥ ٨٣٥٠

بريدةسفر عائد سفر العتيبي١٩٦١١٦٨ ٨٣٥١

الرياضسلطان سويلم عواض العتيبي٨٧٠٧٩٠٤ ٨٣٥٢

مكتب منطقة الرياضسلطان عبدالرحمن عبدالله العتيبي٣٥٣٦ ٨٣٥٣

مكتب منطقة الرياضسلطان عبدالله بن بجدان العتيبي٠٥٥١ ٨٣٥٤

الرياضسلطان عبدالله مزين العتيبي٨٤٧٤٧٣١ ٨٣٥٥

الرياضسلطان محماس حمدان العتيبي٨٨٦١٨٦١ ٨٣٥٦

شقراءسلمان سهيل سهل العتيبي٤١٧٨ ٨٣٥٧

الرياضسلمان عوض ملحاق العتيبي٧٣٣٠٢٩٩ ٨٣٥٨

مكتب منطقة الرياضسلمان منير المطوع العتيبي٤٧٣٥ ٨٣٥٩

جدةسليمان صويلح صالح العتيبي٥٧٤٥ ٨٣٦٠

الرياضسليمان عبدالله علوان العتيبي٤٦٤٤٣١٦ ٨٣٦١

مكتب محافظة الطائفسماح عبيدالله عثمان العتيبي٠٤٥٠ ٨٣٦٢

الرياضشاهر غازي عبيريد العصيمي العتيبي٤٦١٤٤٧٢ ٨٣٦٣

الدوادميشرعاء حمود جفين العتيبي١٤١ ٨٣٦٤

ساجرشويهينه نادرشعف الثبيتي العتيبي٧٣٧٢ ٨٣٦٥

جدةشيمه بنت  منير بن نوار العتيبي٨٧٧١ ٨٣٦٦

الطائفشيمه سعد سعيد العتيبي٩٣٩٤٨٢٨ ٨٣٦٧

الدوادميشيمي مشعان مرزوق العصيمي العتيبي٦٥٣٩٠٧٠ ٨٣٦٨

الرياضصالح بدر معيض العتيبي٤٥٢٣٣١٩ ٨٣٦٩

مكتب منطقة الرياضصالح عبدالله ناصر العتيبي٤٧٢٢٩٧١ ٨٣٧٠
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الرياضصالح فالح مرزوق العتيبي٢٦٣٩ ٨٣٧١

جدةصالح قعدان سعد العتيبي٨٥٣٩٧١٣ ٨٣٧٢

مكتب المنطقة الشرقيةصالحه فايز معيفن العتيبي٢٧٧٨ ٨٣٧٣

مكتب منطقة الرياضصفيه عواض عتيق العتيبي٩٤٠٩ ٨٣٧٤

الرياضصلف فيصل راجح العتيبي١١٢٦٠٠٦ ٨٣٧٥

مكتب مكة المكرمةصلوح عمير سليم العتيبي١٩٥٩ ٨٣٧٦

مكتب محافظة الطائفضيف الله سرحان عبدالرحمن العتيبي٣١٩٦ ٨٣٧٧

الرياضضيف الله فرج سمران العتيبي٢٧٩٨ ٨٣٧٨

مكتب منطقة الرياضطفله بنت مطلق بن خلف العتيبي٥٨١١ ٨٣٧٩

مكتب محافظة الدوادميطفله مطلق هاضل العتيبي٧٨٣٤ ٨٣٨٠

الخبرطالل منير عواض العتيبي٧٦٣١ ٨٣٨١

الرياضطالل هليل حبيليص العتيبي٠٣١٧ ٨٣٨٢

الرياضعائض حسين احمد العتيبي٦٣٧٠٠١١ ٨٣٨٣

بريدةعادل ضاوي مجيديع العتيبي١٩٥٤ ٨٣٨٤

جدةعالي سحيم محدي العتيبي٤٨٠٥ ٨٣٨٥

الجمومعامر بن عقاب بن جبر العتيبي١٥٩٠ ٨٣٨٦

الرياضعامر سلطان عمر العتيبي٠٢٦٧٣١٣ ٨٣٨٧

جدةعباد عايش فهيد العتيبي٣٨٩٣ ٨٣٨٨

مكة المكرمةعبداالله عبدالله سلطان العتيبي٨٤٦٠ ٨٣٨٩

جدةعبدالرحمن بن وطيح بن سلطان العتيبي٨٦٩٠ ٨٣٩٠

مكتب محافظة الطائفعبدالرحمن سرحان عبدالرحمن العتيبي٣٣٧٢ ٨٣٩١

الرياضعبدالرحمن سعود عبدالرحمن العتيبي٨٢٨٨٦٨٣ ٨٣٩٢

الدوادميعبدالرحمن عبدالله طامي العتيبي٨٥٧٨٥٠٠ ٨٣٩٣

عفيفعبدالرحمن منير عبدالرحمن العتيبي٧٠٦٠ ٨٣٩٤

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن ناصر غازي العتيبي٠٤٣٩ ٨٣٩٥

الرياضعبدالعزيز جهز شمروخ العتيبي٧٦١٩ ٨٣٩٦

الدوادميعبدالعزيز سعود جازي العتيبي٤٧٤٧١١٠ ٨٣٩٧

الرياضعبدالعزيز محمد عايض العتيبي٤٩٠٧٥٤٥ ٨٣٩٨

الرياضعبدالعزيز مطلق محياء العتيبي١٢٩٣ ٨٣٩٩

الرياضعبدالعزيز معتق حمود العتيبي٣٣٠٨ ٨٤٠٠

الرياضعبداللطيف عبدالله رجاء العتيبي٠٣١١٠٤٠ ٨٤٠١
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الخبرعبدالله ابراهيم شامان العتيبي٧٨٠٣ ٨٤٠٢

مكة المكرمةعبدالله بجاد ضيف الله العتيبي٨٨٦٦٨٥٦ ٨٤٠٣

الرياضعبدالله بطحي حميد العتيبي٤٨١٢٦٨٣ ٨٤٠٤

الخبرعبدالله بن عواض بن مطلق العتيبي٢٠١٢٨٣١ ٨٤٠٥

الظهرانعبدالله بن مسفر بن محمد العتيبي٦٢٩٢ ٨٤٠٦

الرياضعبدالله جميل سعود العتيبي٤١٧٨ ٨٤٠٧

الدمامعبدالله خالد عبيد العتيبي٩١٩٤٧٢٨ ٨٤٠٨

الرياضعبدالله خلف مطلق العتيبي٢٢٢٣٦٧٠ ٨٤٠٩

عفيفعبدالله زياد قطيم العتيبي٢٦٤٥ ٨٤١٠

الرياضعبدالله سعد عبدالله العتيبي٠٩٩٨ ٨٤١١

مكتب محافظة الدوادميعبدالله سعود بن عوض  الله العتيبي٥٧٢٢ ٨٤١٢

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله سعيد عبدالله العتيبي٤٣٠٣٧٨٤ ٨٤١٣

الرياضعبدالله شالح مقعد العتيبي٥٨١ ٨٤١٤

الطائفعبدالله عبيد الفي العتيبي٧٤٩٩ ٨٤١٥

الرياضعبدالله علي عيد العتيبي٦٨٤٦٥١٥ ٨٤١٦

مكتب منطقة القصيمعبدالله علي صغير العتيبي٢٢٧١ ٨٤١٧

الرياضعبدالله غازي عبدالله العتيبي٩٦٤٦١١٩ ٨٤١٨

الرياضعبدالله غريب عيد العتيبي٣٦٨٦ ٨٤١٩

مكتب منطقة الرياضعبدالله ماجد سعود العتيبي٤٩٢٣ ٨٤٢٠

الرياضعبدالله متلع منير العتيبي٩٧٤٢ ٨٤٢١

الطائفعبدالله محمد عبدالله العتيبي٤٩٣٨ ٨٤٢٢

عفيفعبدالله مقعد ناجي العتيبي٩٦١٧ ٨٤٢٣

الرياضعبدالله نايف حمود العتيبي٣٨٤١ ٨٤٢٤

الدمامعبدالله هادي قاعد العتيبي٢٥٧٩٢٠٤ ٨٤٢٥

الرياضعبدالمجيد سعد بن معيض العتيبي٢٧٠٢ ٨٤٢٦

الرياضعبدالمجيد سهل بن رفاع العتيبي٣٠١٩ ٨٤٢٧

مكتب مكة المكرمةعبدالمجيد غازى بن ثواب العتيبي٩٧٨٤ ٨٤٢٨

الطائفعبود ذويخ عويدي العتيبي١٧٢٣٩٠٩ ٨٤٢٩

المدينة المنورةعبيد راشد نافع العتيبي٢٧٢٠ ٨٤٣٠

الرايسعبيد سعيد عبيد العتيبي٣٤٦٢ ٨٤٣١

جدةعبيد عبدالمحسن خميس العتيبي٨٦٠٥٧٣٠ ٨٤٣٢
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القويعيةعبيد عبدالهادي ضويحي العتيبي١٤٣٠٩٠٣ ٨٤٣٣

الطائفعبيد علي حامد العتيبي٧٧٨٣ ٨٤٣٤

الرياضعبيد عيد مجري العتيبي٠٣١٠٩٧٠ ٨٤٣٥

مكتب محافظة األحساءعبيد محمد عبيد العتيبي٧٢٠٧ ٨٤٣٦

الخبرعطاء محمد مرشد العتيبي٠٦٤٩٦٧٧ ٨٤٣٧

الرياضعطيه غازي سيف العتيبي٦٨٦١ ٨٤٣٨

الرياضعقيل فيحان عقيل العتيبي١٢٤٥٠٥٠ ٨٤٣٩

جدةعلي سعد بن عايض العتيبي٩٣٣٤ ٨٤٤٠

الرياضعلي محمد حمود العتيبي٤٩٤٣٨٧٧ ٨٤٤١

الرياضعلي نافل عايض العتيبي٤٦١٠ ٨٤٤٢

الرياضعمار بن عبدالله بن عمار العتيبي٧٩٠٨ ٨٤٤٣

الخبرعمر ذعار بندر العتيبي٤٠١٩٠١٣ ٨٤٤٤

الرياضعمر عبدالله بنيدان العتيبي٨٩٤٥١٠٦ ٨٤٤٥

جدةعمر محمد صالح العتيبي٤٣٣٦١٧٨ ٨٤٤٦

الرياضعمير محمد بداح العتيبي١٦١٣ ٨٤٤٧

الرياضعواض بن سيف بن عواض العتيبي٤١٠٩٨٨٦ ٨٤٤٨

جدةعوجان عيد راشد العتيبي٣٣٦٧ ٨٤٤٩

الرياضعوض بن مشعان بن عواض العتيبي٠٠٥٨ ٨٤٥٠

مكتب منطقة الرياضعوض حمود قائم العتيبي٥٦٠٥ ٨٤٥١

النعيريةعيد مفلح مرجاح العتيبي٥٣٥٣ ٨٤٥٢

عفيفغازي بن منيف بن طلق العتيبي٣٥٥٣ ٨٤٥٣

الرياضغازي سعد سعود العتيبي٠١٩٦٦٥٦ ٨٤٥٤

جدةغازي نوار بوتيل العتيبي٦١١٧٨٢٥ ٨٤٥٥

الرياضغايب عبدالهادي الشيباني العتيبي٣١٧٠٤٦٤ ٨٤٥٦

مكتب منطقة حائلفاطمه محمد عيد العتيبي٣١٩٦ ٨٤٥٧

مكتب منطقة الرياضفاطمه محمد حمد العتيبي٧١٦٢ ٨٤٥٨

الرياضفالح سلطان زراق العتيبي٧٨٠٧٢٢٩ ٨٤٥٩

الرياضفالح محمد صاهد العتيبي٨٣٩٧ ٨٤٦٠

عنيزةفالح مطلق بن مبارك العتيبي٩٢٣٧ ٨٤٦١

الرياضفايز متروك فايز العتيبي٥٥٥٦٤٧٨ ٨٤٦٢

الرياضفريج محسن فريج العتيبي٢٩٣٤٤٣٦ ٨٤٦٣
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الخبرفالح عايض شبيب العتيبي٩٩٠٨٣٠٧ ٨٤٦٤

الرياضفهد تركي زبن العتيبي٥١٣٨ ٨٤٦٥

الرياضفهد ثقل جزاء العتيبي١٢٨٨٧٩٥ ٨٤٦٦

الظهرانفهد سعود فالح العتيبي٧٤٥١ ٨٤٦٧

الرياضفهد سويلم عواض العتيبي٤٢٤٣٦٤٦ ٨٤٦٨

الرياضفهد طلق سميح العتيبي٧٨٢٧٥٥٢ ٨٤٦٩

الطائففهد عبدالله صقر العتيبي٩٧٩٤ ٨٤٧٠

الرايسفهد علي فهد العتيبي٣٠٧٥ ٨٤٧١

مكتب منطقة الرياضفهد ماطر حمود العتيبي٧٦٤٤ ٨٤٧٢

الظهرانفهيد غازى فهيدالروقي العتيبي٧٠٦١١٠٣ ٨٤٧٣

الدمامفواز فالح فالح العتيبي٧٤٣٨٧٩٤ ٨٤٧٤

الرياضفواز قاعد بشير العتيبي٧٧٨٦٥٥٧ ٨٤٧٥

الخرجفواز محمد عامر العتيبي٢٣٨٥ ٨٤٧٦

الرياضفيصل شباب ضيف الله العتيبي٧٣٣٣٢٨٦ ٨٤٧٧

جدةفيصل شالح ثياب العتيبي٥٨٤٦١٧١ ٨٤٧٨

الرياضفيصل شيهان جليل العتيبي٤٥٣٩ ٨٤٧٩

الرياضفيصل علي سالم العتيبي١٢٩٦١٩٣ ٨٤٨٠

جدةفيصل فهد سفر العتيبي٤٩٩٨ ٨٤٨١

الرياضفيصل فيحان عبدالله العتيبي٠٩١٦ ٨٤٨٢

الرياضفيصل مطلق فالح العتيبي٤٠١٠ ٨٤٨٣

مكتب منطقة الرياضقائم شطب محمد العتيبي٠٠٧٧ ٨٤٨٤

مكتب منطقة الرياضقبالن فرج عبدالله العتيبي٣٥٩٠١٨١ ٨٤٨٥

الرياضقطيم فرحان مطر العتيبي٩١٢٨٢٨٩ ٨٤٨٦

مكتب محافظة الطائفكامله مفلح حصيني العتيبي٩٤٥٣ ٨٤٨٧

الرياضماجد ضيف الله هابس العتيبي٠١٦٥ ٨٤٨٨

الدمامماجد عبدالله فيحان العتيبي٩٩٩١٧٤١ ٨٤٨٩

جدةماجد مثيب داخل العتيبي٦٢٣٥ ٨٤٩٠

الخبرماضي علي ماضي العتيبي٢٩٧٠٤٧١ ٨٤٩١

الرسماطر مرزوق ماطر الغيضانى العتيبي٢٠٤٩٤٩٠ ٨٤٩٢

الطائفماهر سعيد وزير العتيبي٦٨٠١ ٨٤٩٣

الرياضمبارك شبيب سعود العتيبي٦١٧٢٠٧٤ ٨٤٩٤
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الرياضمتعب سعد عايش العتيبي٩٤٩٩ ٨٤٩٥

جدةمحمد بن سفر بن براز العتيبي٨٩٥١٥٢٢ ٨٤٩٦

الرياضمحمد بن علي بن جويعد العتيبي٥٧٩٤٦٥٧ ٨٤٩٧

مكتب منطقة الرياضمحمد حسن راجح العتيبي٨٢٩١ ٨٤٩٨

الرياضمحمد حشر محمد العتيبي٤٤٣٥ ٨٤٩٩

الجبيلمحمد حمدان محمد العتيبي٢٩١٣٨٨٤ ٨٥٠٠

حفر الباطنمحمد خميس ناصر العتيبي٦٩٣٤٣٩٣ ٨٥٠١

مكتب منطقة الرياضمحمد رشيد بهدول العتيبي٣٣٣٣ ٨٥٠٢

الرياضمحمد سعدي محماس العتيبي٣٢٨٩ ٨٥٠٣

جدةمحمد طالب مسفر العتيبي٥٠٨٢٢٨٦ ٨٥٠٤

الرياضمحمد عبد المحسن محمد العتيبي٩٠٣٤ ٨٥٠٥

الرياضمحمد عبدالرحمن بطي العتيبي٤٦٠ ٨٥٠٦

الرياضمحمد عبدالله راشد العتيبي٥٧٤٧٢٧٩ ٨٥٠٧

جدةمحمد عبدالله ضاحي العتيبي٨٢٣٨٩٨٧ ٨٥٠٨

الدماممحمد عبدالله سحمي العتيبي٨٢١٢ ٨٥٠٩

الرياضمحمد علي غنام العتيبي٦٢١٨٢٤٩ ٨٥١٠

عفيفمحمد فالح سعيد العتيبي٢٥٤٥٦١٩ ٨٥١١

الدماممحمد ماطر داحم العتيبي٠٧٣٧ ٨٥١٢

الدوادميمحمد مجدل محمد العتيبي٨٣٥٢ ٨٥١٣

الدوادميمحمد ملفي مرزوق العتيبي٦٧٧٥٢٣٣ ٨٥١٤

المزاحميةمحمد مناحي كروين العتيبي٢٥٧٧٦٨٤ ٨٥١٥

الرياضمحمد ناصر شاعي العتيبي٨٦٩٧٨٩٧ ٨٥١٦

مكتب منطقة الرياضمحمد هذال فالح العتيبي٨٩١٥ ٨٥١٧

الرياضمحيل حضيض مصلح العتيبي٥٧٥٦٦٠١ ٨٥١٨

مكة المكرمةمخلد ثمر نجم العتيبي٣٢٤٩ ٨٥١٩

الرياضمذكر جهيم حسين العتيبي١٠٩١ ٨٥٢٠

الرياضمرزوق سليمان حسين العتيبي١٢٩٨ ٨٥٢١

مكتب محافظة حفر الباطنمريم شارخ فيحان العتيبي٧٥١٠ ٨٥٢٢

مكتب محافظة األحساءمزنه نايف نويشى العتيبي٠١٩٤ ٨٥٢٣

ساجرمساعد بن سعود بن سفر العتيبي٥١١٢ ٨٥٢٤

الرياضمساعد جميل مساعد العتيبي٧٣٩٩ ٨٥٢٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةمسعد صويبر بن ثمري العتيبي٢٢٣٥ ٨٥٢٦

الظهرانمشاري بن فهد بن ساير العتيبي٣٥٠٤٠٧٣ ٨٥٢٧

جدةمشاري صنهات مرزوق العتيبي٨٢٤٠ ٨٥٢٨

الرياضمشاري عبدالله قاعد العتيبي٦٤٩٠٠١٤ ٨٥٢٩

الرياضمشعان شليويح حمدان العتيبي٦٨٥٣٩٩٧ ٨٥٣٠

حائلمشعل احمد الفي العتيبي٤٨٤٨٧١٠ ٨٥٣١

الخبرمشعل بن عبود بن عبدالله العتيبي٥٤٦٧٨٢٦ ٨٥٣٢

مكة المكرمةمشعل بن محيميد بن محمد العتيبي٨٠٢٨٧١٦ ٨٥٣٣

الرياضمشعل مبارك سعيدان العتيبي٥٩٤٠ ٨٥٣٤

الرياضمطلق عبدالرحمن مطلق العتيبي٣٦٦٣٧٨٨ ٨٥٣٥

بالجرشيمطلق محمد مطلق العتيبي٢٢٥٧ ٨٥٣٦

مكتب منطقة الرياضمطلق محمد مرزوق العتيبي٦٠٦٩٥٦١ ٨٥٣٧

الرياضمفرس محمد زيد العتيبي٤١٤٢٣٤٠ ٨٥٣٨

الرياضمفلح فالح راكان العتيبي١١٧٩٣٦٨ ٨٥٣٩

الرياضمقبل عيد عبدالرحمن العتيبي٢٩٩٣ ٨٥٤٠

الرياضمقرن سعود نوار العتيبي٢٩٦٩ ٨٥٤١

الرياضمناحي بن عمر بن مناحي العتيبي٨٥١٥ ٨٥٤٢

الرياضمناور قعيد راضي العتيبي٠٤٥٥ ٨٥٤٣

الدماممنى مشعل مسيمير العتيبي٤٢٥٣ ٨٥٤٤

الرياضمنى هليل بن هالل العتيبي٨١٣٧ ٨٥٤٥

مكتب منطقة الرياضمنيره متعب مزعل العتيبي٢٠٨٥ ٨٥٤٦

مكتب منطقة الرياضمنيره مشعف مزيد العتيبي٨٥٨٧٤١٥ ٨٥٤٧

مكتب محافظة الدوادميمنيف خالد منيف العتيبي٧٠٥٨ ٨٥٤٨

الرياضمنيف خلف عبد الله العتيبي٨٧٨١٧٤٩ ٨٥٤٩

جدةمنيف منير مفرح العتيبي١١٦٤٣٤٨ ٨٥٥٠

الرياضموضي جابر حمود العتيبي٥٦٠٣٤٩٣ ٨٥٥١

مكتب منطقة القصيمموظي رباح السعيد العتيبي١٧٣٥ ٨٥٥٢

الرياضنادر غزاي ذعار العتيبي١٣٦٠ ٨٥٥٣

القويعيةناصر بادي كريوين العتيبي٣٩٣ ٨٥٥٤

مكتب المنطقة الشرقيةناصر بن مطلق بن ثعيان العتيبي٩٨٣٢ ٨٥٥٥

الرياضناصر جازي عبدالرحمن العتيبي١١٩٣٩١١ ٨٥٥٦
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الخبرناصر مسعود بجاد العتيبي٥٧٧٥٨٦٩ ٨٥٥٧

جدةناصر مصلح متروك العتيبي٩٩٩٠ ٨٥٥٨

الرياضناميه سالم طنف العتيبي٣٧٢٠ ٨٥٥٩

المذنبنايف سامي بن ذعار العتيبي٦٠٢٩ ٨٥٦٠

الرياضنايف عيسى نايف العتيبي٤٠٨١٠٤٨ ٨٥٦١

الطائفنايف غازي غالب العتيبي٠٥١٣ ٨٥٦٢

بريدةنايف فايح حميد العتيبي٣٩٢٣ ٨٥٦٣

الرياضنايف قاعد قطيم العتيبي٠٦٢١٥٨٨ ٨٥٦٤

الخبرنايف مشعان عوض العتيبي٥١١٤٩٧٧ ٨٥٦٥

مكتب محافظة الطائفنايف مفلح حصيني العتيبي٦٥١٣ ٨٥٦٦

مكتب محافظة الدوادمينقاء عواض عياد العضياني العتيبي١٧٥٦٤٦٨ ٨٥٦٧

الرياضنقاء محيل نهيتان العتيبي٩٥٤٤٤٠٠ ٨٥٦٨

مكة المكرمةنهار بريكان شبيب العتيبي٩٧٩٤١٠٦ ٨٥٦٩

جدةنوار بن سعيد بن نوار العتيبي٣٠٨٢١٣٨ ٨٥٧٠

المهدنواف رويشد رشيد العتيبي٢٤٥٢٠٢٨ ٨٥٧١

مكتب منطقة مكة نواف عبدالله خلف العتيبي٥٧٩٩٧٨٨ ٨٥٧٢
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائفنواف عبيدالله عثمان العتيبي١٤٧٠ ٨٥٧٣

مكتب منطقة الرياضنواف عيد صقر العتيبي١٤٩٠ ٨٥٧٤

مكتب منطقة الرياضنواف فيصل حمد العتيبي٠٨٦٣ ٨٥٧٥

الرياضنواف مسلى شعيفان العتيبي٩١٤٧ ٨٥٧٦

الظهراننواف مناحى شبيب العتيبي٢٩٤٤ ٨٥٧٧

مكتب منطقة الرياضنوره عليان . العتيبي٢٤٨٨ ٨٥٧٨

مكتب منطقة الرياضنوره فالح العصيمي العتيبي٥٥٣٤ ٨٥٧٩

مكتب منطقة الرياضنوره فهد عبدالهادي العتيبي١٤٨٨ ٨٥٨٠

الرياضنوره محمد محسن العتيبي٩٧٤٢ ٨٥٨١

الرياضنوره مشعان ابراهيم العتيبي٦٨٠٢ ٨٥٨٢

الخرجنوره نوار حسن العتيبي٦٠٧٢ ٨٥٨٣

الرياضنوري عمر عايض العتيبي٤٩٢٩ ٨٥٨٤

مكتب منطقة الرياضنوضاء شاهر مسحل العتيبي٥٥٦٢ ٨٥٨٥

ساجرنوير سعد مروي العتيبي٠٤٩٦ ٨٥٨٦

الرياضنوير مخلد نوار العتيبي٧٩٣٢ ٨٥٨٧
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الرياضنيله نائض غنيمان العتيبي١٢٢ ٨٥٨٨

الخبرهادي عبدالله هادي العتيبي٥٩٣٩٢٨٦ ٨٥٨٩

الرياضهدى سياف فالح العتيبي٤٨٦٧ ٨٥٩٠

الرياضهديب عبدالله هديب العتيبي٦٩٥١ ٨٥٩١

الخرجهريس منيف عدام العتيبي١١٥٩ ٨٥٩٢

الخبرهزاع محمد هزاع العتيبي٩٧٠١٤٥٨ ٨٥٩٣

الرياضهالل حبيليص مهيران العتيبي٠٤٢١ ٨٥٩٤

مكتب منطقة الرياضهالله معال عبدالله العتيبي٨٣٥٧ ٨٥٩٥

الرياضوائل محمد حمضان العتيبي٦١٨٠٢٧٩ ٨٥٩٦

مكتب محافظة الطائفوافي جدي زهيان العتيبي٣٠٦٦ ٨٥٩٧

مكتب محافظة األحساءوحش نايف نويشى العتيبي٠١٨٦ ٨٥٩٨

الرياضوسمي مفرس عواض العتيبي٦٣٨٢ ٨٥٩٩

مكتب المنطقة الشرقيةوضحى عبدالله سعيد العتيبي٠٥٦٠ ٨٦٠٠

مكتب المنطقة الشرقيةوطفى محمد عوض العتيبي٣٠٨١ ٨٦٠١

مكتب منطقة الرياضوفاء سعد منير العتيبي٧٤٢٠ ٨٦٠٢

الرياضونياء بنت  غازي بن عليشه العتيبي٤٨٩٣ ٨٦٠٣

جدةياسر بن سعد بن مرزوق العتيبي٣٢٧٠٦٤٩ ٨٦٠٤

الدمامياسر بن نجم بن ساطي السريحي العتيبي٣٣٦٢٨٣٠ ٨٦٠٥

االحساءياسر مشعل بن محمد العتيبي٢٢٥٨ ٨٦٠٦

الطائفيزيد محمد حميرس العتيبي٨٠٢٤٣٩٢ ٨٦٠٧

المذنبيوسف مناحي بن فارس العتيبي٠١٧٢ ٨٦٠٨

الرياضحماد سعد حماد العتيق٣٥٣٦٩٠٧ ٨٦٠٩

الرياضخالد فهد عبدالرحمن العتيق٢١٥٧٨٧٢ ٨٦١٠

الرياضسامي عبدالله محمد العتيق٩٥٥٠٧٩٧ ٨٦١١

الرياضسليمان عبدالله عتيق العتيق٤٧٨ ٨٦١٢

مكتب منطقة الرياضمريم عبدالله صالح العتيق٠٢٢٠٣٥٧ ٨٦١٣

االحساءموضي بنت عبدالرحمن بن ابراهيم العتيق٥٦٠٦ ٨٦١٤

االحساءيوسف احمد جاسم العتيق٤٨٨١٨٤٨ ٨٦١٥

الرياضناصر منصور محمد العتيقى٣٤٧ ٨٦١٦

االحساءمحمد محمد على العثبان٧٢٠ ٨٦١٧

أبـهاعلى يحى عبدالرحمن العثريانى٥٤٠ ٨٦١٨
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مكتب منطقة الرياضحصه عبدالله محمد العثمان٣٦٠١ ٨٦١٩

مكتب منطقة الرياضدليل ابراهيم عبدالرحمن العثمان٣٩١٣ ٨٦٢٠

الخبررائد محمد راشد العثمان٤٦٠٩ ٨٦٢١

الرياضسلمان عثمان محمد العثمان٢٩٤٠ ٨٦٢٢

الرياضصالح عبدالله على العثمان٥٤٥ ٨٦٢٣

مكتب منطقة الرياضعبداالله فيصل بن ابراهيم العثمان٩٤٨٩ ٨٦٢٤

الرياضعبدالرحمن فهد عبدالعزيز العثمان٦٨٨٥ ٨٦٢٥

القرياتعبدالرحمن محمد مزيد العثمان٣٠٢٩٣٧٨ ٨٦٢٦

الرياضعبدالرحمن نبيل عبدالرحمن العثمان٩٨٩٤٦٢٨ ٨٦٢٧

الرياضعبدالله حمد براهيم العثمان٧٨٢٧ ٨٦٢٨

الرياضعثمان حمد عبدالله العثمان٨٠٥٢ ٨٦٢٩

الخبرعثمان عبدالله عثمان العثمان٣١٠٥٠٧١ ٨٦٣٠

مكتب منطقة الرياضلطيفه ابراهيم حمد العثمان٨٩٨٩ ٨٦٣١

الرياضمحمد حمد عبدالعزيز العثمان٠١٦٠٦٨٢ ٨٦٣٢

الرياضمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن العثمان٢٠٢٣٧٩٨ ٨٦٣٣

الرياضمحمد فهد عثمان العثمان٠٢٠٨٧٠٨ ٨٦٣٤

مكتب منطقة الرياضموضي دخيل شايع العثمان٦٩٦٥ ٨٦٣٥

مكتب منطقة الرياضنهال فيصل بن ابراهيم العثمان٠٤١٥ ٨٦٣٦

الرياضابراهيم عبدالعزيز  العثيم٨٠٠ ٨٦٣٧

بريدةعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز العثيمين٢٥٣٤٩٥٣ ٨٦٣٨

الرياضفهد ابراهيم محمد العجاج٤٥١٥١٨٠ ٨٦٣٩

بريدةخالد الصالح  العجاجى٠٢٧ ٨٦٤٠

الرياضابراهيم بن محمد بن أحمد العجالن٦٩٧٣ ٨٦٤١

بريدةابراهيم سليمان عبدالله العجالن٩٦٥٣٠٣٧ ٨٦٤٢

مكتب منطقة الرياضساره صالح محمد العجالن٣٠٤١ ٨٦٤٣

مكتب منطقة الرياضسلمى ابراهيم ناصر العجالن٣٦٠٦ ٨٦٤٤

الرياضصالح عبدالله عبدالرحمن العجالن٩٦٢١ ٨٦٤٥

الرياضعبدالعزيز ابراهيم عبدالله العجالن٢٩٧١٤٤٠ ٨٦٤٦

الرياضعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز العجالن٤٥٢ ٨٦٤٧

جدةعلى مبارك  العجالن٨٥٥ ٨٦٤٨

الرياضفهد عبدالعزيز  العجالن٤٠٤ ٨٦٤٩
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الرياضمحمد عبدالله علي العجالن٠٤٢٠٠٣٩ ٨٦٥٠

بريدةمنيره عبدالله محمد العجالن٣١٩٥٢٣٤ ٨٦٥١

مكتب منطقة الرياضمنيره عجالن عبدالعزي العجالن٩٤٢٣ ٨٦٥٢

مكتب منطقة الرياضنوره محمد سعد العجالن٤٢٧٥ ٨٦٥٣

الدماماحمد علي حسن العجالني٧١٤٨٨٣٧ ٨٦٥٤

المضيلفمبارك زاهر زين العجالني٥٦٦٢ ٨٦٥٥

الرياضابراهيم حسن حبيب العجمى٠٢٩٨٧٦٨ ٨٦٥٦

الرياضبجاش عبدالله ناصر العجمى٦٦٤ ٨٦٥٧

جدةجودالله عويد حسين العجمى٣٢١ ٨٦٥٨

الرياضحمود ناصر صالح العجمى٣٦٩ ٨٦٥٩

مكتب منطقة الرياضسالم حمد على العجمى٤٢٢٢ ٨٦٦٠

الرياضسعود محمد خيفن العجمى٠٥٨ ٨٦٦١

مكتب محافظة الجبيلسلمى فهد سالم العجمى٨٦٧٢ ٨٦٦٢

مكتب محافظة الجبيلشمعه محسن على العجمى٣٨٠٢ ٨٦٦٣

الرياضطفلة حسن على العجمى٨٤٥٩٤٧٠ ٨٦٦٤

الرياضعبدالله سعود سعيد العجمى٥٥٠ ٨٦٦٥

الرياضعبدالله سهل  العجمى٢٧٥ ٨٦٦٦

الرياضعبدالله ناصر طفالن العجمى٣١٦١٦٧١ ٨٦٦٧

الظهرانعبدرب الحسين مهدى  العجمى٣٦٧ ٨٦٦٨

الرسعبيد محمد متعب العجمى٤٢٧ ٨٦٦٩

مكتب محافظة الخرجغرسه محسن شديد العجمى٠٥٠٦ ٨٦٧٠

مكتب محافظة الجبيلفاطمه محسن على العجمى٧٤٩٥ ٨٦٧١

الرياضفالح متعب لصقه العجمى٨٥١ ٨٦٧٢

الظهرانفهد محمد مانع العجمى٤٠٦٢٩٠١ ٨٦٧٣

الخبرفيصل خالد  العجمى ٨٦٧٤

الظهرانمحمد بناش مانع العجمى٢٨٠ ٨٦٧٥

مكتب منطقة الرياضمحمد حمد على العجمى٩٢٥٨ ٨٦٧٦

الجبيلمحمد صالح حبيب العجمى٨٥٣٣٩٥٧ ٨٦٧٧

جدةمحمد عبدالله ابوجابر العجمى٤٧٤ ٨٦٧٨

الرياضمحمد على مبارك العجمى٢١١ ٨٦٧٩

مكتب منطقة الرياضمربم فهد دمشق العجمى٩٦٩٢ ٨٦٨٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
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التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمسعود محمد  العجمى٩٠١ ٨٦٨١

الرياضمسفر هادى  العجمى٢٣٣ ٨٦٨٢

مكتب محافظة الجبيلمعكام بجاش فهد العجمى٠٧٥ ٨٦٨٣

مكتب منطقة الرياضمها حمد على العجمى٦٠٤٩ ٨٦٨٤

الخبرنادر فرج  العجمى ٨٦٨٥

الدمامناصر فهاد  العجمى٥٧٣ ٨٦٨٦

جدةناصر محمد سيف العجمى٠٨٧ ٨٦٨٧

أبـهاناصع عايض حمد العجمى٢١٧ ٨٦٨٨

مكتب منطقة الرياضنوال حمد على العجمى٧٦٩٧ ٨٦٨٩

مكتب منطقة الرياضنوره حمد على العجمى٩١٩٤ ٨٦٩٠

مكتب المنطقة الشرقيةنوره على محمد العجمى٠٨٧٥ ٨٦٩١

الرياضهادى يحيى محمد العجمى٥٨٥٥٢٦٤ ٨٦٩٢

مكتب منطقة الرياضهدى حمد على العجمى٧٧٠٥ ٨٦٩٣

مكتب منطقة الرياضهمالء حمد على العجمى٦٤٥٥ ٨٦٩٤

مكتب محافظة الجبيلوجناء بجاش فهد العجمى٣٣٩٠٨٩٨ ٨٦٩٥

مكتب منطقة الرياضوسميه حمد على العجمى٧٧٤٠ ٨٦٩٦

ابقيقالوليد حمد بن شايع العجمي٨٢٨٤ ٨٦٩٧

الرياضتركي بن ناصر بن فهد العجمي١٠٨٧ ٨٦٩٨

الرياضحسن فهد حسن العجمي٣٩٠٥٣٨٥ ٨٦٩٩

الدمامحسن مسفر ملهي العجمي٩٠٩٢٥٦٣ ٨٧٠٠

مكتب منطقة الرياضحصه محمد سعد العجمي٣٦٧٩ ٨٧٠١

الرياضحفيظ محمد سالم العجمي٠٦٤٨٢١٢ ٨٧٠٢

الرياضحمد راشد حمد العجمي٦٦٢٦٦٢٠ ٨٧٠٣

مكتب محافظة الجبيلحمده علي مبارك العجمي٠٣٦٧ ٨٧٠٤

مكتب محافظة األحساءخالد ضيدان عبدالله العجمي٢٢٩٩ ٨٧٠٥

الخبرراشد بن محمد بن عبدالله العجمي٧٧٦٣١٢٩ ٨٧٠٦

الدمامراشد مبارك محمد العجمي٣٥٩١ ٨٧٠٧

مكتب محافظة الجبيلرقيقه نادر نغيمش العجمي٩٧٥٥ ٨٧٠٨

الرياضسالم فرج خالد العجمي٩٠٦٧٥٥٢ ٨٧٠٩

الخبرسعد بن محمد بن سالم العجمي٧٠٧٦ ٨٧١٠

الخرجسلطان سالم بن معجب العجمي١٢١٢ ٨٧١١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة األحساءشبيب حمد بن شبيب العجمي٦٩٥٦ ٨٧١٢

مكتب محافظة الخرجصالح محمد صالح العجمي٠٥٦٩ ٨٧١٣

الرياضصيته حسن ملهي العجمي١٥٧٦٣٧٦ ٨٧١٤

الرياضظافر بن مصعب بن ظافر العجمي٩٠٨٥ ٨٧١٥

الخبرعبد العزيز محمد عيسى العجمي٧٢٢٥٤٥٤ ٨٧١٦

مكتب منطقة الرياضعبداالله ناصر عايض العجمي١٤٤٦ ٨٧١٧

مكتب محافظة الخرجعبدالرحمن علي غليفص العجمي٣١٦٢ ٨٧١٨

الخبرعبدالله براك مفلح العجمي٣٦١٦٤٤٧ ٨٧١٩

الدمامعبدالله بن احمد بن حماد العجمي٣٠٢٨١٤١ ٨٧٢٠

الرياضعبدالله صالح عبدالله العجمي١٩٣٣٢٠٤ ٨٧٢١

جدةعبدالله ضبيب زيد العجمي٠٢٧٠١٧٢ ٨٧٢٢

الرياضعبدالله مويعز عيدالله العجمي٨٣٨٧٩٨٣ ٨٧٢٣

مكتب المنطقة الشرقيةعبده العلي موسى عباس العجمي٣٥١٢١٦٧ ٨٧٢٤

الرياضعبيصان حزام محسن العجمي٦٩٥٥٤٧٠ ٨٧٢٥

الثقبةعلي عبدالله فهد العجمي٥٨٣٥ ٨٧٢٦

الرياضعليان راشد محمد العجمي٢٤٤٨٣٧٤ ٨٧٢٧

الدمامغصاب عبدالمحسن غصاب الغصاب العجمي٣٦٤ ٨٧٢٨

مكتب منطقة الرياضفاطمه احمد فالج العجمي١٢١١ ٨٧٢٩

جدةفالح بن محمد بن مسفر العجمي١٩٤٣٩٦٦ ٨٧٣٠

الخبرفالح هجاج محمد العجمي٠٠٠٥ ٨٧٣١

الخبرفهاد فهد حبنان العجمي٣٨٥٤٣٢٨ ٨٧٣٢

الرياضفهيد شافي منصور العجمي٢٤٤٦٧٥٢ ٨٧٣٣

الخبرقاسم علي محمد العجمي٠٨٦٤١٥١ ٨٧٣٤

الخرجمانع محمد مانع العجمي٧٣٨٨٨٧٤ ٨٧٣٥

مكتب المنطقة الشرقيةمبارك محمد مبارك العجمي٦٧٥٥ ٨٧٣٦

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد بن حطاب بن ظافر العجمي٢٦٨٨٥٦٣ ٨٧٣٧

الثقبةمحمد عبدالله فهد العجمي٧٧٥٤ ٨٧٣٨

الرياضمحمد فهد مانع العجمي٣٢٢٦٨٣٠ ٨٧٣٩

الرياضمحمد منصور فالح العجمي٩٥٠٢ ٨٧٤٠

الدماممحمد ناصر محمد العجمي٣٠٢٦٣١٧ ٨٧٤١

الرياضمنصور محمد جويعد العجمي٠٧٦٣٢١٠ ٨٧٤٢
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التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخبرمنصور محمد عبدالله العجمي٥٩٨٣٣٣٣ ٨٧٤٣

مكتب محافظة الجبيلنجالء محمد صالح العجمي٨٦٠٦ ٨٧٤٤

الخبرنعيمه علي محمد العجمي٩١٢٣ ٨٧٤٥

مكتب منطقة الرياضنفالء نادر محمد العجمي٧٤٤٧ ٨٧٤٦

مكتب منطقة الرياضنورة ناصر عامر العجمي٢٦٣٨ ٨٧٤٧

جدةهادي صالح محسن العجمي٣٢٧٤٣٦٦ ٨٧٤٨

الخبرهايف سالم الهادي العجمي٣٥٨ ٨٧٤٩

مكتب المنطقة الشرقيةسامي سلطان عبدالله العجيان٥٩٥١٤٥٦ ٨٧٥٠

الدمامعبدالحكيم سلطان عبدالله العجيان٥٧٥٨٣٤٣ ٨٧٥١

الرياضمحمد جريدي عبيد العجيان٣٧٠١ ٨٧٥٢

مكتب منطقة مكة خزن سليمان مسلم العجيرشي١٠٢٠ ٨٧٥٣
المكرمة/جدة

الرياضعبدالرحمن محمد دخيل العجيمى٢١٠ ٨٧٥٤

مكتب منطقة حائلهيا خلف على العجيمى٨١٦٧ ٨٧٥٥

مكتب منطقة الباحةانيسه عبدالله امين العدني٢٥٢١ ٨٧٥٦

الرياضحمد ابراهيم عبدالرحمن العدوان٣٩١٢٩٠١ ٨٧٥٧

الرياضسيف محمد عبدالله العدوان١٦٧٧٢٤١ ٨٧٥٨

جدةمحمد عوض محمد العدوانى٧٧٧٣٥٣٥ ٨٧٥٩

مكتب منطقة مكة بدريه احمد سعد العدواني٣١٨٩ ٨٧٦٠
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعبدالرحمن بن عبدالله بن حسين العدواني٣٧٢٤٦٦٥ ٨٧٦١

مكتب منطقة مكة علي احمد سعد العدواني٧٩٩٣ ٨٧٦٢
المكرمة/جدة

جدةعلي حسن محمد العدواني١٢٥٧٢٥٦ ٨٧٦٣

جدةمحمد سعد محمد العدواني٣٠٧٤٩٣٢ ٨٧٦٤

الطائفوليد عبدالله عبدالخير العدواني٠٣٧١٧٣٦ ٨٧٦٥

مكتب مكة المكرمةخديجه سنوسى ا العدوى٣٩٠٦ ٨٧٦٦

الرياضمصطفى رحيل محمد العديساني٤٨٢٠ ٨٧٦٧

مكتب منطقة تبوكنجاة محمد ابراهيم العديني٢٠٧٩ ٨٧٦٨

مكتب منطقة الرياضهاله عبدالله ناصر العذل١٦٢٧ ٨٧٦٩

الخبراحمد على  العذيقى٨٤٩ ٨٧٧٠

الطائفعبدالعزيز بن حاسن بن حسن العرابي٢٩١٠٠٧٩ ٨٧٧١

مكتب المنطقة الشرقيةحسين بن علي بن منصور العرادى٤١١٦١٥٠ ٨٧٧٢

تبوكسليم محمد رحيل العرادى١٨٤ ٨٧٧٣
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التسلسلي
رقم الهوية 
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رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامعبدالمحسن بن سعد بن عبداللطيف العرادى٥٩١٦٠٧٨ ٨٧٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةحيدر سعيد بن علي العرادي٤٩٨٠ ٨٧٧٥

المدينة المنورةدخل الله مشعل عبد الله العرج٧٢٠٩٥٨٨ ٨٧٧٦

الظهرانركان نفل علي العرجانى٣٨٨٣٧٤٣ ٨٧٧٧

مكتب منطقة الرياضحسن محمد حسن العرجاني٠٧٤٦٩٩٥ ٨٧٧٨

الخرجسالم على سالم العرجاني٣٨٣٧٠٦٨ ٨٧٧٩

نجرانعلي مسفر محسن العرجاني٤١٧٤ ٨٧٨٠

االحساءغبيصان سالم محمد العرجاني٤٩٨٢١٧٢ ٨٧٨١

الرايسفهد حمد معدي العرجاني٠٩٩٢ ٨٧٨٢

الرياضمنيس هادي مبارك العرجاني٩٥٥٨ ٨٧٨٣

المدينة المنورةعبدالرحيم محمد  العردى٦٠٦ ٨٧٨٤

جدةموفق محمد الشريف العرضاوى١٥٤ ٨٧٨٥

بريدةاحمد عبدالرحمن سلطان العرفج٠٨١٧٤١١ ٨٧٨٦

مكتب المنطقة الشرقيةخالد أحمد حسين العرفج٧٧٩٣٠٤٣ ٨٧٨٧

الرياضفتحى احمد حسين العرفج١٩٦ ٨٧٨٨

الدماممنصور بن محمد بن عبدالعزيز العرفج٧٦٥٩ ٨٧٨٩

الدمامهبه عبدالرحمن ابراهيم العرفي٥٤٤٠٤٣٨ ٨٧٩٠

الظهراننايف مناحي علوش العرقان٠٢٣٣١٢٤ ٨٧٩١

الدمامحمدان سالم حمدان العرقوبي٧٥٠٤٧٥٦ ٨٧٩٢

بريدةعطاالله ضيف الله  العرمان٨١٨ ٨٧٩٣

الرياضعواض سليم سمار العرماني١٣٦٣٦٩٦ ٨٧٩٤

جدةمحسن محمد هاشم العرمطى٨٦٨٥٢٦٦ ٨٧٩٥

الرياضناصر عبدالرحمن محمد العروان٦٣٥ ٨٧٩٦

المدينة المنورةحمزه عبدالقادر  العروسي٤٤٦ ٨٧٩٧

جدةحسن سالم عوده العروى٦٧٠ ٨٧٩٨

مكتب منطقة مكة زها عايد عايد العروي٠٨٦٩ ٨٧٩٩
المكرمة/جدة

جدةعبدالله عليثه عويضه العروي٦٠٠٤٢٦٠ ٨٨٠٠

المدينة المنورةعبدالله مسعود سليمان العروي٢٤٧١ ٨٨٠١

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالله ناجي محمد العروي٩٢١٨ ٨٨٠٢

المدينة المنورةمحمد بن الفي بن سعيد العروي٣٨٥٥ ٨٨٠٣

الرياضمحمد طاهر مثنى الصادق العروي٣١٦١٠٥٠ ٨٨٠٤
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الرياضعبدالله محمد سليمان العريان٨٢٧ ٨٨٠٥

جدةعلى عبدالرحمن  العريانى٧٦٢ ٨٨٠٦

مكتب منطقة مكة احمد عبدالرحمن احمد العرياني٦٣٦١ ٨٨٠٧
المكرمة/جدة

القنفذةجاري علي جاري العرياني٩٩٤٨ ٨٨٠٨

مكتب منطقة مكة حمده حامد هشبول العرياني٢٠٢٨ ٨٨٠٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضحصه عبدالكريم محمد العريج١٨٤٥ ٨٨١٠

الرياضعبدالعزيز محمد عبدالعزيز العريدي٢٤٦٩ ٨٨١١

مكتب مكة المكرمةذكرى موتان حسن العريشى٨٠١٤ ٨٨١٢

الرياضشوعى معوضه عبدالله العريشى٩٤٣ ٨٨١٣

مكتب مكة المكرمةعفاف موتان حسن العريشى٨٠٠٦ ٨٨١٤

مكتب مكة المكرمةعلي موتان حسن العريشى٤٠٣٠ ٨٨١٥

مكتب منطقة مكة محسن حسن عبده العريشى٧٥٧ ٨٨١٦
المكرمة/جدة

جدةمحمد احمد حسن العريشى٩٨٦ ٨٨١٧

مكتب مكة المكرمةمحمد موتان حسن العريشى٧٩٩٠ ٨٨١٨

مكتب مكة المكرمةميساء موتان حسن العريشى٨٠٢٢ ٨٨١٩

مكتب مكة المكرمةميمونه موتان حسن العريشى٧٩٨٢ ٨٨٢٠

الرياضحسين على محمد العريشي٣٤٧ ٨٨٢١

مكتب مكة المكرمةرضوان موتان حسن العريشي٤٨٦٦ ٨٨٢٢

أبو عريشزيد محمد عادل العريشي٦١٣٢٤٨٩ ٨٨٢٣

مكتب المنطقة الشرقيةخديجه حسين ضيف العريض٢٩٢٤ ٨٨٢٤

الرياضمناحى على صالح العريض٦٥٩٩٩٩١ ٨٨٢٥

مكتب منطقة الرياضمها علي صالح العريض٦١٢٣ ٨٨٢٦

الرياضمشاري تركي فيصل العريعر٦٥٨٠ ٨٨٢٧

الظهرانمشعل عبدالعزيز نايف العريعر٩٩٦٥٩٧٠ ٨٨٢٨

الرياضمحمد حسن حسين العريف٤٥١٦٢٣٩ ٨٨٢٩

الدمامعبدالله سعد سعيد العريفى٠١٠ ٨٨٣٠

مكتب محافظة األحساءحجيه محمد حسن العريفي١٢٤٩٢٣٣ ٨٨٣١

الرياضحصه عبدالله سعود العريفي٢٠٠٢ ٨٨٣٢

حائلعبدالرحمن محمد عبدالرحمن العريفي٨١٣٥ ٨٨٣٣

الرياضعبدالله محمد سعد العريفي٢٤٥٤ ٨٨٣٤

الرياضفيصل براهيم سعد العريفي٠٧٨٢ ٨٨٣٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضمحمد محمد عبدالله العريفي١٥٠٩٥١٥ ٨٨٣٦

الرياضعبدالرحمن صالح محمد العريكان٣٨٤٠١٧٥ ٨٨٣٧

الرياضسعود صالح بن سعود العريمه٦١٢١ ٨٨٣٨

البكيريةمحمد رشود زيدان العريمه٧٤٨٧٢٠٠ ٨٨٣٩

البدائععلى ابراهيم ناصر العرينى٩٠١٤٠٩٩ ٨٨٤٠

الرياضابراهيم عبدالرحمن العبدالعزيز العريني٥٥٠٥ ٨٨٤١

مكتب محافظة الخرجرقيه صالح تركي العريني٥٠٤٠٥٤٥ ٨٨٤٢

الرياضسليمان ثابت محمد العريني٨٨١٨٧٥٩ ٨٨٤٣

الرياضسليمان علي عبدالله العريني٣٠٩٥ ٨٨٤٤

البدائععبدالرحمن بن سليمان بن يوسف العريني٨٩٦٥ ٨٨٤٥

البدائععبدالله خالد عبدالله العريني٩٧٤١ ٨٨٤٦

الرياضمحمد ابراهيم سليمان العريني٧٦٥٣٦٥٣ ٨٨٤٧

الرياضموفق احمد محمد العريني٤٦٣٣٤٢٣ ٨٨٤٨

بريدةنوره العلى الصالح العريني٦٩٠ ٨٨٤٩

الرياضيوسف سليمان يوسف العريني٧٨١٠ ٨٨٥٠

مكتب محافظة الجبيلسالم بن حميد بن بنيه العزازمه٧٣٤١٢٩٩ ٨٨٥١

نجرانمحمد على محمد العزام٥٧٤ ٨٨٥٢

جدةعطاالله محمد سعد العزامى٩٧٦ ٨٨٥٣

المدينة المنورةسليمان محمد  العزب٧٧٤ ٨٨٥٤

مكتب منطقة عسيرالعنود احمد محمد العزق٧٢٤٨ ٨٨٥٥

مكتب منطقة عسيرخلود احمد محمد العزق٧٠٠٢ ٨٨٥٦

مكتب منطقة عسيرسميه احمد محمد العزق٥٤٨٩ ٨٨٥٧

مكتب المنطقة الشرقيةانيس صبحي سليمان العزوني/٣٩٣٨٥٨ ٨٨٥٨

الرياضحربى على ابراهيم العزي٧٥٢٨٥٨٣ ٨٨٥٩

مكتب منطقة الرياضعبدالله علي بن ابراهيم العزي١٢٧٦ ٨٨٦٠

الدماممحمد راشد محمد العزيز٠٩٦٩٤٩٠ ٨٨٦١

سكاكاعبدالعزيز محمد  العزيزى٨١٥ ٨٨٦٢

القنفذةدليم علي شامي العزيزي٩١٩ ٨٨٦٣

مكتب محافظة األحساءشكريه حسين علي العساف٨٨٢٤ ٨٨٦٤

الرياضعبدالله ابراهيم محمد العساف٨٤٢٩١١٧ ٨٨٦٥

مكتب منطقة مكة عبدالله صالح محمد العساف٩٦٨٢٨٦٧ ٨٨٦٦
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعلي منصور عساف العساف٦٥٧٣ ٨٨٦٧

الرياضقاسم محمد  العساف٩٠١ ٨٨٦٨

الرياضمحمد عبدالله حسين العساف٠٩٩٨٨٦٣ ٨٨٦٩

الدماممحمد ناصر حسين العساف٦١٥٤٩٦٤ ٨٨٧٠

عرعرمنيره يحيى عثمان العساف٧٢٢٨٤٩٣ ٨٨٧١

الرياضعبدالعزيز محمد عبدالعزيز العساكر٢٩٤٧٦٧٦ ٨٨٧٢

الرياضحمد عبدالله محمد العسرج٤٨٤٨٤٥٣ ٨٨٧٣

الخرجعبدالله فهد سليمان العسرج٨٩١ ٨٨٧٤

الرياضحمد سليمان عبدالمحسن العسكر٠٧٧٣٣٩٤ ٨٨٧٥

الرياضخالد بن بدر بن سليمان العسكر٤٢٢٧٠٨٤ ٨٨٧٦

االحساءخميس محمد ابراهيم العسكر٢٤٠٦٣٠٠ ٨٨٧٧

الدمامعبدالرحمن محمد عبدالعزيز العسكر٢٤٧٤ ٨٨٧٨

الرياضعبدالعزيز عبدالرحمن حمد العسكر٥٩٩٥ ٨٨٧٩

الظهرانعيسى ابراهيم حسين العسكر٢٩٨٢٢٢٣ ٨٨٨٠

مكتب منطقة عسيرثانيه سعد سعيد العسيرى٣٦٠٧ ٨٨٨١

الرياضخالد محمد على العسيرى٤٧٠٠٤٧٧ ٨٨٨٢

مكتب محافظة الطائفسلمى عائض عبدالرحمن العسيرى٤٢٦٣ ٨٨٨٣

الرياضسلوى بخيت مبروك العسيرى٨٥٧ ٨٨٨٤

أبـهاعبدالرحمن احمد عبده العسيرى٣٩٠ ٨٨٨٥

الظهرانعلى احمد  العسيرى٢٩٨ ٨٨٨٦

جدةمحمد حسن احمد العسيرى٥٤٢ ٨٨٨٧

الرياضمريم حبيب مطيع العسيرى٢٢٦ ٨٨٨٨

جدةنوال على عبدالله العسيرى٠٩٢٧ ٨٨٨٩

مكتب منطقة عسيرهيله مسفر عبدالله العسيرى٣٦١٥ ٨٨٩٠

مكتب منطقة الرياضابتسام محمد زايد العسيري٤١٧٤ ٨٨٩١

جدةابراهيم محمد احمد ابوحمدان العسيري٣٥٠١٠١٢ ٨٨٩٢

مكتب منطقة مكة احمد ابراهيم احمد العسيري٦٤٦٩ ٨٨٩٣
المكرمة/جدة

جدةحسن حسين محمدماضي العسيري٠٠٢٩٠٨٨ ٨٨٩٤

الدمامحسن محمد عبدالله العسيري١٥٩٤ ٨٨٩٥

جدةحمدان بن محمد احمد العسيري٠٣٧٥٤٥٩ ٨٨٩٦

الرياضخالد عائض محمد العسيري٠٣٣٣ ٨٨٩٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أبـهاخالد محمد احمد العسيري٠٥٦٥ ٨٨٩٨

مكتب منطقة الرياضرياض محمد علي العسيري٦٩٢٩١٨٨ ٨٨٩٩

مكتب منطقة تبوكصالحه محمد مرعي العسيري٩٧٢١ ٨٩٠٠

مكتب منطقة عسيرصالحه يحي محمد العسيري٤٠٦٣ ٨٩٠١

الطائفعامر احمد عامر العسيري٢١٤٤٤١٨ ٨٩٠٢

أحد رفيدةعبدالرحمن علي محمد العسيري٢٢٤١ ٨٩٠٣

جدةعبدالله علي عبدالله العسيري٥١١٧٥٢٩ ٨٩٠٤

المدينة المنورةعبده محمد علي العسيري١٣١٨ ٨٩٠٥

الطائفعلي ماطر محمد العسيري٤٣٧٠١٩٥ ٨٩٠٦

رجال ألمععيسى أحمد محمد العسيري١٥٨١ ٨٩٠٧

الرياضكامله سعيد علي العسيري٨٠٨٠٥٨٩ ٨٩٠٨

الدماممحمد بن علي بن عبدالله العسيري٨٥٢٦١٨٤ ٨٩٠٩

مكتب منطقة الرياضمحمد عبدالعزيز مسعود العسيري٨٠٠٠ ٨٩١٠

مكتب المنطقة الشرقيةمريم سمير محمد العسيري٩٥٥٥ ٨٩١١

مكتب منطقة عسيرمهاء علي محمد علي محمد العسيري٣٧٤٣ ٨٩١٢

تبوكموسى محمد جوان العسيري٠١٠١٥٧٢ ٨٩١٣

مكتب منطقة الرياضيحيى عبده على العسيري٤٥٧٥٨٩٩ ٨٩١٤

خميس مشيطيوسف احمد عبدالرحمن العسيري٤٤٦٤١٤٩ ٨٩١٥

جدةيوسف احمد عبدالله العسيس٤١٩٠٦٧٢ ٨٩١٦

الجبيلجواد عبدرب  االمير بن عبدالله العسيف٩٩٥٣ ٨٩١٧

الدمامحسن عبدالله علي العسيف١٧٠٣٢٣٢ ٨٩١٨

مكتب المنطقة الشرقيةزينب علي محمد العسيف١٠١٥ ٨٩١٩

جدةغدير محمدعلي علي العسيمي٠١٧٣ ٨٩٢٠

الرياضموضي عبدالله صالح العسيمي٦٠٩٤٢٥٩ ٨٩٢١

الرياضاحمد فهد عبدالعزيز العشاب٤٠٣٩٥٩٥ ٨٩٢٢

الكويتفهد عبدالله ابراهيم العشبان٤٣٠٠٤٠٥ ٨٩٢٣

جدةابتسام جمعه حسن العشري٩٥٢ ٨٩٢٤

الرياضعيسى عبدالله عيسى العشوان٩١٤١٠٤٧ ٨٩٢٥

الرياضمحمد عبدالله عشوان العشوان٣٩٣٩٤٩٢ ٨٩٢٦

مكتب منطقة الرياضنوره عبدالله حمد العشيوي٢٦١٨ ٨٩٢٧

مكتب المنطقة الشرقيةرمزي عادل صالح العصفور٨٠٥٩ ٨٩٢٨
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةسلينا عادل صالح العصفور٨٤٥٦ ٨٩٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةمشعل عادل صالح العصفور٦٥٣١ ٨٩٣٠

الرياضموضي فهد سعد العصفور٨٣٨٢٧١٧ ٨٩٣١

الجبيلعلي مبيريك مبارك العصالني٨٩٥٣٣٧٣ ٨٩٣٢

مكتب منطقة مكة محمد احمد سعدي العصالني٠٦٩٧ ٨٩٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة محمد بركي عريمط العصالني٧٨٧٣ ٨٩٣٤
المكرمة/جدة

الرياضمنصور عبدالله  العصيبى ٨٩٣٥

الرياضمحمد صالح مصلح العصيبي٩٠٤٧ ٨٩٣٦

الدمامخالد مضحى تركى العصيدة٤٣٠٨٥٢٧ ٨٩٣٧

الطائفابراهيم حسين  العصيدى٦٠٥ ٨٩٣٨

الطائفجابر عبدالله عوض العصيمى٧١٦ ٨٩٣٩

مكتب مكة المكرمةحمده ضاوي لويفي العصيمى٦٩٢٣ ٨٩٤٠

مكتب مكة المكرمةخلود محمد بن حامد العصيمى٥١٤٦ ٨٩٤١

جدةدخيل الله براز  العصيمى١٨٦ ٨٩٤٢

مكتب مكة المكرمةسعده مسفر احمد العصيمى٦٥٧ ٨٩٤٣

الطائفسعود محيسن حمود العصيمى٥٧٩ ٨٩٤٤

مكة المكرمةصالح عبدالله حمدان العصيمى٩٦٠ ٨٩٤٥

بريدةعائض بن بعيجان بن صنهات العصيمى٠٤٤١ ٨٩٤٦

الرياضعيد سعد ثامر العصيمى٠٤١ ٨٩٤٧

الطائفمبارك رجا مبارك العصيمى٦٣٩ ٨٩٤٨

الرياضمحمد مسعود مساعدالمولد العصيمى٥٦٥٨٣١٦ ٨٩٤٩

الطائفمساعد سعد  العصيمى٦٣٣٤٤٣٩ ٨٩٥٠

الرياضمشعان شعف عليثه العصيمى٤٩٦ ٨٩٥١

الليثمطلق محمد مطلق العصيمى٦٥٥ ٨٩٥٢

مكتب المنطقة الشرقيةنوير فالح بطى العصيمى٥٨٣٧ ٨٩٥٣

الطائفهالل حامد  العصيمى٩٦١ ٨٩٥٤

الرياضجزاء فهد جزاء العصيمي٤٩٤٨ ٨٩٥٥

مكتب منطقة الرياضحمود بن قاعد بن منير العصيمي١٧٣١ ٨٩٥٦

مكة المكرمةحمود خضر مطلق العصيمي١١٦٨ ٨٩٥٧

مكة المكرمةحمود دخيل الله  العصيمي٨١٩ ٨٩٥٨

مكتب محافظة الطائفزيد محمد عوض العصيمي٩٣٧٧ ٨٩٥٩
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الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفسعد عبدالله حمدان العصيمي٤٤٠٢٢٧١ ٨٩٦٠

مكة المكرمةسلطان عواض عايض العصيمي٩٦٦٢ ٨٩٦١

الرياضسلمان غزاي محمد العصيمي٣٨٣٣٠٣٩ ٨٩٦٢

الطائفسلمى مسلم سلمان العصيمي٣٧٢ ٨٩٦٣

شقراءصالح عبدالله عبيد العصيمي٧٧٧ ٨٩٦٤

مكتب محافظة الطائفصالحه سعيد احمد العصيمي٨١٠٤ ٨٩٦٥

الدوادميعبدالعزيز معيض عبدالعزيز العصيمي٩٢٦٥١١٥ ٨٩٦٦

الرياضعبدالله حمود عيد العصيمي٦٤١٦٢٣٥ ٨٩٦٧

مكتب منطقة الرياضعبدالهادي حمود بن عبدالهادي العصيمي١٣١٧ ٨٩٦٨

شقراءعبيد ثعلي سعدي العصيمي٠٢٢٦٩٩٧ ٨٩٦٩

الرياضعبيد محمد مرضي العصيمي٨٥٦٧٤١٧ ٨٩٧٠

الدوادميفاطمه عبدالله سلمي العصيمي٤١١٣ ٨٩٧١

الرياضفهد عوض بن عواض العصيمي٢٣٢٣ ٨٩٧٢

الرياضفواز محمد سعيدان العصيمي٥١٢٧٨٩٣ ٨٩٧٣

الطائفمبارك بن ابراهيم بن سعود العصيمي٤٠٧ ٨٩٧٤

الدوادميمحمد بن عبدالرحمن بن عايض العصيمي٨٨٤٥٣٨٢ ٨٩٧٥

الرياضمحمد سويد حامد العصيمي٧٤٦١٥٤٧ ٨٩٧٦

مكة المكرمةمحمد عبدالله سلمي العصيمي٦٥٣٣ ٨٩٧٧

مكتب منطقة الرياضمحمد غازي محمد العصيمي٣٥١٣ ٨٩٧٨

الدماممحمد مهنا مشعان العصيمي٠٩٩٤١٤٥ ٨٩٧٩

مكتب منطقة الرياضمشاعل عياد نوار العصيمي٣٢٧٤ ٨٩٨٠

الدوادميمشبب مقعد جزاء العصيمي٢٢٨١٤٢٩ ٨٩٨١

مكة المكرمةمطلق منصور خضر العصيمي٨٢٨٦٤٣٥ ٨٩٨٢

الدوادميناصر رشدان فواز العصيمي٠٠٩٣٧٣١ ٨٩٨٣

مكتب منطقة مكة نجالء رجاء جمعان العصيمي٤٩٧٩ ٨٩٨٤
المكرمة/جدة

الرياضهليل محمد عايض العصيمي٦٠١٥ ٨٩٨٥

مكة المكرمةوصل الله بن مبارك بن محمد العصيمي٨٣٥١٩٣٩ ٨٩٨٦

الطائفوضحاء الحسين حسين العصيمي٦٩١٤ ٨٩٨٧

حائلمرزوقه سالم حسن العضاض٢٦٨٤٧٨٧ ٨٩٨٨

الليثعادل زغيب حسن العضلي٢٧٨٨ ٨٩٨٩

مكة المكرمةعيضه مهدي سالم العضلي٢٣٤٢ ٨٩٩٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةمحمد سليمان عبدالله العضيب٨٢٨٧٢٢٣ ٨٩٩١

الرياضالجوهره عبدالله العلى العضيبى٠٠٢ ٨٩٩٢

الرياضعبدالعزيز محمد سليمان العضيبي٧٥١٧٥١٦ ٨٩٩٣

بريدةفاطمه حبيليص عتقان العضيله٠٣٦٣٣١٤ ٨٩٩٤

مكتب محافظة حفر الباطنأسماء علي حمود العطا الله٣٤٥٧ ٨٩٩٥

مكتب محافظة حفر الباطنبدور علي حمود العطا الله٨١٨٨ ٨٩٩٦

مكتب محافظة حفر الباطنعبدالعزيز علي حمود العطا الله٨٢٧٥ ٨٩٩٧

مكتب محافظة حفر الباطنمنيره علي حمود العطا الله٢٦٠٨ ٨٩٩٨

الدمامفاطمه ناصر محمد العطاء٦٣١٤٣٣٩ ٨٩٩٩

الرياضاحمد سليمان عطاالله العطاالله٦٢٨١ ٩٠٠٠

جدةالسيد صالح محمد العطاس٣٥٣ ٩٠٠١

مكة المكرمةالسيد على  العطاس٤٤٨ ٩٠٠٢

جدةام كلثوم بنت  حمزه بن زين العطاس٧٥٣٦ ٩٠٠٣

جدةحامد عبدالله  العطاس ٩٠٠٤

الرياضحسن عبدالله حسن العطاس١٧٥٠١٤٦ ٩٠٠٥

جازانحمود احمد  العطاس٨٨٩ ٩٠٠٦

مكتب منطقة مكة رقوان احمد سالم العطاس٠٠٧٩ ٩٠٠٧
المكرمة/جدة

الرياضعبدالرحمن عبدالله صالح العطاس٥٧٩٩٧١٤ ٩٠٠٨

الرياضعبدالرحمن علي احمد العطاس٧٦٤٠ ٩٠٠٩

الخبرعبدالله علي حامد العطاس٨٦٢١ ٩٠١٠

جدةعلي ابوبكر عبدالرحمن العطاس٦٣٩٣٢٦٨ ٩٠١١

جدةعمر سالم محسن العطاس٦٤٩٨ ٩٠١٢

مكتب منطقة مكة محمد حسين محمد العطاس٥٢٠١٢٢٥ ٩٠١٣
المكرمة/جدة

جدةمحمد علي عبدالله العطاس٧٩٠٦٩٤٧ ٩٠١٤

مكة المكرمةهدى لقمان اسماعيل العطاس٧١٥٧ ٩٠١٥

الرياضعلى بن ناصر بن حسن العطافى٢٨٢٧٩٦٧ ٩٠١٦

الرياضفواز تركي زنعاف العطاوي٥٣٩٧٠٩٢ ٩٠١٧

مكتب منطقة تبوكاحمد سليم محمد العطوى٨٧٤١ ٩٠١٨

تبوكتمام عياده  العطوى٤٦٦ ٩٠١٩

تبوكخضراء مرعى  العطوى٠٤١ ٩٠٢٠

تبوكخضره خضر  العطوى٩٧٦ ٩٠٢١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة تبوكدليمه سويلم حمدان العطوى٦٨٠٨ ٩٠٢٢

حالة عمارزعل سليم عيد العطوى ٩٠٢٣

تبوكسالم بخيت سالمه العطوى٩٧٩ ٩٠٢٤

تبوكسعود حمود مسيعيد العطوى٩٤١ ٩٠٢٥

تبوكسعيد سليمان عيد العطوى١٧٩ ٩٠٢٦

جدةسالمه سليم سليمان العطوى٨٣١ ٩٠٢٧

مكتب منطقة تبوكسلمان محمد سلمان العطوى١٩٨٨ ٩٠٢٨

تبوكسليم حمد السليمان العطوى٢٠٣ ٩٠٢٩

تبوكسليم سلمان عيد العطوى٦٣٦ ٩٠٣٠

مكتب منطقة تبوكسليم سليمان ابوزويد العطوى٧٤١ ٩٠٣١

تبوكسليمان عيد لويفى العطوى٧٢٠ ٩٠٣٢

تبوكسويلم خلف مطلق العطوى١٦٧ ٩٠٣٣

الدمامعايد محمد  العطوى٦٦٣ ٩٠٣٤

تبوكعبدالله سليم نصرالله العطوى٩٣١ ٩٠٣٥

تبوكعطاالله سالم على العطوى٨٠٧٠٥٥٣ ٩٠٣٦

تبوكعفنان سالم عواد العطوى٣٩٤ ٩٠٣٧

تبوكعواد سالم مطلق العطوى٧٩٥ ٩٠٣٨

تبوكعواد سلمان  العطوى٠٠٤ ٩٠٣٩

تبوكعواد فريج  العطوى٥٩٥ ٩٠٤٠

تبوكعوده سليمان سعيد العطوى٧١٤ ٩٠٤١

تبوكعيد حمد على العطوى١٥٥ ٩٠٤٢

حقلعيد سالمه صبحى العطوى٧٧٢ ٩٠٤٣

مكتب منطقة تبوكعيد سليمان على العطوى٦٦٤ ٩٠٤٤

تبوكعيد عوده سليمان العطوى٣٥٦ ٩٠٤٥

مكتب منطقة تبوكفارس جخيدب ضاحى العطوى٠٥٦ ٩٠٤٦

مكتب منطقة تبوكفاطمه سليم فياض العطوى٠١٩ ٩٠٤٧

تبوكفريحه عواد  العطوى٨٧٨ ٩٠٤٨

مكتب منطقة تبوكفضيه سليم عيد العطوى١٠١ ٩٠٤٩

تبوكالفى عيد عوادمحمد العطوى٣٦٣ ٩٠٥٠

تبوكمحمد سليمان سعيد العطوى٥٨٧ ٩٠٥١

تبوكمحمد مطلق سليمان العطوى٤٧٩ ٩٠٥٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

خميس مشيطمحمود فالح محمد العطوى٠٧٢ ٩٠٥٣

االحساءمريم عبدالله مبارك العطوى٣٣١١٧٦٣ ٩٠٥٤

مكتب منطقة تبوكأحمد صالح عباطه العطوي١٣٨٧ ٩٠٥٥

تبوكابراهيم سليم فريح العطوي١٦٤٨٠٨١ ٩٠٥٦

تبوكاحمد رويعي سلمان العطوي٨٥١٣ ٩٠٥٧

تبوكاحمد علي حمدان العطوي٧٧٧٠ ٩٠٥٨

الرياضاحمد علي سليم العطوي٧٥٩٨٧٢٠ ٩٠٥٩

تبوكاحمد عواد سليمان العطوي٣١٨٣٤٧٧ ٩٠٦٠

مكتب منطقة تبوكاحمد فريج سليم العطوي٩٤٢٣ ٩٠٦١

مكتب منطقة تبوكايمان شتيوي سلمان العطوي٠٦٢٢ ٩٠٦٢

تبوكبدر فرج سالمه العطوي٠٢١٨ ٩٠٦٣

مكتب منطقة تبوكبدر نهار سند العطوي٥٩٦٣ ٩٠٦٤

مكتب منطقة تبوكبسام عبدالهادي مطلق العطوي٢٩٤٣ ٩٠٦٥

مكتب منطقة تبوكتركي سالم هويمل العطوي١٤٩٧ ٩٠٦٦

مكتب منطقة تبوكجهاد سليم سليمان العطوي٦٢٠٨ ٩٠٦٧

مكتب منطقة تبوكحامد صالح سالمه العطوي٧٩٨٠ ٩٠٦٨

تبوكحسين محمد سالم العطوي٣٣٢٩٢٩٢ ٩٠٦٩

تبوكحمود عليان سويلم العطوي٧٥٦٧ ٩٠٧٠

الرياضخالد عليان علي العطوي٣٠٣٩ ٩٠٧١

مكتب منطقة تبوكخالد عيد فرهود العطوي١٦٥٠ ٩٠٧٢

مكتب منطقة تبوكخالد مرعي متروك العطوي٧٤٢٢ ٩٠٧٣

مكتب منطقة تبوكخلود محارب عوض العطوي٢١٩٤ ٩٠٧٤

مكتب منطقة تبوكراضي محمد صبحي العطوي٩٧٣٥ ٩٠٧٥

مكتب منطقة تبوكزايد صالح فريج العطوي٩٥٩٢ ٩٠٧٦

تبوكسالم محمد نصار العطوي١٤٨٢٧٧٢ ٩٠٧٧

مكتب منطقة تبوكسامي صبيح سليمان العطوي٦١٣٩ ٩٠٧٨

مكتب منطقة تبوكسعد مسلم مطير العطوي٢٥٢٦ ٩٠٧٩

تبوكسعود زعل محمد العطوي٧٣٧١ ٩٠٨٠

مكتب منطقة تبوكسعود سليم سالمه العطوي٩٧٩٨ ٩٠٨١

مكتب منطقة تبوكسعود عبدالله خضر العطوي٥٤٤١ ٩٠٨٢

مكتب منطقة تبوكسلطانة هليل عيد العطوي٩٢٣٦ ٩٠٨٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

تبوكسلمان عيد صبيح العطوي٧٦٣٤٨٦٤ ٩٠٨٤

مكتب منطقة تبوكسليم حمدان حمد العطوي٦٥٧٨٢١٤ ٩٠٨٥

تبوكسليم سالم سليم العطوي٦٩٠٩٩٥٥ ٩٠٨٦

مكتب منطقة تبوكسليمان سالمه عوده العطوي٩٤٢٩ ٩٠٨٧

تبوكسليمان نصار سليمان العطوي٢٤٠٣٨٠٩ ٩٠٨٨

مكتب منطقة تبوكسها سليمان عيد العطوي٣٤٣٢ ٩٠٨٩

مكتب منطقة تبوكصالح ذياب بن سليمان العطوي٩٤٠٢ ٩٠٩٠

مكتب منطقة تبوكصالح راشد مطلق العطوي٦٣٨٥ ٩٠٩١

مكتب منطقة تبوكصريع سالم طويلع العطوي٨١٢٧٨٤٣ ٩٠٩٢

مكتب منطقة تبوكعامر محمد صبحي العطوي٢٣٦٢ ٩٠٩٣

تبوكعبدالرحمن سالمه سعيد العضيدي العطوي٩٧٠٧٣٦٥ ٩٠٩٤

مكتب منطقة تبوكعبدالرحمن سليمان عيد العطوي٩٥٤٤ ٩٠٩٥

مكتب منطقة تبوكعبدالرحمن عوده بن صبيح العطوي٨٠٢٩ ٩٠٩٦

مكتب منطقة تبوكعبدالرحيم خضر سعيد العطوي٩٨٩٢ ٩٠٩٧

تبوكعبدالرحيم محمد عواد العطوي٨٦٨٧ ٩٠٩٨

مكتب منطقة تبوكعبدالكريم سليم عيد العطوي٦٩٠٦ ٩٠٩٩

مكتب منطقة تبوكعبدالله سالمه عوده العطوي٦٣٣٣ ٩١٠٠

مكتب منطقة تبوكعبدالله شتيوي سلمان العطوي٢٩٤٦ ٩١٠١

مكتب منطقة تبوكعبدالله عفنان سليمان العطوي٩٠٩٠٠٠٣ ٩١٠٢

تبوكعلي محمد عايش العطوي٤٨٩٨٥٤٧ ٩١٠٣

مكتب منطقة تبوكعلياء علي سالمه العطوي٧٦١٨٣٧٧ ٩١٠٤

جدةعوده خضرسالم االضيوفي العطوي٠٣٤٤٨٠٠ ٩١٠٥

مكتب منطقة تبوكعوده سالم عيد العطوي٣٦٤٩ ٩١٠٦

تبوكعوض سليمان سليم العطوي١٠٠٨١٢٨ ٩١٠٧

تبوكعياد سالم سعيد العطوي٦٠٢٤٩٤٣ ٩١٠٨

الرياضعيد محمد علي العطوي٦٥٥٣٩٩٧ ٩١٠٩

تبوكعيد مهدي عيد العطوي٠٦٠٧٠٢٢ ٩١١٠

مكتب منطقة تبوكعيده سلمان علي العطوي٢٠٨١ ٩١١١

مكتب منطقة تبوكعيده سليم مسعد العطوي٦٢٠٤٤٣٤ ٩١١٢

مكتب منطقة تبوكفاطمة هليل عيد العطوي٩٠٤٤ ٩١١٣

مكتب منطقة تبوكفاطمه عبدالله فريج العطوي٨٠٩١ ٩١١٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

تبوكفرحان عيد عتيق العطوي١٣٢٢١٢٣ ٩١١٥

تبوكفريج عوده بن فريج العطوي٢٥٩٢ ٩١١٦

مكتب منطقة تبوكفريجه سالمه سلمان العطوي٩٨٥ ٩١١٧

مكتب منطقة تبوكفضيه سالم غانم العطوي٩٩٩٢ ٩١١٨

الرياضمتعب رحيل دغيش العطوي٧٣٢٧ ٩١١٩

مكتب منطقة تبوكمحمد حماد مسعد العطوي٧٤٥٤ ٩١٢٠

تبوكمحمد سالم سالمه العطوي٣٣٣٧٧٩٤ ٩١٢١

تبوكمحمد سليمان سعيد العطوي٧٢٥٥١٧٤ ٩١٢٢

مكتب منطقة تبوكمحمد عبدالله نزال العطوي٦١٣١ ٩١٢٣

مكتب منطقة تبوكمحمد عبدالله عوده العطوي١٥٢٦ ٩١٢٤

مكتب منطقة تبوكمروان محمد صبحي العطوي٦٧٠١ ٩١٢٥

مكتب منطقة تبوكمريم خضر سعيد العطوي٩٧٢٥ ٩١٢٦

تبوكمصلح مسلم هليل العطوي٨٩٦٩٥٣٥ ٩١٢٧

الرياضمطلق سمير سليمان العطوي٨٢٧٨١٧٨ ٩١٢٨

مكتب منطقة مكة مغيضه عطيه صبحي العطوي٧٤٦١ ٩١٢٩
المكرمة/جدة

الرياضمفلح بن ساعد بن مسيعيد العطوي٤٧١٩ ٩١٣٠

تبوكمنصور بن علي بن ناصر العطوي٥٠٨٩ ٩١٣١

مكتب منطقة تبوكنادر خضر سعيد العطوي٩٩٠٠ ٩١٣٢

الرياضناصر محمد كاسب العطوي٨٠٩٨٧٠٠ ٩١٣٣

مكتب منطقة تبوكنواف سليم سليمان العطوي٩٠٩١ ٩١٣٤

مكتب منطقة تبوكهدى ناصر حميد العطوي٧٢٢٩ ٩١٣٥

مكتب المنطقة الشرقيةبدر يعقوب يوسف العطى٦٤٤١ ٩١٣٦

تبوكهيا زعل مرزوق العطيات٣٧٩٤ ٩١٣٧

مكتب منطقة مكة رفيعه نجم ثمر العطيانى٩١٦٣٤٦٥ ٩١٣٨
المكرمة/جدة

الرياضبدرية محمد عبد الله العطيشان٩٧١٥٢٥٦ ٩١٣٩

جازانعبدالحكيم عبدالله محمد العطيشان٣٠٢٠٦٣٣ ٩١٤٠

الرياضسليمان عطيه سليمان العطيه٤١٩ ٩١٤١

االحساءعبدالهادي علي محمد العطيه٤٣١٢٨٦٩ ٩١٤٢

مكتب محافظة األحساءمريم حسين علي العطيه٨٨١٣ ٩١٤٣

جدةاحمد فريد عبدالرحمن العظم٦٧١ ٩١٤٤

الرياضسامر عبدالفتاح حكمت العظمه٥٥١٣٦٠٣ ٩١٤٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسهام عبدالفتاح حكمت العظمه٠٤٤٢٦٠٥ ٩١٤٦

الرياضزهره سعيد مبارك العفاري٩٦٤٧ ٩١٤٧

الرياضسيف احمد صالح العفاري٧٤٠٦٣٦٥ ٩١٤٨

الرياضمبارك سالمين سعيد العفاري٨٣٩٧٦٨٢ ٩١٤٩

االحساءاروى محمد عبدالله العفالق٩٠٦٨ ٩١٥٠

حائلخلف محمد  العفنان٥٧١ ٩١٥١

المجمعةاديب احمد محمد العفيصان٠٨٧١٩٣٧ ٩١٥٢

جدةشيخه سالم محمد العفيف٣٤٨٧ ٩١٥٣

الرياضيوسف عبدالرحمن عبدالله العفيف٨٠٠٩ ٩١٥٤

سكاكاسمره حسون الشواخ العفيفل٨٢٣٧٥١٨ ٩١٥٥

حوطة بني تميمساره عبدالعزيز زيد العفيفي٣٦٦٣ ٩١٥٦

مكتب منطقة مكة خديجه عبدالله احمد العقاد٥٦٣٣ ٩١٥٧
المكرمة/جدة

المدينة المنورةمروان خليل ابراهيم العقالي٨٤٠١ ٩١٥٨

المدينة المنورةسالم طاهر ابراهيم العقبى١٤٣ ٩١٥٩

ضباءفاطمه احمد  العقبى٦٥١ ٩١٦٠

الرساسماعيل علي محمد العقل٩٠٩٦ ٩١٦١

حائلثريا الخليف  العقل٧٠٦ ٩١٦٢

جدةصالح بن علي راشد العقل١٠٤٣ ٩١٦٣

الرياضمحمد على محمد العقل٨٥٦ ٩١٦٤

بريدةاحمد نايف زبن العقالء٧٥٠٤٥٣٦ ٩١٦٥

جدةعبدالله عابد عبدالله العقيبي١٠٤١٦٣٧ ٩١٦٦

الرياضوضحى عبيد الفاضل العقيدي٢٤٩٩٣٠٦ ٩١٦٧

مكتب منطقة الرياضاحمد عبدالله مرشد العقيف٧٠٦٠٢٦٠ ٩١٦٨

الرياضعبدالله مرشد ابراهيم العقيف٤٩٢ ٩١٦٩

مكتب محافظة الخرجساره حمد مبارك العقيفي٥٩٨٤ ٩١٧٠

مكتب منطقة الرياضطرفه رشيد راشد العقيفي٠٢٠٥ ٩١٧١

الرياضعبدالعزيز عبدالله رشيد العقيفي٩٠٨٧ ٩١٧٢

مكة المكرمةاحالم سعد بن راشد العقيل٥٣١٥ ٩١٧٣

الرياضاسامه ناصر عبدالله العقيل٨٢٣٩٥٧٥ ٩١٧٤

الرياضحصة محمد سليمان العقيل٤٣٥٤٧٢٩ ٩١٧٥

الرياضسليمان حمد عبدالكريم العقيل٩٠٤ ٩١٧٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبد العزيز ابراهيم عبد العزيز العقيل٧٩٨٩٠٢٤ ٩١٧٧

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز حمد عبدالله العقيل٢٢٢٢ ٩١٧٨

بريدةعبدالله رشيد  العقيل٨٩٠ ٩١٧٩

مكتب منطقة الرياضعبدالله سليمان محمد العقيل٩٢٣٨ ٩١٨٠

الخبرعبدالله سليمان عقيل العقيل٦٤٤٧٦٥٩ ٩١٨١

مكتب منطقة الرياضعثمان حمد عبدالله العقيل٦٤٨٥ ٩١٨٢

مكة المكرمةمتعب سعد راشد العقيل٩٢١٧١٩٦ ٩١٨٣

الرياضمتعب عبدالله ناصر العقيل٨٦٥ ٩١٨٤

العيينه والجبيلهمحمد عبدالله حسن العقيل٦٢٩٤ ٩١٨٥

الرياضمحمد ناصر محمد العقيل٨٤٢١ ٩١٨٦

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد نبيل بن عقيل العقيل٦٨٣٩ ٩١٨٧

مكتب منطقة القصيممنيره بنت محمد بن ناصر العقيل٧٥٤٥ ٩١٨٨

الرياضناصر محمد ناصر العقيل٥١٧٢ ٩١٨٩

مكتب المنطقة الشرقيةهيله محمد عبدالله العقيل٦٤٣٢ ٩١٩٠

مكتب منطقة الرياضرقيه سليمان فهد العقيلى٠١٤٠ ٩١٩١

الرياضعوده نوبجع بن سلمان العقيلى١٤٣ ٩١٩٢

مكتب منطقة الرياضماجده عبدالعزيز عبدالله العقيلى٠١٦٥ ٩١٩٣

الخرجناصر عبدالله  العقيلى١٩٦ ٩١٩٤

الرياضحمد ابراهيم عبدالرحمن العقيلي٨٣٧١٤٧٨ ٩١٩٥

مكتب منطقة الرياضصالح عبدالرحمن ابراهيم العقيلي٩٦٣٧٣٩٩ ٩١٩٦

الرياضعبدالله سليمان عبدالعزيز العقيلي٦٠٢٢ ٩١٩٧

الخبرفاطمه حمد بن عبدالله العقيلي٩١٢٠ ٩١٩٨

المدينة المنورةمحمد انور محمد العقيلي٢٨٩٣ ٩١٩٩

الدماممنيرة بنت حسن بن عيسى العكاس٧٣٨٥ ٩٢٠٠

خميس مشيطمحمد علي احمد العكاسي٣٤٧٢٣٣١ ٩٢٠١

الرياضعبدالعزيز سالم عبدالكريم العكبري٨٩٨٣ ٩٢٠٢

الرياضسعود عبدالعزيز ناصر العكرش٠٣٣ ٩٢٠٣

بريدةصالح فهد صالح العكرش٨٧٠٠ ٩٢٠٤

الظهرانفوزي محمد عبدالرحمن العكروش٠٧٠ ٩٢٠٥

الرياضجزاء محمد جزاء العكيفي٨٣٩٢١٦٨ ٩٢٠٦

مكتب منطقة مكة احمد بدر حسين العالسى٠٠٢٥ ٩٢٠٧
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةالزهراء منصور ناصر العالسي١٩٨٣ ٩٢٠٨

جدةعبدالله زراع محمد العالطي٨٦٩٢٤٧٦ ٩٢٠٩

ينبعنايف محمدسعد سعيد العالطي٠٥٩٥ ٩٢١٠

القرياتاحمد حمد فرحان العالوى٧٥٢ ٩٢١١

جدةعوده حسين  العلفى٦٥٦ ٩٢١٢

أبـهاحسن مسفر عائض العلكى٣٠٧ ٩٢١٣

الرياضمازن فخري راشد العلمي٠٩٨٧٣٦٢ ٩٢١٤

الدمامناصر عبدالله ناصر العلوان٤٨٧٦٦١٥ ٩٢١٥

جدةسليمان صالح محمد العلوانى٨٥٣٢٩٩٦ ٩٢١٦

الخبرسلطان محمد سلطان العلواني٠٢٨٧٦٤٦ ٩٢١٧

تبوكصباح فواد حسن العلواني٢٢٣٥ ٩٢١٨

مكتب منطقة مكة فاطمه رجاء عواد العلواني٩٦٩٣ ٩٢١٩
المكرمة/جدة

مكتب محافظة األحساءمنيره ناصر حمد العلواني٢٠٧٩ ٩٢٢٠

عنيزةنورة عبدالله محمد العلوش٠٤٥١٧٤٢ ٩٢٢١

مكتب محافظة ينبعسلطان عويد عتيق العلونى٥٤٩٤ ٩٢٢٢

ينبعفهد سليمان عطاءالله العلونى٦٩٣٦٢٧٧ ٩٢٢٣

جدةمشاعل راشد مرشد العلونى٣٦٩٣ ٩٢٢٤

عيون الجواءراضي محمد جبران العلوني٢٢٥ ٩٢٢٥

ينبعمحمد صالح شميالن العلوني٠٣٧٣٨٩٦ ٩٢٢٦

المدينة المنورةسفران سفر مرزوق العلوى٩٢٧ ٩٢٢٧

خميس مشيطصالح سعد عويض العلوى٨٢١ ٩٢٢٨

الرياضعبدالعزيز سالم فهد العلوى٤٤٨ ٩٢٢٩

المدينة المنورةعليا عليان محمد العلوى٧٩٧ ٩٢٣٠

مكتب منطقة المدينة المنورةفارس حميد محمد العلوى٥٤٢٨ ٩٢٣١

مكتب مكة المكرمةاحمد ابراهيم علي العلوي٠٢٢٩٣٠٤ ٩٢٣٢

مكتب منطقة الرياضامنه محمد حسن العلوي١٥٠٣ ٩٢٣٣

القوزعبدالله بن مبروك بن مسعود العلوي٨١٨٤٥٠٢ ٩٢٣٤

المدينة المنورةعبدالله سنيد معيش العلوي٢٥٠٧٣٥٤ ٩٢٣٥

المدينة المنورةفيصل سعدي مرزوق العلوي٤١٧٠٢٦٨ ٩٢٣٦

الرياضابراهيم سعد عبدالله العلى١٧١ ٩٢٣٧

ابقيقابراهيم صالح محمد العلى١٧٣٨٦٢٢ ٩٢٣٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القطيفاحمد ابراهيم  العلى٢٠٥ ٩٢٣٩

بريدةحصه عبدالعزيز بن عمير العلى٦٨٦٦٨٢٥ ٩٢٤٠

الرياضحمدان حسن عبدالله العلى١٧٩ ٩٢٤١

الرياضعبدالعزيز على حمد العلى٤١٧ ٩٢٤٢

الرياضعبدالله احمد على العلى١٣١٧٦١٧ ٩٢٤٣

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالمجيد على عمر العلى٧٨٧ ٩٢٤٤

الخبرعصام محمد على العلى٥٠٤٩٦٤٥ ٩٢٤٥

الدماممحمد احمد  العلى٦٧٦ ٩٢٤٦

الدماممحمد سعد عبدالله العلى٠٩٩ ٩٢٤٧

االحساءمحمد عيسى ناصر العلى٥٩٢٨٧٥٨ ٩٢٤٨

االحساءمعتوق عبدالله محمد العلى٨٦٩٦٢٥٥ ٩٢٤٩

الرياضوادى مسعود مبروك العلى٨١٦ ٩٢٥٠

االحساءحمزه علي محمد العلي٨٩١٠٣٩٩ ٩٢٥١

جدةخالد بن علي بن سليمان العلي٠٢٣٠١٥٥ ٩٢٥٢

مكتب المنطقة الشرقيةزهره محمد احمد العلي٦٢٨٩ ٩٢٥٣

الجبيلعبدالعزيز عبدالله محمد العلي٣٧٦٠٩٤٤ ٩٢٥٤

االحساءعبدالله زيد علي العلي٩٠٦ ٩٢٥٥

سكاكاعبدالله عايد العطاالله العلي٧٦٥٧٤٧٤ ٩٢٥٦

الدماممحمد بن محمد بن حنيف العلي٣٥٤٣ ٩٢٥٧

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد عبدالله صالح العلي٧٨٩٤ ٩٢٥٨

الظهرانمزنة راشد حسين العلي٧٢٠٥ ٩٢٥٩

مكتب المنطقة الشرقيةمهند سليم كاظم العلي٣٣٨٢ ٩٢٦٠

الرياضموضي علي محمد العلي٢٤٦٥ ٩٢٦١

االحساءنواف فهد بن حمد العلي٢٦١٣ ٩٢٦٢

الدماميونس حبيب عبدالله العلي٨٩٣٥ ٩٢٦٣

الدمامالعنود سعيد علي العليان٧٠٣٠٨٦٩ ٩٢٦٤

الرياضامين علي محمد العليان٢٨٠٣٩٠١ ٩٢٦٥

مكتب منطقة القصيمسعود سليمان على العليان٣٣٧٧ ٩٢٦٦

مكتب منطقة القصيمعبدالله سليمان على العليان٣٣٩٣ ٩٢٦٧

حفر الباطنعبدالله على االحمد العليان٤٩٢٣٥٠٥ ٩٢٦٨

الرياضعلى صالح  العليان ٩٢٦٩
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المجمعةلطيفه ناصر  العليان٦٩٧ ٩٢٧٠

مكتب منطقة الرياضلولوه على سليمان العليان٣٦٧٠ ٩٢٧١

جدةمحمد عبدالرحمن  العليان٦٠٤ ٩٢٧٢

مكتب منطقة الرياضمنيره على سليمان العليان١٣٢٤ ٩٢٧٣

الرياضنادر عبدالله صالح العليان٨٦٢٦٠٨٩ ٩٢٧٤

الرياضناصر ابراهيم  العليان٥١٦ ٩٢٧٥

الرياضنايف ناصر عبدالعزيز العليان٥٣١١ ٩٢٧٦

مكتب منطقة الرياضهيله صالح  العليان٧٣٧٥ ٩٢٧٧

الخبروضحى عبدالله سعد العليان٥٩٥٤ ٩٢٧٨

الخبريوسف بن سعود بن مبارك العليان٥١٠٣٣٣٤ ٩٢٧٩

جدةبندر بن مسلم بن مقبول العليانى٦٨٩٥ ٩٢٨٠

الدمامحمده علي عبدالله العلياني٨٧٣٣ ٩٢٨١

جدةسعد عبدالله عايض العلياني٠٨٣١ ٩٢٨٢

مكتب محافظة بيشةعايض محمد معزب العلياني٩٣٠٤ ٩٢٨٣

مكتب مكة المكرمةيوسف نوار رده العلياني٢٦٨٢ ٩٢٨٤

الرياضمحمد عبدالله  العليط٦٣٦ ٩٢٨٥

الغاطفاطمه احمد عبدالرحمن العليق٦٦٦١٦٣٠ ٩٢٨٦

مكتب محافظة األحساءعلى احمد على العليوى٦٩٤٤ ٩٢٨٧

مكتب محافظة األحساءحجيه حسن عيسى العليوي٩٠٥٠ ٩٢٨٨

مكتب محافظة األحساءموزه مشوط حبيب العليوي٣٦٨٧٣٦٦ ٩٢٨٩

مكتب محافظة األحساءموزه مشوط حبيب العليوي٣٦٨٧٣٦٦ ٩٢٩٠

الرياضذعار حمود بجاد العماج١٩٧١٣٠٨ ٩٢٩١

الرياضسعد عبدالعزيز  العمار ٩٢٩٢

الرياضعبدالرزاق احمد  العمار٧٢١ ٩٢٩٣

مكتب منطقة الرياضعبدالله بن حمد بن سليمان العمار٥٦٤٠ ٩٢٩٤

مكتب منطقة الرياضعبدالله يوسف موسى العمار١٣٧٧ ٩٢٩٥

عنيزةعمار عبدالله عبدالرحمن العمار٠٩٧٦١١٦ ٩٢٩٦

الرياضهيله عمار سعد العمار٩٦٤٥ ٩٢٩٧

مكتب منطقة الرياضرحاب عبدالله محمد العمارى٨٨١٤ ٩٢٩٨

نجرانسرحان مبارك هنيدى العمارى٤٨٨ ٩٢٩٩

جدةعلى محمد صالح العمارى٤١٢ ٩٣٠٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدماممحمد على صواب العمارى٨٥١ ٩٣٠١

مكتب منطقة الرياضنمشه حسن خليقه العمارى٤٦٢٩ ٩٣٠٢

الرياضجواهر سعد ناصر العماري٧٨٦٥ ٩٣٠٣

الرياضسلطان سعود سلطان العماري٣٩١٢ ٩٣٠٤

أبـهاصالحه زين احمد العماري٨٠٤٠ ٩٣٠٥

الرياضعلي معيض هشبول العماري٩٥١٤٢٩٠ ٩٣٠٦

جدةفاطمه سالم حسن العماري٣٤٠٢ ٩٣٠٧

الجبيلفهد حسين بن علي العماري٥٦٢٩ ٩٣٠٨

جدةمحمد ابن صالح ابن جريد العماري٥٠٠٦٦٩٣ ٩٣٠٩

مكتب منطقة مكة محمد ناصر علي العماري٧٩٩٤١٨١ ٩٣١٠
المكرمة/جدة

حائلمشعل احمد صالح العماري٢٨٢٥٦٤٠ ٩٣١١

جدةنور علي محمد العماري٨٤٠٣٣٣٧ ٩٣١٢

الخبرهيازع علي صالح العماري٩٠٦١ ٩٣١٣

الدماميوسف محمد يوسف العماري٢٩٥٨٧٩٤ ٩٣١٤

مكتب منطقة الرياضافنان عبدالعزيز ابراهيم العماني٨٣٦٨ ٩٣١٥

مكتب منطقة الرياضشهد عبدالمحسن محمد العماني١٥٠٧ ٩٣١٦

مكتب محافظة األحساءساره ابراهيم عيد العمر٢٩٦٨ ٩٣١٧

الرياضعبدالعزيز ابراهيم عبدالله العمر٩٨٧ ٩٣١٨

الرياضعثمان عبدالله سعيد العمر٧٩٦٣ ٩٣١٩

الخبرعمر حسن  العمر٩٨٩ ٩٣٢٠

مكتب منطقة الرياضعمر سعيد عبدالله العمر٧٩٣٨٦٩١ ٩٣٢١

الدمامعمر عبدالله احمد العمر٩٦٧٤٢٣٠ ٩٣٢٢

جدةقماشة علي محمد العمر٠٥٤٦٧٤٣ ٩٣٢٣

مكتب منطقة الرياضمنيره عبدالعزيز سليمان العمر٥١٥٧ ٩٣٢٤

حائلمنيفه صالح  العمر٩٩٦ ٩٣٢٥

مكتب محافظة األحساءنوره ابراهيم عيد العمر٨٦٦٧ ٩٣٢٦

الخبرجعفر طاهر عمران العمران٦٣٤ ٩٣٢٧

الرياضخوله عمران عبدالله العمران٣٣٣٢ ٩٣٢٨

الرياضعلي فهد عبدالله العمران٠١٢٦ ٩٣٢٩

الرياضمحمد ضيف الله فهد العمران٧٢٥٧ ٩٣٣٠

الجبيلناصر احمد عمران العمران٦٢٥٠٢٧٧ ٩٣٣١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

تبوكذياب عيد زيدان العمرانى٧٧٧ ٩٣٣٢

ضباءسليمان سالمه سليمان العمرانى٥١٣٣٣٣٤ ٩٣٣٣

مكتب منطقة تبوكعبدالكريم محمد عياد العمرانى٧٩٠٦ ٩٣٣٤

حقلنمر عيد زيدان العمرانى٣٣٥ ٩٣٣٥

تبوكبدر سالمه عبدالله العمراني٩١١٤ ٩٣٣٦

مكتب منطقة تبوكثرياء عتيق ناصر العمراني٠٦٥٩ ٩٣٣٧

مكتب منطقة تبوكخالد عبيد حميد العمراني١١٤٨ ٩٣٣٨

تبوكسعيد سليمان عوده العمراني٤٤٠٦٦٩٧ ٩٣٣٩

حقلسلطان عيد سالم العمراني٥٢٨١ ٩٣٤٠

جدةصالح هليل سويلم العمراني٣٠٥٧ ٩٣٤١

مكتب منطقة تبوكفارس مسلم عيد العمراني٠٢٢٤ ٩٣٤٢

مكتب منطقة تبوكفاطمه عيد رفيع العمراني٤٠٩٠ ٩٣٤٣

الرياضمحمد سودان علي العمراني٤٠٥٧٦٨٦ ٩٣٤٤

مكتب منطقة تبوكمحمد عوده سلمان العمراني٥١٣٦ ٩٣٤٥

الرياضنزال فرج محمد العمراني٨٠٤٦ ٩٣٤٦

مكتب منطقة تبوكهليله عيد سالم العمراني٢٢٦٢ ٩٣٤٧

تبوكوطفه مطلق عوده العمراني٠٤٥٤١٨٣ ٩٣٤٨

مكتب منطقة تبوكيوسف عوده سلمان العمراني٦٤٣١ ٩٣٤٩

الرياضعبدالعزيز سليمان محمد العمرو٣٢٣٣٨٠٧ ٩٣٥٠

بريدةعبدالعزيز عمرو عبدالعزيز العمرو٦٠٣٩٢٤٦ ٩٣٥١

المخواةابراهيم احمد على العمرى٨٤٥ ٩٣٥٢

جدةاحمد لفاى  العمرى٨٠٧ ٩٣٥٣

المدينة المنورةاسماعيل صماعرعويد  العمرى٣٤٤ ٩٣٥٤

الرياضالشريف يحيى هاشم العمرى٨٣٩ ٩٣٥٥

جدةتركى ناصر الرشيد العمرى٧١٨ ٩٣٥٦

المدينة المنورةحامد مطلق حامد العمرى٤٠٩ ٩٣٥٧

أبـهاحسن زايد حسن العمرى٧٥٠ ٩٣٥٨

الباحةحسين احمد سعيد العمرى٦٨٧ ٩٣٥٩

الطائفحماد محمد  العمرى١٩٩ ٩٣٦٠

أبـهاحمدان محمد حمد العمرى١٠٤٨٩٢٤ ٩٣٦١

الخبرزينه محمد  العمرى١٧٦ ٩٣٦٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسعد محمد  العمرى٦٨٨ ٩٣٦٣

تبوكسعود عتيق الله  العمرى٢٣١ ٩٣٦٤

بيشةسعيد على سعيد العمرى٥٦٢ ٩٣٦٥

الرياضسعيد محمد الكعب العمرى٨٦٧ ٩٣٦٦

مكتب منطقة مكة سليمان راجح جعفر العمرى٥٩٦٧٧١٨ ٩٣٦٧
المكرمة/جدة

المدينة المنورةصالح حمدان عائش العمرى٩٤٩ ٩٣٦٨

الرياضطالع سعدظافر ال حامد العمرى٣١١٩٥٢٧ ٩٣٦٩

المدينة المنورةعايش عيد  العمرى٢٨١ ٩٣٧٠

الرياضعبدالرحمن ثامر عبدالرحمن العمرى٩٧٤٥ ٩٣٧١

جدةعبدالرحيم محسن صالح العمرى١٤٢٨٢٧٢ ٩٣٧٢

الخبرعبدالقادر عبدالرحمن محمد العمرى٢٨٧ ٩٣٧٣

جدةعبدالله احمد محمد العمرى٧٣٣٢ ٩٣٧٤

بريدةعبدالله سعد نفاع العمرى٤٦٩ ٩٣٧٥

المخواةعبدالله سعيد حسين العمرى٨٧٧ ٩٣٧٦

جدةعبدالله محمد عبدالله العمرى٧٢٨٢٢٥٤ ٩٣٧٧

أبـهاعبدالهادى عثمان مطارد العمرى٧٠٩٣٨٤٣ ٩٣٧٨

جدةعبدالهادى محمد شائق العمرى٠٥٨ ٩٣٧٩

جدةعلفه محمد نافع العمرى١٨٢ ٩٣٨٠

أبـهاعلى عايض محمد العمرى٥٩٢ ٩٣٨١

جدةعلى محمد على العمرى٤٠١٩٤٠٢ ٩٣٨٢

أبـهافاطمه ناصر صالح العمرى٦٥٤ ٩٣٨٣

مكتب منطقة الرياضفايزه احمد محمد العمرى٥١٠٨ ٩٣٨٤

الرياضمحمد قايد محمد العمرى٧٤٣ ٩٣٨٥

جدةمحيسن مبارك محسن العمرى١٤٣ ٩٣٨٦

المدينة المنورةناصر عطيه مبارك العمرى٧٦١٥٢٥٤ ٩٣٨٧

المدينة المنورةنافع محمد  العمرى٤٩٠ ٩٣٨٨

جدةهليل هالل حماد العمرى١٣٣ ٩٣٨٩

أبـهايحيى حسن سعيد العمرى٣٠٠ ٩٣٩٠

الدمامأحمد عبدالستار بن عبدالرحمن العمري٥٣٠٣ ٩٣٩١

الرياضأمل عبدالله محمد العمري٨٧٦٢ ٩٣٩٢

عنيزةاحمد بن محمد بن عمر العمري٤٦٠٤٨٩٩ ٩٣٩٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةاحمد عابد عبدالله العمري٧٧٤٦٩٦٨ ٩٣٩٤

الظهراناحمد عبدالله سعيد العمري٧٠٠٦ ٩٣٩٥

جدةاحمد محمد بن احمد العمري٩٨٠٤ ٩٣٩٦

الرياضباسل علي عبدالله العمري٤٩٣٧٣٤٩ ٩٣٩٧

مكتب محافظة الخرجبدر باحص علي العمري٠٣٥٠ ٩٣٩٨

مكتب محافظة الخرجبدور باحص علي العمري٠٧٧١ ٩٣٩٩

مكتب منطقة المدينة المنورةبريده عبدالله نزال العمري٣١٥٩ ٩٤٠٠

مكتب منطقة المدينة المنورةبريده عبدالله نزال العمري٣١٥٩ ٩٤٠١

مكتب محافظة الخرجبيادر باحص علي العمري٣٩٣٨ ٩٤٠٢

مكتب المنطقة الشرقيةتركي صالح عوض العمري٣٨٠٤ ٩٤٠٣

مكتب المنطقة الشرقيةثالثه على يوسف العمري٠٧٠٠ ٩٤٠٤

الخبرجابر احمد محمد العمري٨٢٧٠٨٧٣ ٩٤٠٥

أبـهاجمحه سعيد محمد العمري٤٧٨١٩٥٢ ٩٤٠٦

الرياضخالد بن عبدالله بن سلمان العمري٧٥٤٣٣٩٢ ٩٤٠٧

الجبيلخالد صالح علي العمري١٤٤٨ ٩٤٠٨

مكتب منطقة المدينة المنورةرؤي جزاء عطية الله العمري٦٥٣٤ ٩٤٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةرحمه جابر علي العمري٢٢٢١ ٩٤١٠

جدةرزخان عايض عبدالله العمري٠٢٤ ٩٤١١

مكتب منطقة المدينة المنورةرغد جزاء عطية الله العمري٠٦٦٤ ٩٤١٢

مكتب منطقة عسيرزرعه عبدالله مشرف العمري٤٠٨٠ ٩٤١٣

المدينة المنورةزينب ماطر مرزوق العمري٠٧١٩٠٧٧ ٩٤١٤

مكتب منطقة عسيرزينه يحي ظافر العمري٥٩١٤ ٩٤١٥

أبـهاسعد حسن سلمان الكعبي العمري٦٣٧٩٣٣٤ ٩٤١٦

الظهرانسعد سعيد صالح العمري٢٣٠٠ ٩٤١٧

مكتب منطقة عسيرسعد علي عبدالله العمري٥٨٦٠ ٩٤١٨

مكتب منطقة مكة سعد ناصر عطيه العمري٣٩٧٢٥٩٣ ٩٤١٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة سعيد حسين مطر العمري٥٦١٢ ٩٤٢٠
المكرمة/جدة

الرياضسعيد عبدالرحمن سعيد العمري٥٠٧٦١١١ ٩٤٢١

القنفذةسعيد عبدالله بن سعيد العمري٨٢٦٧ ٩٤٢٢

جدةسلطان حمدان عبدالله العمري٤٧٠٢ ٩٤٢٣

مكتب منطقة المدينة المنورةسلطان متروك عقل العمري٨٥٠٣ ٩٤٢٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة المدينة المنورةسلمى عبدالله عطية الله العمري٣٨٠٥ ٩٤٢٥

مكتب منطقة الرياضسليم علي سعيد العمري٣٠٨٤ ٩٤٢٦

النماصسليمان محمد حسن الكعبي العمري٣٨٤٤١٤١ ٩٤٢٧

جدةسميره محمد عبدالله العمري٩٢٩٠٣٩٢ ٩٤٢٨

مكتب منطقة المدينة المنورةشذى دخيل الله عطيه الله العمري٠٥٦٤ ٩٤٢٩

مكتب محافظة الطائفصالح بن محمد بن عزيز العمري٦٧٧١٦٣٤ ٩٤٣٠

الرياضصالح محمد عامر العمري٥٧٩ ٩٤٣١

خميس مشيطضيف الله بن يعن الله بن علي العمري٧٤٨٧٦٦٣ ٩٤٣٢

محايل عسيرظافر سعيد ظافر العمري٥٢٠٠ ٩٤٣٣

مكتب منطقة عسيرظافره سالم مشرف العمري٥٨٦٤ ٩٤٣٤

الطائفظافره على صالح العمري٠٤٨٧٣٥٣ ٩٤٣٥

مكتب منطقة عسيرظافره يحي ظافر العمري٨٧٧١ ٩٤٣٦

القنفذةعائشه عوض حمد العمري٢١٣ ٩٤٣٧

المدينة المنورةعايد حضري عوض الله العمري٨٥٢٠٢٥٤ ٩٤٣٨

مكتب محافظة الخرجعبداالله باحص علي العمري٠٦٩٨ ٩٤٣٩

الطائفعبدالرحيم سعيد محمد العمري٦٢٤٤٠٩٧ ٩٤٤٠

الدمامعبدالعزيز فوزان رزان العمري٠٩٨٢ ٩٤٤١

النماصعبدالله عبدالرحمن علي العمري٠٨٩٩ ٩٤٤٢

الجبيلعبدالله علي عبدالرحمن العمري٤٣٢٥ ٩٤٤٣

أبـهاعبدالله محمد عبدالله العمري٠٤٣٠٢٩٧ ٩٤٤٤

خميس مشيطعبدالله محمد بن حسن العمري٢٩٥٧ ٩٤٤٥

خميس مشيطعبدالله مرعي عبدالله العمري٤٧٩٣ ٩٤٤٦

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله مشرف عبدالله العمري٠٨٩٩ ٩٤٤٧

الدمامعبدالله مغرم محمد العمري١١٦٠ ٩٤٤٨

مكتب منطقة الباحةعزيزه حسن احمد العمري٤٨٧٢ ٩٤٤٩

جدةعطيه بن احمد بن محمد العمري١٨٩٣٦٠٥ ٩٤٥٠

جدةعلي احمد عبدالله العمري٠٦٩٢ ٩٤٥١

المجاردةعلي بالقاسم جابر العمري٢٨٢٨٩٧١ ٩٤٥٢

الرياضعلي بن حسن بن خيرالله العمري٠٤٧٧ ٩٤٥٣

مكتب منطقة الباحةعلي حسن احمد العمري٥٨٦٦ ٩٤٥٤

الباحةعلي محمدحسن المشرفي العمري٠٣٥١٨٠٧ ٩٤٥٥
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مكتب منطقة مكة علياء غرم الله تركي العمري٢٥٤٠ ٩٤٥٦
المكرمة/جدة

جدةعوض محمد حمود العمري٦٢١٩٣٩٩ ٩٤٥٧

جدةعويلي سماح عويلي العمري٤٤٩٦٣٤٢ ٩٤٥٨

مكتب منطقة المدينة المنورةغالية جزاء جازي العمري٤١٢٣ ٩٤٥٩

جدةغرامة ضافر غرامة العمري٤٣٧٣١٤٥ ٩٤٦٠

الدمامفاطمه عوض عثمان العمري٦٩١٦ ٩٤٦١

المخواةفرحان صالح فرحان العمري١٧٤٣ ٩٤٦٢

مكتب منطقة الرياضفهد علي سعيد العمري٩١٨١ ٩٤٦٣

مكة المكرمةفهد محمد حمد العمري٨٣٥٥ ٩٤٦٤

المدينة المنورةفيحه شلوان راضي العمري٣١٧ ٩٤٦٥

مكتب منطقة الباحةفيصل احمد علي العمري٠٨٨٠ ٩٤٦٦

الرياضفيصل محمد سعد العمري٤٦٩٥ ٩٤٦٧

جازانقبله عوض شاوش العمري٦٧٦٣ ٩٤٦٨

مكتب منطقة عسيرقبله يحي عثمان العمري٦٨٠٢٥٠٧ ٩٤٦٩

مكتب منطقة مكة ليلى حيدر مسفر العمري٠٩١٤ ٩٤٧٠
المكرمة/جدة

الرياضمبارك عبدالله صالح العمري٢٩٥٦٨٦٧ ٩٤٧١

الطائفمحمد تركي علي العمري٠٢٢١ ٩٤٧٢

جدةمحمد حسين حسين العمري١٦٧٣٤٤١ ٩٤٧٣

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد دخيل الله عطيه الله العمري٤٤٠٤ ٩٤٧٤

القنفذةمحمد سلمان عامر ال زين العمري٣٥٨٨١٤٠ ٩٤٧٥

الرياضمحمد سليمان عمر العمري٤٣٥٣ ٩٤٧٦

الجبيلمحمد عبدالله صالح العمري٤٩٩٣٨٣٩ ٩٤٧٧

جدةمحمد علي راشد العمري٤٧٣٩ ٩٤٧٨

الرياضمحمد علي احمد العمري٩٣٠٥٢٧٧ ٩٤٧٩

الرياضمروان بسام ابراهيم العمري٦٩٤٩٣٥٨ ٩٤٨٠

مكتب محافظة الخرجمريم علي محمد العمري٢٩٦٤ ٩٤٨١

النماصمصلح غرمان محمد ال غرمان العمري٥٥٥٦٤٠٥ ٩٤٨٢

جدةمني محمد حسن العمري٨١٦٣ ٩٤٨٣

الجبيلنواف محمد بن سعيد العمري١١٠٠ ٩٤٨٤

الدماموليد حسن ظافر العمري٩١١٥ ٩٤٨٥

الخبروليد محمد سلطان العمري٩٧٥٧ ٩٤٨٦
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مكتب منطقة الرياضيحي محمد احمد العمري٧٧٤٠ ٩٤٨٧

الرياضاحمد سليمان محمد العمود٢١٤١٧٥٣ ٩٤٨٨

جدةاحمد محمد احمد العمودى٨٢٠٩٤٨٦ ٩٤٨٩

جدةخالد احمد عبدالله العمودى١٩٩٥٥١٤ ٩٤٩٠

جدةعبدالله صالح حسينه العمودى٢٥٥٦١٧٤ ٩٤٩١

جدةعثمان سعيد  العمودى٢٣٨ ٩٤٩٢

جدةعمر صالح احمد العمودى٢٩٤ ٩٤٩٣

جدةمحمد عمر احمد العمودى٤١٨ ٩٤٩٤

جدةمحمد محسن عمر العمودى٧٥١٠٥١٠ ٩٤٩٥

مكتب منطقة مكة مطهر خالد  العمودى٤٦٣ ٩٤٩٦
المكرمة/جدة

جدةاحمد سعيد محمد العمودي٤٨٦١ ٩٤٩٧

مكتب منطقة مكة حسن احمد حسين العمودي٧٠٤١ ٩٤٩٨
المكرمة/جدة

جدةحسين محمد سعيد العمودي٥٤١٤٠٩١ ٩٤٩٩

جدةسعاد محمد سعيد العمودي٠٠٢٦ ٩٥٠٠

جدةسعيد عثمان باوجيه العمودي٩٤٣٥ ٩٥٠١

جدةسميره محمد عبدالرحمن العمودي٤١٢٠١٦١ ٩٥٠٢

جدةصالح سعيد بن احمد العمودي٣٠٣ ٩٥٠٣

جدةطيبه بنت  احمد بن عثمان العمودي٥٢٨١ ٩٥٠٤

مكتب منطقة الرياضعائشه احمد ابوبكر العمودي٣٩٧٤ ٩٥٠٥

مكتب منطقة مكة عائشه عبدالله بامشرف العمودي٢٦٩٨ ٩٥٠٦
المكرمة/جدة

جدةعبدالرحمن بن صالح بن عبدالله العمودي٤٩٧٥٩٧٤ ٩٥٠٧

جدةعبدالرحمن علي عبدالرحمن العمودي٣٨٥٩ ٩٥٠٨

مكة المكرمةعبدالله عبدالرحيم احمد العمودي٩١٩ ٩٥٠٩

جدةعثمان بن محمد بن عثمان العمودي٤٤٥٥٨٩٤ ٩٥١٠

الطائفعثمان سعيد احمد العمودي٣٣٨٢٩٩٠ ٩٥١١

جدةعمر سعيد محمد العمودي٩١٩٣ ٩٥١٢

جدةفايزه أحمد قاسم العمودي٣٨٥١٤٢٣ ٩٥١٣

جدةمحمد عبدالرحمن عبدالله العمودي٥٤٤١١٣٢ ٩٥١٤

جدةمحمد عبدالله حسن العمودي٤٤١٧٤٢٨ ٩٥١٥

الدماممحمد عبدالله عمر العمودي٦٤١٠ ٩٥١٦

االحساءمنصور عبدالرحمن احمد العمودي١٤٤٦٦٧٨ ٩٥١٧
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الدمامنعام صالح منصر العمودي٠٨٠٥٤٦٨ ٩٥١٨

مكتب منطقة الرياضوجيده عبدالرحيم سعيد العمودي٣٢٨٧ ٩٥١٩

الدمامصالح سالم عميان العميان٧٠٩ ٩٥٢٠

مكتب محافظة األحساءابراهيم صالح بن ابراهيم العمير٧٠٣٥٣١٢ ٩٥٢١

الرياضاحمد منصور عمير العمير٧٧٩٢٠٥٩ ٩٥٢٢

االحساءسالم سلطان  العمير١٨٢ ٩٥٢٣

الخبرسعد عمر سليمان العمير٠١٨٥٤٩٧ ٩٥٢٤

الزلفيسليمان موسى عمير العمير٦٧٤٨ ٩٥٢٥

مكتب منطقة القصيمعاشه سليمان عمير العمير٦٥٧٤ ٩٥٢٦

الدمامعبدالعزيز محمد سليمان العمير٤١٢١٠١٦ ٩٥٢٧

الرياضعثمان موسى عمير العمير٤٤٠١ ٩٥٢٨

مكتب محافظة الدوادميعمر بن عبدالعزيز بن عمر العمير٨٢٩٦٤٩٤ ٩٥٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةفوزيه صالح سعد العمير١٥٩٤ ٩٥٣٠

الرياضفيصل عمير سليمان العمير٩٨٣٧ ٩٥٣١

عرعرمحمد مزيد  العمير٩١٠ ٩٥٣٢

مكتب محافظة الدوادميهند بنت  ناصر بن عبدالعزيز العمير٢٨٥٤ ٩٥٣٣

الخبرابراهيم حمد صقرعواد العميرى٣٢٢ ٩٥٣٤

حقلراشد مقبق سالم العميرى٤٧٢ ٩٥٣٥

الرسسهله مرتع  العميرى٩١٢ ٩٥٣٦

بريدةعبدالرحمن عبدالكريم محمد العميرى٣١٤ ٩٥٣٧

مكتب محافظة الخرجنوره عبدالله احمد العميرى١٥١٢ ٩٥٣٨

الخبرحمد راشد سعيد العميري٦٧٦٥٨٤٢ ٩٥٣٩

مكتب منطقة الرياضرجعان عناد رجعان العميري٩٢٧١ ٩٥٤٠

الرياضسعد بن عيسى بن سعد العميري٨١٣١٥٣٧ ٩٥٤١

الدمامسعداء بنت  راشد بن سعيد العميري٠٣٨٩٤٥٠ ٩٥٤٢

مكتب منطقة الرياضسلمى مضحي بن عوض العميري٩٩٦٠ ٩٥٤٣

الرياضصالح حنيف الله عيد العميري١١٣١٣٤٢ ٩٥٤٤

مكتب المنطقة الشرقيةصالح مرزوق بشير العميري٦٢٠٢ ٩٥٤٥

مكتب منطقة تبوكعبدالرحيم سليمان سليم العميري٤٤٧٠ ٩٥٤٦

بريدةعبدالعزيز حبيب بن تريحيب العميري٨٣٧٤ ٩٥٤٧

حائلعبدالعزيز محمد سعد العميري١٩٩١ ٩٥٤٨
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الثقبةعبدالله سعود عبدالله العميري٧٤١٢٠٥٨ ٩٥٤٩

مكتب المنطقة الشرقيةعيده عبدالله تعيب العميري٣٣٤ ٩٥٥٠

الرياضعيسى سعد عنبر العميري١١٤٨٢٩٨ ٩٥٥١

الرياضغايب عمر غايب العميري٩٢٩٥ ٩٥٥٢

مكتب منطقة الرياضلطيفه عبدالرحمن محمد العميري٦٩٦٣ ٩٥٥٣

مكتب المنطقة الشرقيةمبارك بن راشد بن سعيد العميري٠٤٨٧٠٨٦ ٩٥٥٤

الدماممرشد سلطان مرشد العميري٦٠٩١١٣١ ٩٥٥٥

الدماممضحي سعد مبارك العميري٥١٣١٩٩٦ ٩٥٥٦

مكتب منطقة الرياضمنيره محمد ابراهيم العميري٠٦٣٩ ٩٥٥٧

الرياضمبارك سليمان عبدالله العميرينى٤٠٤ ٩٥٥٨

حفر الباطنمحمد ابراهيم عبدالله العميريني٣٦٤٤ ٩٥٥٩

الرياضمحمد علي عبدالعزيز العميريني٧٣٦٤ ٩٥٦٠

الكويتصالح بن احمد بن سعود العميشي٩٥٥٦ ٩٥٦١

مكتب منطقة الرياضمنيره خميس سالم العميل٥٤٩٧ ٩٥٦٢

الدمامخالد براك صالح العناز٨٠٢٠٥٩٦ ٩٥٦٣

جدةالشريف محمدعلى فوزان على العنانى٢٠٤ ٩٥٦٤

الرياضسلطان خميس مبارك العنبر٢٧٤٠٤٧٣ ٩٥٦٥

الرياضصالح سليمان سعد العنبر٣٦٦٢٠٠١ ٩٥٦٦

الرياضراشد حسين علي العنزان٢١٧٣١١٠ ٩٥٦٧

الرياضاحمد جراح دلوم العنزى٦٢٧ ٩٥٦٨

حفر الباطنالكنش حمدان  العنزى٨٤٤ ٩٥٦٩

مكتب منطقة الحدود الشماليةاميره عواد ظاهر العنزى٥٢٥٠ ٩٥٧٠

الخفجيبخيت سعد سلطان العنزى٧٢٣٥١٧٥ ٩٥٧١

مكتب محافظة حفر الباطنبدر شطى قبالن العنزى٥٥٦٧ ٩٥٧٢

الخبربرغوث الحميدى  العنزى٠٠٠ ٩٥٧٣

الرياضحمود صخيل محمد العنزى٨٢١ ٩٥٧٤

الدمامحيالن خليف عليان العنزى٤٤٥ ٩٥٧٥

الرياضخالد خلف منيزل العنزى٣٩٨٧٢١٧ ٩٥٧٦

تبوكخضر عواد  العنزى٤٢٦ ٩٥٧٧

الرياضخلدى قيبل  العنزى٠٠٠ ٩٥٧٨

الرياضخلف مزهاف عبيد العنزى٩٨٠ ٩٥٧٩
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حائلذهيبة بشير حجرف العنزى٢٤٠٣ ٩٥٨٠

الرياضرجاء شالل  العنزى٤١٠ ٩٥٨١

تبوكرويشد منوخ  العنزى٠٤٢ ٩٥٨٢

مكتب منطقة الرياضسالم باجح عوض العنزى٦٨٣٠٠٣٤ ٩٥٨٣

مكتب المنطقة الشرقيةسطام عايد خشان العنزى٣١٣٣ ٩٥٨٤

الرياضسليمان صالح سليمان العنزى٩٥٢٥١٠٥ ٩٥٨٥

مكتب منطقة حائلسماح عياده خلف العنزى٩٧٩٥ ٩٥٨٦

حائلسميحان شاهر  العنزى١٨٥ ٩٥٨٧

مكتب منطقة الرياضصالح عواد غدير العنزى٨٥٤٦٦٢٢ ٩٥٨٨

العالعايش عوض قويدر العنزى٨٨٢٦ ٩٥٨٩

الدمامعبدالرحمن خليفه عشوى العنزى٨٠٧ ٩٥٩٠

تبوكعبدالله سيمحان عايض العنزى٣٢١٠٨٥٩ ٩٥٩١

الرياضعذال حسن  العنزى٩٠٥ ٩٥٩٢

القرياتعسوف عبدالله  العنزى٠٥١ ٩٥٩٣

الرياضعقيل سرحان صلبي العنزى٩٦١٠٢٠٥ ٩٥٩٤

الرياضعلى عليان محمد العنزى٧٥٠ ٩٥٩٥

الرياضعلى مشعل عبدالعزيز العنزى٧٣٢ ٩٥٩٦

مكتب منطقة الرياضعلياء عياده سليمان العنزى٣١٦٢ ٩٥٩٧

حائلعواد عبد الله عواد العنزى٧٤٩٣ ٩٥٩٨

الرياضعواد غازى رخيص العنزى٥٣٩ ٩٥٩٩

الدمامعوده نزال شنيور العنزى٧٥٣١٢٨٩ ٩٦٠٠

الرياضعويهان جزاع ثالب العنزى٤٦٦ ٩٦٠١

الرياضفارس مديع زامل العنزى٩١٤ ٩٦٠٢

مكتب منطقة القصيمفاطمه علي شالش العنزى١٧٥٨ ٩٦٠٣

الرياضفهد سالمه صحن العنزى٥٤٨٤ ٩٦٠٤

مكتب منطقة تبوكفوزه شليويح فرحان العنزى٣٠٣٣ ٩٦٠٥

المجمعةفياض حمدان  العنزى١٨٧ ٩٦٠٦

عرعرقرعان فرحان  العنزى٣٣١ ٩٦٠٧

مكتب محافظة حفر الباطنليان فيصل عادل العنزى٧٤٥٥ ٩٦٠٨

تبوكمبارك على مرزوق العنزى٦١٥ ٩٦٠٩

سكاكامجزع على سليم العنزى٣٧٧٥٣٨٨ ٩٦١٠
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

سكاكامحمد سدران  العنزى٠٤٩ ٩٦١١

تبوكمحمد سليمان عواد العنزى٢٠٤ ٩٦١٢

الرياضمحمد عبدالله عواد العنزى٦٧١ ٩٦١٣

بريدةمحمد عليان  العنزى١٣٦ ٩٦١٤

جدةمحمد قاسم عواد العنزى٣٩٩ ٩٦١٥

جدةمحمود عويد عياد العنزى٤٣١٣٤٣٧ ٩٦١٦

الظهرانمطرد عياد عزام العنزى٧١٧ ٩٦١٧

حائلمطيره همالن البنيه العنزى٨٥٢٩٠٦٤ ٩٦١٨

الرياضمعيوف غايب حجى العنزى٢٨١ ٩٦١٩

الخرجمنصور حجى  العنزى٩٨٥ ٩٦٢٠

الرياضنايف محمد عبدالله العنزى٠٥٥ ٩٦٢١

مكتب منطقة الحدود الشماليةنوف الفحاط رحيل العنزى٢٢٢٣ ٩٦٢٢

طريفهزاع مشارىمرعى الطيار العنزى ٩٦٢٣

مكتب منطقة القصيمهله علي شالش العنزى١٧٤١ ٩٦٢٤

مكتب محافظة حفر الباطنهله فالح جلعود العنزى١٤٥٦ ٩٦٢٥

مكتب منطقة حائلوضحاء جارالله مقبل العنزى٧٣١١ ٩٦٢٦

سيهاتأبراهيم دخيل نعيس العنزي٥٢٥٤ ٩٦٢٧

حفر الباطنأحمد دعاس معيوف العنزي٤٥٩٦ ٩٦٢٨

الرياضأسامه عبدالرحمن بن حمد العنزي٠٢٨٣ ٩٦٢٩

مكتب منطقة تبوكأمل مهلي بن راجي العنزي٨٤٥٤ ٩٦٣٠

الرياضابراهيم رشيد معزي العنزي٨٧٠٧٨٣٩ ٩٦٣١

الدمامابراهيم علي فضيل العنزي٦٣٦١٦٥٢ ٩٦٣٢

حفر الباطناحمد حصنان سالمة العنزي١٣٥٣١٥٧ ٩٦٣٣

مكتب منطقة الجوفاحمد خلف عوض العنزي٥١٢٣ ٩٦٣٤

الرياضاحمد ذياب سعدون العنزي٠٦٤٦٥٦٤ ٩٦٣٥

الرياضاحمد ظاهر هالل العنزي٠٤٥٥٣٠٣ ٩٦٣٦

عرعراحمد عبدالكريم غصاب العنزي٢٤١٤٩٥٠ ٩٦٣٧

مكتب منطقة الرياضاحمد عقال محمد العنزي١٣٥٩٢٦٦ ٩٦٣٨

مكتب منطقة الرياضاحمد عواد محمد العنزي٢٤٠٤ ٩٦٣٩

مكتب منطقة الرياضانور عبدالعزيز مخلف العنزي٤٣٩٤ ٩٦٤٠

الجبيلباتل ناجي حماد العنزي٧٧٨٣ ٩٦٤١
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
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التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة المدينة المنورةبدر فاتن دعسان العنزي١٩٥١ ٩٦٤٢

مكتب منطقة الحدود الشماليةبدر فزع نافع العنزي٧٩٩١ ٩٦٤٣

سكاكابسام عيد خلف العنزي١٩٣٨ ٩٦٤٤

مكتب منطقة الجوفبستانه دهش عايد العنزي٤٦٤٢ ٩٦٤٥

تبوكبندر عبدالله مرزوق العنزي٧٥٧٨ ٩٦٤٦

الرياضبندر ملحم بن طعيس العنزي٥٩٨٣ ٩٦٤٧

مكتب منطقة الحدود الشماليةبندر نواف عوض العنزي٢٩١٠ ٩٦٤٨

تيماءجاسر حجي مناحي العنزي٣٣٦٧٩٣٠ ٩٦٤٩

مكتب منطقة الرياضجبه صفوق حجيالن العنزي٠٩٢١ ٩٦٥٠

الرياضجمال بشير كاسب العنزي٧٥٨٧ ٩٦٥١

المدينة المنورةجهز حمدي حمود العنزي١٢٢٧ ٩٦٥٢

تبوكحجاج غنام مطلق العنزي٨٠٣٩٠٣٠ ٩٦٥٣

الرياضحسن خلف الولدعلي العنزي٣٩٦٧٧٢١ ٩٦٥٤

الرياضحسن علي شموط العنزي٣٣٦٢٢٤٧ ٩٦٥٥

مكتب منطقة الرياضحصه حسين محمد العنزي٥٥٧٨ ٩٦٥٦

مكتب منطقة الحدود الشماليةحصه زقم صياف العنزي٤٢١٧ ٩٦٥٧

مكتب منطقة تبوكحصه سليمان سويلم العنزي٢٨٧٥ ٩٦٥٨

مكتب منطقة الرياضحصه عقال علي العنزي٧٢٩٨ ٩٦٥٩

عرعرحصير بهيدل مضحي العنزي٩٦٢ ٩٦٦٠

الرياضحمود بن سليمان بن محمد العنزي٧٣١٣٦٩١ ٩٦٦١

مكتب منطقة حائلحمود حيزان قحطان العنزي٧١٩٩٨٢٩ ٩٦٦٢

حفر الباطنحميد العيط محمد العنزي٠٣١٠٣٨٣ ٩٦٦٣

الرياضحميدة فاضل عداي العنزي٢٥٧٩ ٩٦٦٤

الرياضحميدي فهد راشد العنزي٥٢٢٨ ٩٦٦٥

الرياضخالد بن مطر بن خليف الدهمش العنزي٦٨٤٥٩١٣ ٩٦٦٦

حفر الباطنخالد صياح نهير السبيعي العنزي١٤٠٣ ٩٦٦٧

الرياضخالد ظاهر مطرود العنزي١٣٩٠ ٩٦٦٨

مكتب منطقة الرياضخالد عبدالرحمن جمال العنزي٤٤٨٣ ٩٦٦٩

حفر الباطنخالد مذري عبدالله العنزي١٢٩٠ ٩٦٧٠

جدةخلف سويلم عقيل العنزي٠٧٠٣٤١٧ ٩٦٧١

الرياضخلف صالح فهد العنزي٧٧٥٠٧١٤ ٩٦٧٢
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

حائلخلف عبدالله محمد العنزي٣١٥٢ ٩٦٧٣

مكتب منطقة الرياضخلفه معزي عوض العنزي٤٥١٥١٤٤ ٩٦٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةخلود تركي زامل العنزي٨١٨٤ ٩٦٧٥

حقلدبه صالح سليم العنزي٢٦٧٩٦٣٦ ٩٦٧٦

جازاندحام بن عبدالعزيز بن مذود العنزي٩٥٢٢٠٦٧ ٩٦٧٧

الرياضدالل فرحان رشيد العنزي٨٤١١ ٩٦٧٨

الرياضدلي عايد غرنان العنزي١٩٦٧٩٦١ ٩٦٧٩

الرياضذهيبه بنت  دلي بن رعد العنزي١٩٢٤ ٩٦٨٠

الدمامرائد حلبى بن محمد العنزي٠١٨٣ ٩٦٨١

مكة المكرمةراكان ضيف  الله عقاب العنزي١١٣٥ ٩٦٨٢

تبوكراكان منصور بن سميحان العنزي٩٢٠٠ ٩٦٨٣

تيماءربيع عليق سليمان العنزي٨٧٠١٥٥٠ ٩٦٨٤

الدمامرجاء محمد سافر العنزي٣٥١ ٩٦٨٥

المدينة المنورةرخاء سعود عوده العنزي٦٥٨ ٩٦٨٦

مكتب منطقة الرياضرزان محمد غياض العنزي٩٦١٧ ٩٦٨٧

القرياترشيد محمد رشيد العنزي١٥٥٦ ٩٦٨٨

الرقعيزاهى حصيان دبوس العنزي١٥٢٩ ٩٦٨٩

الدمامزايد سميحان زايد العنزي١٤٧٣٦١٤ ٩٦٩٠

مكتب منطقة الرياضزعيله دربي مرسال العنزي٧٩٩٤ ٩٦٩١

عرعرزياد عايد مناور العنزي٦٦١٩٩٥٨ ٩٦٩٢

مكتب منطقة الحدود الشماليةسالم عشوي عسل العنزي٠٣٢١٠٣٠ ٩٦٩٣

رأس تنورةسالم محمد سالم العنزي٩٨٩٩ ٩٦٩٤

المدينة المنورةسالم محمد عطاالله العنزي١١٦٦ ٩٦٩٥

حائلسالمه صبر حصيني العنزي٥٩٢٤ ٩٦٩٦

الدمامسرياء عايد مهاوش العنزي٧٢٣٥٤٦٥ ٩٦٩٧

الرسسعد محمد سعد العنزي٧٩٧١١٥٨ ٩٦٩٨

مكتب منطقة حائلسعداء مجلي فرحان العنزي٤٨٨٨ ٩٦٩٩

الرياضسعدالدين حسين مطر العنزي١٦٦٨ ٩٧٠٠

مكتب منطقة تبوكسعود حجبج ظويهر العنزي٢٣٠٧ ٩٧٠١

الرياضسعود غانم شمسي العنزي٤٢٠٢٠١٣ ٩٧٠٢

الشمليسلطان سند قبالن العنزي٢٣٨٦ ٩٧٠٣
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مكتب منطقة الرياضسلطان صالح مناحي العنزي٦١٧١ ٩٧٠٤

الخبرسلمان راغب صيلني العنزي٦٠٩٨٤٥٣ ٩٧٠٥

مكتب منطقة المدينة المنورةسلمان فاتن دعسان العنزي٣٨٢٨ ٩٧٠٦

مكتب منطقة المدينة المنورةسليم ساكن سهل العنزي٤٥٧٠ ٩٧٠٧

الرياضسليمان محمد دبيان العنزي٠٨١٨ ٩٧٠٨

الرياضسمير بن مسند بن هديرس العنزي٢٤٩٧ ٩٧٠٩

مكتب محافظة حفر الباطنسوريه الطرقي بن حلوان العنزي٥٤٨٦ ٩٧١٠

الرياضشعالن عبدالجليل عبدالعزيز العنزي٩٥٧٤٥٠٤ ٩٧١١

الرياضصالح مردود االسود العنزي١٥٨١ ٩٧١٢

الرياضصبر سليمان عواد العنزي٤٥٠٩ ٩٧١٣

تيماءصيفي مشيش فايز العنزي٢٩٩٩ ٩٧١٤

مكتب منطقة المدينة المنورةطفله ناشر سياف العنزي ٩٧١٥

الرياضظاهر عبدالله معوض العنزي٢١٦٠٤٠٧ ٩٧١٦

الطائفعائش حسين سلطان السلطاني العنزي١٥٨٨٣٤٥ ٩٧١٧

مكتب منطقة الرياضعادل مالهد مصيح العنزي٢٠١٤ ٩٧١٨

الرياضعاصى عاشق سعد العنزي٠٧٨٣٩١٤ ٩٧١٩

الرياضعايد خلف فريح العنزي٣٦٦١ ٩٧٢٠

مكتب منطقة الرياضعايد طعيسان صياف العنزي٢٤١٢٢٤٦ ٩٧٢١

الخفجيعبد العزيز نايف علي العنزي٠٥٤٥ ٩٧٢٢

مكتب منطقة حائلعبداالله سعود عزيز العنزي٨٦٢٠ ٩٧٢٣

مكتب منطقة الرياضعبداالله فالح سعد العنزي٧٧٠١ ٩٧٢٤

مكتب منطقة الرياضعبداالله محمد غياض العنزي٦٧٢٢ ٩٧٢٥

العويقليةعبدالرحمن تاجر دخين العنزي٨٥٥٧ ٩٧٢٦

الرياضعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العنزي١٣١٩ ٩٧٢٧

الرياضعبدالرحمن محمد شالش العنزي١٩٧٤٩٠٧ ٩٧٢٨

المدينة المنورةعبدالرحمن مليحان بخيت العنزي١٦٧٦٤٧٧ ٩٧٢٩

مكتب محافظة الخرجعبدالرحمن هطيل بن رهق العنزي٠١٥٨ ٩٧٣٠

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز خليفه عقال العنزي٧٤١٨ ٩٧٣١

الرياضعبدالعزيز سلمان عبدالله العنزي٢٦٠٣١١٦ ٩٧٣٢

مكتب منطقة حائلعبدالعزيز صبر راشد العنزي٧٣١١ ٩٧٣٣

الرياضعبدالعزيز فهد صبر العنزي٧٣٦٧ ٩٧٣٤
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مكتب منطقة الجوفعبدالعزيز محمد وريور العنزي٧١٩٣ ٩٧٣٥

حفر الباطنعبدالكريم علي جربوع العنزي٩٣٥١٠٢٢ ٩٧٣٦

الرياضعبداللطيف فرحان كويجل العنزي٤٣٤٩١٥٣ ٩٧٣٧

تبوكعبدالله بن عبدالرحمن بن عامش العنزي٧٤٧٨ ٩٧٣٨

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله تركي زامل العنزي٢٦١٧ ٩٧٣٩

مكتب منطقة تبوكعبدالله خمسان سالم العنزي٦٣٩٣ ٩٧٤٠

الرياضعبدالله دبيان فواز العنزي٣٢٥٧ ٩٧٤١

الرسعبدالله صالح طرجام العنزي٠٧٨٤ ٩٧٤٢

الخبرعبدالله عايد عوض العنزي٠٦١٤ ٩٧٤٣

مكتب منطقة الحدود الشماليةعبدالله عسيالن مسعود العنزي٤٢٩٣ ٩٧٤٤

المدينة المنورةعبدالله معوض مرزوق العنزي٦٩٣٤٥٣٦ ٩٧٤٥

مكتب محافظة الخرجعبدالله هطيل بن رهق العنزي٥٢٥٥ ٩٧٤٦

مكتب منطقة الرياضعبدالمجيد عذال شريان العنزي٦٤٨٥ ٩٧٤٧

مكتب منطقة الرياضعبدالمجيد فالح سعد العنزي٧٦٩٣ ٩٧٤٨

جدةعبدالمجيد محمد عطاالله العنزي٢٥٤١٨٤٧ ٩٧٤٩

مكتب محافظة الخرجعبدالمجيد ناوي عواد العنزي٨٠٢٣٨٤٠ ٩٧٥٠

الرياضعجالن جزاع راضي العنزي٦٨٧٧ ٩٧٥١

مكتب محافظة حفر الباطنعذاره سرهيد عوض العنزي٤٦٣٧ ٩٧٥٢

حائلعزيزه لهيلم دعسان العنزي٩٤٠٩ ٩٧٥٣

القرياتعطاالله فهد مقبل العنزي٨٠٨٩٩٣١ ٩٧٥٤

االحساءعفراء عايد علي العنزي٧٠٦ ٩٧٥٥

عرعرعفراء نايف علي العنزي٥٨٨٥٨٨٥ ٩٧٥٦

تبوكعقيل العزري الفي العنزي٦١٠٧ ٩٧٥٧

جدةعلي عبيدالله بن ناصر العنزي٤٣٨٩ ٩٧٥٨

مكتب منطقة الرياضعلياء منزل صياح العنزي٥١٠١ ٩٧٥٩

بريدةعمر زعل بن فريح العنزي٢٩٠٥ ٩٧٦٠

بريدةعمر مقبل سميحان العنزي١٩٠٥٩٦٣ ٩٧٦١

مكتب منطقة الرياضعمر ناوي فهد العنزي٧٩٥٢ ٩٧٦٢

مكتب محافظة حفر الباطنعمشاء حسين خلف العنزي٦٧٦٥ ٩٧٦٣

طريفعنايات محمد عليوي العنزي١٠٤٥١٤٤ ٩٧٦٤

الرياضعواد فهاد خلف العنزي٢٧٥٦٨٦٩ ٩٧٦٥
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حائلعوض خلف طحيمر العنزي٨٩٥٢ ٩٧٦٦

الرياضعوض رمضان جبرالركابي العنزي٧٩٨٣٣٣٢ ٩٧٦٧

طريفعوض غرو مطلق العنزي٤٤٩٤٩٦٩ ٩٧٦٨

الرياضعيده سيار بن عاصي العنزي٣٦٥٧ ٩٧٦٩

الخبرعيسى بن جحفل بن حمدان العنزي٢٤٢٨٠٦١ ٩٧٧٠

تبوكغاده سويلم نزال العنزي٩٩٦٨ ٩٧٧١

مكتب منطقة الرياضغازي رشاد حريميس العنزي٣٣٠٧ ٩٧٧٢

الخبرفارس النشمي قيقان العنزي٦٧١٥٩٥٤ ٩٧٧٣

المدينة المنورةفارس غالب ابراهيم العنزي١٧٩٢ ٩٧٧٤

الدمامفراج الدغيري جبران العنزي٩٤٦٥٨٥٨ ٩٧٧٥

الرياضفرج احمد جاسم العنزي١٨٣٩ ٩٧٧٦

جدةفرج حليف عليثه العنزي٠٣١٨٧١٨ ٩٧٧٧

الرياضفرحان وران بكيل العنزي٨١٩٢ ٩٧٧٨

الرياضفريج نافع راكب العنزي٢٧٢٢ ٩٧٧٩

مكتب منطقة الرياضفضيله عياده سليمان العنزي٣٦٢٤ ٩٧٨٠

مكتب المنطقة الشرقيةفهد سعود زيدان العنزي٦٧٦٩٩٤٨ ٩٧٨١

الرياضفهد عقيل فالح العنزي٦٩٢٤١٥٧ ٩٧٨٢

الرياضفهد محمد راجي العنزي٨٣٢٤ ٩٧٨٣

الرياضفهد محمد ابراهيم العنزي٩٣٥٣ ٩٧٨٤

مكتب منطقة الرياضفهده خليف محمد العنزي٧٣٣٨ ٩٧٨٥

مكتب منطقة الرياضفوز ناوي فهد العنزي٧٩٤٥ ٩٧٨٦

االحساءفيصل خلف مصلح العنزي٨٨٢٦ ٩٧٨٧

الظهرانقاعد صبار جريبيع العنزي٤٢٧ ٩٧٨٨

مكتب منطقة الحدود الشماليةقبلي خلف عقيل العنزي٥٥٢٠٣٠١ ٩٧٨٩

حائلكاسب مجزع فلجي العنزي٣١٠٥٠٨٣ ٩٧٩٠

مكتب محافظة حفر الباطنلميس فيصل عادل العنزي٢١٣٩ ٩٧٩١

الرياضماجد مطر متروك العنزي٢٠١٤ ٩٧٩٢

طريفماجده عواد بن غضيان العنزي٦٦٠٠ ٩٧٩٣

بريدةمازن شايز صويلح العنزي٥٠٨٠ ٩٧٩٤

جدةماضي سبيل غصاب العنزي٧٨٢٥٤٥٤ ٩٧٩٥

الرياضمتروك عيد خلف العنزي٠٣٤٩٦٢٢ ٩٧٩٦
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الرياضمحارب هالل ضيدان العنزي١٧٥ ٩٧٩٧

مكتب منطقة الرياضمحروت مغير سالمه العنزي٢٥٥٦٢٩٨ ٩٧٩٨

القرياتمحسن عقيل حويش العنزي٠٦١١٤٦١ ٩٧٩٩

بريدةمحمد براك فالح العنزي٥٨١١ ٩٨٠٠

الرياضمحمد حديد محمد العنزي٥٦٤٤١٧٩ ٩٨٠١

حائلمحمد خلف عواد العنزي٨٨٢٠٩٩٥ ٩٨٠٢

الدماممحمد خلف فرحان العنزي٣٣٦ ٩٨٠٣

تبوكمحمد رشيد خلف العنزي٠١٧٩١٣٢ ٩٨٠٤

جدةمحمد زعل دهيرم العنزي٠٠٣٠ ٩٨٠٥

الرياضمحمد زعل سليمان العنزي١٣٢٨ ٩٨٠٦

الرياضمحمد سراي علي العنزي٢٣٢٠١٠٨ ٩٨٠٧

الرياضمحمد صالح عليوي العنزي٧٢٢٣٧٨٤ ٩٨٠٨

الرياضمحمد صفوق عايدالسبيعي العنزي٧٤٣٧٨٦٥ ٩٨٠٩

مكتب منطقة القصيممحمد عبدالله بن دليم العنزي٤٤٦٠ ٩٨١٠

الدماممحمد عفات بن عواد العنزي٧٤٢٧ ٩٨١١

الرياضمحمد علي جالد العنزي٦٦٩٦٦٩٥ ٩٨١٢

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد غريب ربيع العنزي٩٤٢٤ ٩٨١٣

مكتب منطقة تبوكمحمد فهد رشيد العنزي٧١٠٤ ٩٨١٤

مكتب محافظة حفر الباطنمحمد فيصل عادل العنزي٠٣٠٠ ٩٨١٥

الرياضمحمد كميهان فهد العنزي٦٠٤٣٣٣٣ ٩٨١٦

الرياضمحمد مالح فايق العنزي٤٠٢٤٧٤٩ ٩٨١٧

مكتب منطقة حائلمحمد هايس حمد العنزي٧٨٣٥ ٩٨١٨

تبوكمخلف محمد مخلف العنزي٨٦٦٠٦٣٨ ٩٨١٩

الرياضمدلول صالح حمد العنزي١٧٩٦١٢٥ ٩٨٢٠

مكتب المنطقة الشرقيةمديحه علي محمد العنزي٠٥٦٨ ٩٨٢١

الرياضمران شافي خلف العنزي١٩٣٩٨٩٩ ٩٨٢٢

االحساءمزعل بن رخيص بن سالم العنزي٩٣٢٨ ٩٨٢٣

الرياضمسباح معيوف شنان العنزي٤١٧٨٤٥٦ ٩٨٢٤

ينبعمشاري ثميل االبيض العنزي٩٣٧٣ ٩٨٢٥

عرعرمشاري سعود عيد العنزي٣٠١٩ ٩٨٢٦

الرياضمشاري غالب غازي العنزي١٨٧٩ ٩٨٢٧
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الرياضمشعل محمد منيخر العنزي٣٣٩٠٥٤٩ ٩٨٢٨

الرياضمشعل محمد بن عوده العنزي٨٠٦٨ ٩٨٢٩

الرياضمضحي مطر نهار  الحسني العنزي٠٣٥٨١٦٢ ٩٨٣٠

الرياضمطر سويلم مرزوق العنزي٤٨٩٠٥٨١ ٩٨٣١

مكتب محافظة الخرجمطر مشحن دهيم العنزي٣١٢٥٩٣٥ ٩٨٣٢

مكتب محافظة الجبيلمطره قيعان عشوان العنزي٣٥٥ ٩٨٣٣

الرياضمطني عويجان هشال العنزي٣٩٨٣٣٦٩ ٩٨٣٤

مكتب منطقة الرياضمطيره مفرح عواد العنزي٨٥٧٣ ٩٨٣٥

الرياضمفرح محيور رويشد العنزي٥٢٦٩٥٠٢ ٩٨٣٦

الرياضملفي فحيط صبر العنزي٥٢٧٩ ٩٨٣٧

الرياضممدوح عكاش صاهود العنزي٤٨٦٦ ٩٨٣٨

عرعرممدوح فياض ظاهر الصقري العنزي٠١٤٩١٦٨ ٩٨٣٩

الرياضمنال عائش عارف العنزي٥٠٥٤ ٩٨٤٠

مكتب منطقة الحدود الشماليةمنزل فليجان فهد العنزي٩٣٤٧ ٩٨٤١

جدةمنصور جفال عشوي العنزي٢٧٥٦٥٩٠ ٩٨٤٢

جدةمنصور مسلم مبحل العنزي٨٥٩٤ ٩٨٤٣

الرياضمنصور نافع محمد العنزي٦٣٣٥ ٩٨٤٤

الرياضمنور ماشي ذياب العبدلي العنزي٨٩١٦١٠٥ ٩٨٤٥

الرياضمنى علي نهير العنزي٩٢٠٠ ٩٨٤٦

عرعرمنيفه خالد سفان العنزي٧٩١٩ ٩٨٤٧

الرياضمنيفه فرحان المعجل العنزي٦٥٢٩ ٩٨٤٨

مكتب المنطقة الشرقيةمها عايد دهيم العنزي٢٩٣٢ ٩٨٤٩

الرياضمهرب عايد مزعل العنزي٠٢٨٢٧٠٤ ٩٨٥٠

الرياضمهرة عياد عماش العنزي٣٥١٠٤٦١ ٩٨٥١

الرياضمهله وحش شبيب العنزي٩٩٨٣٩١٤ ٩٨٥٢

الرياضمهنا سالم ساير العنزي٠١٢١٥٧٢ ٩٨٥٣

مكتب منطقة تبوكموسى صياح حسيان العنزي٩١٧٣ ٩٨٥٤

مكتب منطقة الرياضنازل هاشم زارع العنزي٣٠٨٠١٩٠ ٩٨٥٥

تبوكناشي محمد احمد العنزي١٦٨٥٨٧٥ ٩٨٥٦

جدةناصر ابن موسى ابن عواد العنزي٣٩٩٧ ٩٨٥٧

مكتب منطقة الرياضنايف ابراهيم نايف العنزي٩٤٥٠ ٩٨٥٨
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مكتب منطقة الرياضنجاح جارس حمد العنزي٨٧١٨ ٩٨٥٩

الرياضنجوى جبير ابن عوده العنزي٩٧٧٧ ٩٨٦٠

الجبيلنمر قاسم خليفه العنزي١٠١ ٩٨٦١

الرياضنهار سليمان حمدان العنزي٧٢٦ ٩٨٦٢

الرياضنواف عبدالله سليمان العنزي١٨١٢ ٩٨٦٣

مكتب منطقة تبوكنوال مهلي بن راجي العنزي٨٤٧٠ ٩٨٦٤

مكتب منطقة الرياضنوره زعل جويعد العنزي٦٨٠٠ ٩٨٦٥

تبوكنوره عواد ناهض العنزي٢٩٠٥٥٠٩ ٩٨٦٦

حفر الباطننوره نمش خلف العنزي١٨٤٢٦٧٧ ٩٨٦٧

مكتب منطقة الرياضنوف عزيز سعد العنزي٤٠٨١ ٩٨٦٨

مكتب منطقة الرياضنوير محمد عبيد العنزي١١٨٢ ٩٨٦٩

مكتب منطقة الرياضهدى هليل بن سالم العنزي٣٣١٤ ٩٨٧٠

الدمامهزاع عواد هزاع العنزي٥٥٤١٨٤٨ ٩٨٧١

مكتب منطقة الرياضهليل سعود عصري العنزي٢١٢٧ ٩٨٧٢

مكتب منطقة الرياضهويمل عقيل شالل العنزي٢٠٩٠٢٨٣ ٩٨٧٣

الرياضوائل صفاق مناور العنزي٤٧٣٩٧٦٣ ٩٨٧٤

الرياضوائل ليلي قلص العنزي٧٧٥٣٦٢٢ ٩٨٧٥

جدةوليد فرحان ابن دغيم العنزي٦٢٥٤ ٩٨٧٦

عرعريازي متعب ظاهر العنزي٣٦٨٣ ٩٨٧٧

حائليوسف عماش عبدالله العنزي٩٩٥٠٤٨٧ ٩٨٧٨

جدةعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز العنقرى٨١٨ ٩٨٧٩

الرياضابراهيم سليمان سلطان العنقري٦٩١٠٧٥٣ ٩٨٨٠

مكتب منطقة الرياضايمان محمد سعد العنقري٤٩٨٦ ٩٨٨١

مكتب منطقة الرياضبداح عبدالعزيز بداح العنقري٧٥٥٤٣٧٦ ٩٨٨٢

مكة المكرمةخالد محمد عبدالرحمن العنقري٢٤٠٦٣٩٥ ٩٨٨٣

الرياضراكان منصور محمد العنقري٨٤١٩ ٩٨٨٤

عرعرمحمد عبدالله ابراهيم العنقري٨١٤ ٩٨٨٥

الرياضهند عبد الله عبد العزيز العنقري٧٠٧٩٠٥٨ ٩٨٨٦

األفالجنوره سعد  العنيزان٧٠٢ ٩٨٨٧

جدةمحمد خلف حسن العنيزى٣١١ ٩٨٨٨

الرياضمرضى منيزل  العنيزى١٩٥ ٩٨٨٩
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جدةعماد صالح احمد العنيزي٦٠٢٥٤٦٣ ٩٨٩٠

مكتب المنطقة الشرقيةقماشه يوسف عبدالله العنيزي١١٧٢ ٩٨٩١

الخبرطارق خالد عبدالله العنيضيل٩٥٥٣ ٩٨٩٢

مكتب محافظة الدوادميمنصور عساف محمد العواجي٥١٣٧ ٩٨٩٣

أبـهاابراهيم عبدالله صالح العواد٩٤٣٧١٥٠ ٩٨٩٤

الظهراناحمد جمعه احمد العواد٩٨٢٦٠٧٢ ٩٨٩٥

مكتب المنطقة الشرقيةحبيب عبدالله بن معتوق العواد٠٥٦٥ ٩٨٩٦

الرياضصالح محمد صالح العواد١٠٣٩ ٩٨٩٧

الدمامعبدالرحمن عبدالله بن ابراهيم العواد٣٣٥١ ٩٨٩٨

الخرجعبدالعزيز علي بن حسن العواد٤١٥٩ ٩٨٩٩

بريدةعواد عبدالمحسن بن محمد العواد٣٣٣٠ ٩٩٠٠

مكتب منطقة مكة فاطمه علي عبدالله العواد٤٨٠٥٥٧١ ٩٩٠١
المكرمة/جدة

الجبيلمحمد عواد عبدالرحمن العواد٧٦٧٢٥٨٧ ٩٩٠٢

بريدةمريم الصالح  العواد١٤٩ ٩٩٠٣

بريدةنوره صالح عبدالله العواد٠٢٨٤ ٩٩٠٤

مكتب منطقة مكة هياء على عبدالله العواد٤٧٩٧ ٩٩٠٥
المكرمة/جدة

الرياضمحمد عبدالكريم سدحان العواض٨٣٧٨ ٩٩٠٦

الرياضبثينه ادريس عيسى العوام٧٠٨٢ ٩٩٠٧

الرياضسعد علي عبدالمحسن العوام٧٠٤٤٨٨١ ٩٩٠٨

الدمامزكى حسن باقر العوامى١٦٣ ٩٩٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةنسرين حسين حسن العوامى٦١٢٤ ٩٩١٠

مكتب المنطقة الشرقيةجواد جعفر بن أحمد العوامي٨٨٩٢ ٩٩١١

مكتب المنطقة الشرقيةسعيد علي محفوظ العوامي٩٧٧٥٧١٥ ٩٩١٢

الدمامعباس بن محمد بن علي العوامي٢٣٧٦ ٩٩١٣

الخبرمحمد حسين علي العوامي٩٥٨٤٣٩٥ ٩٩١٤

الرياضمصطفى عيسى محمد العوجان٤٦١٨٩٨٦ ٩٩١٥

الرياضراشد ناصر راشد العودان١٠٧٦٢١١ ٩٩١٦

العيونعلي خالد بن علي العوده٦٢٢٤ ٩٩١٧

الرياضعوده عبدالله العلى العوده٢٦٥٢٢٨٢ ٩٩١٨

االحساءعبدالوهاب صالح عبدالوهاب العوسي٧٧٢٨٢٣٨ ٩٩١٩

مكتب منطقة الرياضدليل سعود محمد العوشن٢٨٠٢ ٩٩٢٠
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة األحساءابتسام احمد طاهر العوض٢٢١٣ ٩٩٢١

جدةاحسان محمد  العوض٠٤٩ ٩٩٢٢

رأس تنورةخالد محمد علي العوض٨٢١٦٠١٢ ٩٩٢٣

مكتب محافظة األحساءصفيه محمد عبدالرزاق العوض٠٢٠٦ ٩٩٢٤

مكتب منطقة القصيممحمد الفى حمود العوض٢٤٩٧ ٩٩٢٥

الدماممنصور عبدالله بن ناصر العوض٧٩٦٣ ٩٩٢٦

مكتب محافظة األحساءميرفت احمد طاهر العوض٢٢٤٧ ٩٩٢٧

الدماماحمد عبداللطيف  العوضى٢٦٤٨٢١١ ٩٩٢٨

مكتب المنطقة الشرقيةيوسف محمد امين العوضى٩٨٢ ٩٩٢٩

الرياضبريح شريثان صويلح العوفى٧٤٥ ٩٩٣٠

المدينة المنورةجال غالى عواد العوفى٢٣٨ ٩٩٣١

المدينة المنورةحامد عبيدالله سالم العوفى٥٩٤ ٩٩٣٢

الرياضحمد محمد حسن العوفى١٩١ ٩٩٣٣

المدينة المنورةخالد عيد واصل العوفى٢٨٥ ٩٩٣٤

جدةدريدان على سالم العوفى٥٣٠ ٩٩٣٥

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالرحمن عوض رجاء العوفى٤٨٨٩ ٩٩٣٦

جدةعبدالله مرشد وصيل العوفى٧٧٠٨٦٣٤ ٩٩٣٧

المدينة المنورةعبدالله مريزيق مرزوق العوفى٠٢٢٢٣٤٤ ٩٩٣٨

مكتب منطقة المدينة المنورةمشرفـ عليان راضى العوفى٩٠٦٦ ٩٩٣٩

المدينة المنورةمشعل فرج سليمان العوفى٤٩٢ ٩٩٤٠

مكة المكرمةمغلى عايض عويض العوفى٤١٤٩٨٤٩ ٩٩٤١

مكتب منطقة المدينة المنورةمهنا عليان راضى العوفى٦١٨٦ ٩٩٤٢

مكتب منطقة المدينة المنورةهله هالل جزاء العوفى٩٠٥٨ ٩٩٤٣

مكتب منطقة المدينة المنورةاحمد حمدان حميد العوفي٤٣٩٩ ٩٩٤٤

النخيلاألنور شداد سليم العوفي٧٧٣٦ ٩٩٤٥

جدةحماد بن حميد بن راشد العوفي٣٣٨٢٠٠٥ ٩٩٤٦

الرياضدخنان بن محياء بن دخنان العوفي٩٤٦٥ ٩٩٤٧

جدةرانيه سامي محمد العوفي٨٥٩٠ ٩٩٤٨

ينبعرزيق معال صالح العوفي١٧٤٩ ٩٩٤٩

جدةسعيد رميح حمود العوفي٤٢٠٢٨٣٤ ٩٩٥٠

المدينة المنورةسعيد نويفع محمد العوفي٧١٧٣٨٥٦ ٩٩٥١
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التسلسلي
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النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة المدينة المنورةسعيده مساعد مرزوق العوفي٢٨٢٠ ٩٩٥٢

المدينة المنورةسلمان سالم سليم العوفي٥٠٠٣٨٥٤ ٩٩٥٣

ينبععاتق عتيق محارب العوفي٩٥٤٨٣٥٤ ٩٩٥٤

الجبيلعبد الله حاسن عبد العزيز العوفي٤٦٧٣٦٢٣ ٩٩٥٥

الرياضعبدالعزيز مصلح فالح العوفي٦١٨٦١٨٦ ٩٩٥٦

الرياضعبدالله حامد محمد العوفي٢٣٣١ ٩٩٥٧

المدينة المنورةعبدالله عائض مريزيق العوفي٥١٦٥١٩٦ ٩٩٥٨

مكتب منطقة المدينة المنورةعماد رفاده بخيت العوفي٤٧٢٧ ٩٩٥٩

المدينة المنورةعمر علي مصلح العوفي٣٥٦١ ٩٩٦٠

مكتب منطقة المدينة المنورةعنيقة بريوش مسيب العوفي٤٩٣٥ ٩٩٦١

مكتب منطقة المدينة المنورةفيحاء عيد مرزوق العوفي٨٢٦٨ ٩٩٦٢

بريدةفيصل تركي مرزوق العوفي٨٨١٨ ٩٩٦٣

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد عبيد زويد العوفي٤٥٥٤ ٩٩٦٤

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد معتق هريس العوفي٠٣٢٤ ٩٩٦٥

مكتب منطقة المدينة المنورةمراد رفاده بخيت العوفي٥٩٤٤ ٩٩٦٦

مكتب منطقة المدينة المنورةمروان حمدان حميد العوفي٩٣٧٣ ٩٩٦٧

مكتب منطقة المدينة المنورةمشاري رفاده بخيت العوفي٧٣٦٠ ٩٩٦٨

المدينة المنورةمشعل حبيب مناور العوفي٦٢٥٦ ٩٩٦٩

الرياضمعلث سالم مناور العوفي٢٩٦٤٧٨٩ ٩٩٧٠

جدةعبدالعزيز محمد هادى العولقى٣٥٣٢٠٨٤ ٩٩٧١

جدةعلي محمد هادي العولقي٩١٧٧٥٩٠ ٩٩٧٢

الرياضاحمد حسن احمد العوله٥٣٢٣٥١٨ ٩٩٧٣

الرياضعبدالعزيز محمد  العوله٦٣١ ٩٩٧٤

الرياضمحمد عثمان ابراهيم العوله٣٢٧٤ ٩٩٧٥

الدمامفايزه عبدالعزيز عباس العومي٥١٣٦٦٨٩ ٩٩٧٦

الرياضسلطان نياف عبدالله العون١٨٠٣ ٩٩٧٧

الرياضصالح محمد صالح العون٤٤٣٤٥٣٣ ٩٩٧٨

الرياضعبدالستار ابراهيم عبدالله العوهلي١٣٦٧٨٧١ ٩٩٧٩

الرياضعبدالعزيز احمد عبدالله العوهلي٨٧٨٦٨٤٦ ٩٩٨٠

الرياضناصر محمد ناصر العوهلي١٨٠٠٦٩٤ ٩٩٨١

جدةيزيد عبدالرحمن ناصر العوهلي٧٦٢٨٦٣٥ ٩٩٨٢
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
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النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القطيفمحمد علي عبدالله العوى٤٧٨ ٩٩٨٣

جدةعبدالرحمن هالل صنميدان العويبدى٨١٤ ٩٩٨٤

الرياضخليل بن ابراهيم بن عبدالمحسن العويد٣٧١٢ ٩٩٨٥

الرياضسليمان محمد عبدالله العويد٦٨٤ ٩٩٨٦

مكتب منطقة القصيمعبدالعزيز المحمد عويد العويد٩٣٣ ٩٩٨٧

الدمامعثمان محمد ابراهيم العويد٤٥٢ ٩٩٨٨

الرياضمها عامر صالح العويد٣٧٦٢ ٩٩٨٩

الرياضعبد العزيز محمد عتيق العويرضي٦١٢٨٦٣٣ ٩٩٩٠

الدماموليد بن محمد بن زيد العويرضي٠٦٧٥١٥٦ ٩٩٩١

الظهرانابراهيم احمد  العويس٨٤٥ ٩٩٩٢

الرياضبندر سليمان عبدالعزيز العويس٨٢٨٧ ٩٩٩٣

الرياضسلطان عبدالله ناصر العويس١٧٧٧٥٤٧ ٩٩٩٤

االحساءعماد محمد خالد العويس٤٧٣٦٣٨٩ ٩٩٩٥

الظهرانمحمد عبدالله عيسى العويس٥٨٤ ٩٩٩٦

الدمامعلى جاسم صالح العويض١١١٢٤٦٥ ٩٩٩٧

الدماممحمد دبيس محمد العويض٩٦١٨٠٢٢ ٩٩٩٨

جدةمحمد سعد راجح العويضى٢٧٩١٤٤٢ ٩٩٩٩

مكتب منطقة مكة احمد عواد دخيل الله العويضي٦٤٧٢ ١٠٠٠٠
المكرمة/جدة

جدةعيد بن عايد بن محمدسعيد العويضي٦٥٨٧١٨٠ ١٠٠٠١

الرياضفهد عبدالعزيز راشد العياف٥٢٨ ١٠٠٠٢

الرياضناصر عبدالعزيز ناصر العياف٩٨٧٧ ١٠٠٠٣

مكتب منطقة مكة دعشوشه محمد عبيد العيافي٧٦٦٩ ١٠٠٠٤
المكرمة/جدة

الرياضابراهيم عبدالله مطلق العيبان٠٦٠ ١٠٠٠٥

الخفجيمؤيد حسين علي العيثان٦٦٤٨٣٣٤ ١٠٠٠٦

الرياضبراك صالح عيد العيد٨٩٥٨٠٢٨ ١٠٠٠٧

الظهرانجاسم محمد حسن العيد٠١٦ ١٠٠٠٨

الدمامحسين محمد حسن العيد٣٧٢٠ ١٠٠٠٩

االحساءزهره عباس بن حسين العيد١٠٦٩ ١٠٠١٠

الجبيلساره عبدالله سعد العيد٧٩٦٢ ١٠٠١١

جدةصالح عبدالرحمن عبدالعزيز العيد٩٢١٠ ١٠٠١٢

االحساءعبداالله سليم صالح العيد٥٩١٩٨٣٢ ١٠٠١٣
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النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الثقبةعبدالله عبدالعزيز بن محمد العيد٦٣٢٣١٣٧ ١٠٠١٤

سكاكافزه سليم الراشد العيد٣٤٤ ١٠٠١٥

الرياضفهد سعد سالم العيد٧٦٩ ١٠٠١٦

الرياضمحمد صالح عيد العيد٧٨٥٧٣٠٥ ١٠٠١٧

الخبرمريم ابرهيم عيسى العيد٥٣٨٣ ١٠٠١٨

الرياضفيصل عبدالله بن محمد العيدان٧٣٥٧ ١٠٠١٩

جدةاحمد فيصل زبير العيدروس٨٠٦٦٣٠٧ ١٠٠٢٠

مكتب منطقة مكة محمد مصطفى  العيدروس٦٧١ ١٠٠٢١
المكرمة/جدة

جدةزين معيوف معتاد العيدى٥٢٣ ١٠٠٢٢

الخرجعائشه ابراهيم حمد العيدي٦١٦٠٤٩٢ ١٠٠٢٣

جدةبدر على  العيسائى٣٥١ ١٠٠٢٤

جدةانيس محسن عبدالله العيسائي٤٤١٦٠٤١ ١٠٠٢٥

جدةخالد بن علي بن عبدالله العيسائي٥٤٣٠ ١٠٠٢٦

جدةصالح بن غالب بن عبيد العيسائي٧٥٨٩٩١٨ ١٠٠٢٧

الرياضعبدالرب قاسم عبدالله العيسائي٧٥٠٦٩١٧ ١٠٠٢٨

جدةمحمد بن حسين بن عبدالله العيسائي٣٩٥٥ ١٠٠٢٩

الدمامابراهيم محمد عبدالله العيسى٧٢٥١٢٣٨ ١٠٠٣٠

مكتب منطقة الرياضبالل محمد عبدالله العيسى٨٨٦٦ ١٠٠٣١

الخبرجابر هندي احمد العيسى٥٤٤٤١٧١ ١٠٠٣٢

مكتب محافظة األحساءزينب خليفه احمد العيسى٢٠٤٩ ١٠٠٣٣

الرياضسعد عبدالله عيسى العيسى٦٢٣ ١٠٠٣٤

الجبيلعادل عبدالمجيد بن علي العيسى٣١٠٤ ١٠٠٣٥

الرياضعبد العزيز عبد الرحمن عبد الله العيسى٤٦٥٦٥٢٩ ١٠٠٣٦

الرياضعبدالرحمن سليمان عيسى العيسى٤٦٨ ١٠٠٣٧

الرياضعبدالرحمن عبدالله ابراهيم العيسى٨٣٩٠٧٣٢ ١٠٠٣٨

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العيسى١٢٣٦ ١٠٠٣٩

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز سليمان فهد العيسى٨٦٩٠١٥٠ ١٠٠٤٠

الرياضعبدالعزيز عبدالله بن عبدالعزيز العيسى٠٣٠٧٠٧٦ ١٠٠٤١

جدةعبدالعزيز محمد عبدالرحمن العيسى٥٩٨٨٤٨٩ ١٠٠٤٢

الخبرعبدالله احمد  العيسى٤٧٧ ١٠٠٤٣

مكتب محافظة األحساءعبدالله توفيق عيسى العيسى٤١١١ ١٠٠٤٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضعبدالله محمد عبدالله العيسى٣١٤٥ ١٠٠٤٥

االحساءعلي عبدالمحسن علي العيسى٨٩٢٠ ١٠٠٤٦

الدمامعوض بن حامد بن وقيت العيسى١٩٦٧٢٥٢ ١٠٠٤٧

مكة المكرمةعوض محمد الصميدى العيسى٣٠٨٢٤٤١ ١٠٠٤٨

الرياضعيسى عبدالله حمد العيسى٦٧١ ١٠٠٤٩

الدمامعيسى عبدالله عيسى العيسى٠٤١٨٠٤٦ ١٠٠٥٠

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه على  العيسى٠٣١٣ ١٠٠٥١

مكتب منطقة الجوففزه سليم راشد العيسى١٩٨٥ ١٠٠٥٢

الدمامفهد عبدالعزيز عبدالرحمن العيسى٣٤٢٢٥٩١ ١٠٠٥٣

مكتب منطقة الرياضلطيفه محمد عثمان العيسى١٤٦٥ ١٠٠٥٤

مكتب منطقة الرياضليلى محمد عبدالله العيسى٣١٣٦ ١٠٠٥٥

الرياضمحمد بن جابر بن علي العيسى٩٥٤١٣٩٣ ١٠٠٥٦

الرياضمحمد عبدالله الخراشي العيسى٨٨٨١٢٦٨ ١٠٠٥٧

خميس مشيطمعيض عويضه صالح العيسى٦٦٤٦٤٧٦ ١٠٠٥٨

الدمامموسى علي عويضه العيسى٨٩٧ ١٠٠٥٩

مكتب منطقة نجرانامصالحيه صالح احمد العيسي٦٧٠٣ ١٠٠٦٠

القنفذةجحران احمد جمعان العيسي٠٣٥٩ ١٠٠٦١

االحساءعباس محمد عيسي العيسي٨٥٤٨٧٦٢ ١٠٠٦٢

الدمامعلي محمد علي ال على العيسي٦٣١٧٦٠٨ ١٠٠٦٣

جدةمشعل عبدالله علي العيسي٣٥٦٧ ١٠٠٦٤

مكتب منطقة مكة موسى محمد علي العيسي٨٥٦٨ ١٠٠٦٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضايمان ابراهيم عبدالعزيز العيشى١٠١٤ ١٠٠٦٦

الطائفجابر عبدالله هريس العيلى٥٥٢١٣٢٩ ١٠٠٦٧

الجبيلصالح ناصر عبدالله العيوني٠٩١٦٠٨٠ ١٠٠٦٨

الرياضمحمد حمد عبدالله العيوني٧٠٧٨٨٦٤ ١٠٠٦٩

بريدةاحمد سليمان محمد العييدي٩٦٢٨٧٦٩ ١٠٠٧٠

جدةالهام ناصر سالم العييدي٨٨٨٢ ١٠٠٧١

الرياضابراهيم محمد حمد العييناء٧٨٠٩٢٦٧ ١٠٠٧٢

عنيزةحمد العبدالرحمن ــ الغازى٦٣٥٧٢١٧ ١٠٠٧٣

جدةفهد ناصر الحمد الغاشم٩٠٧ ١٠٠٧٤

سكاكانواف عبدالله خميس الغالي٧٧٦٧٤٩٨ ١٠٠٧٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضابراهيم على مساعد الغامدى٦١٤٠٤٨٢ ١٠٠٧٦

الباحةابراهيم محفوظ  الغامدى ١٠٠٧٧

جدةاحمد حامد عثمان السحيم الغامدى٨٢٧٥٦٩٧ ١٠٠٧٨

الرياضاحمد حسن بن سعد الغامدى٠٧٨٧ ١٠٠٧٩

مكة المكرمةاحمد صالح سعيد الغامدى٩٣٨ ١٠٠٨٠

جدةاحمد محمد مريسل الغامدى٩٦١ ١٠٠٨١

جدةاحمد محمد ابراهيم الغامدى٣٥٧١٠٥٧ ١٠٠٨٢

جدةاحمد محمد قالزى الغامدى٦١٩ ١٠٠٨٣

الخرجاحمد محمدصالح الهاللى الغامدى١٢٤ ١٠٠٨٤

مكتب منطقة الرياضبخيت احمد محمد الغامدى٨٨١٦٠٢٧ ١٠٠٨٥

الباحةجابر عبدالرحيم  الغامدى ١٠٠٨٦

مكة المكرمةجمعان عبدالله  الغامدى٤٨٥١ ١٠٠٨٧

الرياضحامد حمود حامد الغامدى٢٩٦ ١٠٠٨٨

مكتب المنطقة الشرقيةحامده عبدالله عيفان الغامدى١١٠٢ ١٠٠٨٩

مكة المكرمةحسن صالح  الغامدى٥٦٩ ١٠٠٩٠

جدةحسن عبدالله  الغامدى٣١٥ ١٠٠٩١

الطائفحسن على محمد الغامدى٠٠٥ ١٠٠٩٢

الباحةحميده صالح  الغامدى٧١٤٧٥٤٠ ١٠٠٩٣

الباحةخبزان حامد احمد الغامدى٢٠٩ ١٠٠٩٤

مكة المكرمةخضر سعيد على الغامدى٠٦١ ١٠٠٩٥

الرياضخلف عبد الله أحمد الغامدى٥٤٠٨٢٠٩ ١٠٠٩٦

جدةخلف محمد احمد الغامدى٧٢٢٣٨٩٢ ١٠٠٩٧

الباحةرائد سعيد ذسلمان الغامدى٩٣٠٠١١٢ ١٠٠٩٨

مكة المكرمةراشد احمد  الغامدى٦٦٨ ١٠٠٩٩

مكتب محافظة الخرجزياد محمد ابراهيم الغامدى٨٩٥٢ ١٠١٠٠

الرياضسعد احمد حاج الغامدى ١٠١٠١

الباحةسعد احمدعطيه ال هادى الغامدى٢٩٢ ١٠١٠٢

الباحةسعد جابر رداد الغامدى٧٥٨١١١٠ ١٠١٠٣

جدةسعد سالم  الغامدى ١٠١٠٤

الرياضسعد سعيد عود الغامدى١١٨ ١٠١٠٥

تبوكسعد مشني عبدالله الغامدى٧٦٢ ١٠١٠٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامسعود سعد سعيد الغامدى٥٦٧ ١٠١٠٧

الرياضسعيد احمد  الغامدى ١٠١٠٨

جدةسعيد احمد  الغامدى٣٠٨ ١٠١٠٩

الرياضسعيد حنش  الغامدى٧٨٧ ١٠١١٠

الرياضسعيد حنش سعيد الغامدى٨٨٤ ١٠١١١

جدةسعيد عبدالله ردعان الغامدى٧٤٨ ١٠١١٢

جدةسعيد عطيه سعيدفرهود الغامدى٧٧٨ ١٠١١٣

مكتب منطقة عسيرسعيد على جمعان الغامدى٣٤٥ ١٠١١٤

جدةسعيد على احمد الغامدى٦٥٠٩٥٧١ ١٠١١٥

الباحةسعيد محمد ضيف الله الغامدى٥٨٦٤٤٠٠ ١٠١١٦

الرياضسعيد مشعل فارس الغامدى٢٤٧٩٦٦٣ ١٠١١٧

مكتب منطقة مكة شريفه على محمد الغامدى٠٩٥٩ ١٠١١٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة شريفه على محمد الغامدى٠٩٥٩ ١٠١١٩
المكرمة/جدة

الدمامصالح ابراهيم صالح الغامدى١٥٩ ١٠١٢٠

الظهرانصالح احمد عبدالله الغامدى٣٥٠ ١٠١٢١

الرياضصالح عبدالله  الغامدى٧٨١ ١٠١٢٢

أبـهاصالح على احمد الغامدى٦٨٧ ١٠١٢٣

جدةصالح محمد مبارك الغامدى٢٤٢ ١٠١٢٤

جدةصالح محمد عبدالله الغامدى٠٩٩ ١٠١٢٥

مكتب المنطقة الشرقيةصالحه عبدالله محمد الغامدى٥٠٣١ ١٠١٢٦

الدمامضيف الله زراع محمد الغامدى٨٠٢ ١٠١٢٧

مكة المكرمةطارق محمد سعيد الغامدى٠٦٧٩٨١٥ ١٠١٢٨

مكة المكرمةطاموس هاجد فواز الغامدى٤٤٤ ١٠١٢٩

الباحةعبدالرحمن احمد  الغامدى٧١٠ ١٠١٣٠

الرياضعبدالرحمن حسن احمد الغامدى٠٨١ ١٠١٣١

جدةعبدالرحمن على صالح الغامدى٣٣٢١٦١٦ ١٠١٣٢

جدةعبدالعزيز سعيد  الغامدى٠٤١ ١٠١٣٣

مكتب منطقة مكة عبدالعزيز صالح مشرى الغامدى٤٥٥ ١٠١٣٤
المكرمة/جدة

جدةعبدالعزيز محمد سعيد الغامدى٨٦٩ ١٠١٣٥

جدةعبدالعزيز ناصر سعد الغامدى٤٠٤٣٧١٣ ١٠١٣٦

الدمامعبدالغنى عبدالله صالح الغامدى٣٤٩ ١٠١٣٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبدالله احمد صالح الغامدى٨٨٤٥١٩٧ ١٠١٣٨

جدةعبدالله الراجح  الغامدى٤١٦ ١٠١٣٩

مكة المكرمةعبدالله سعيد  الغامدى٢١٠ ١٠١٤٠

الظهرانعبدالله صالح علىاحمد الغامدى٦٦٤٢١٨٥ ١٠١٤١

الخرجعبدالله صالح عبدالله الغامدى٠٧٤ ١٠١٤٢

الرياضعبدالله عوض مسفر الغامدى٥٩٤٨ ١٠١٤٣

الرياضعبدالله غرامه محمد الغامدى٠٩٨ ١٠١٤٤

الرياضعبدالله غرم الله  الغامدى٦٧٢ ١٠١٤٥

مكة المكرمةعبدالله فرج عبدالله الغامدى٦٠٤ ١٠١٤٦

جدةعبدالله محمد سعد الغامدى٦١٠ ١٠١٤٧

الباحةعثمان على محمد الغامدى٩٩٦ ١٠١٤٨

مكتب منطقة الباحةعزه عبدالله جاليه الغامدى٧٩٩ ١٠١٤٩

جدةعلى احمد سعيد الغامدى١٨٤ ١٠١٥٠

الرياضعلى احمد عبدالله الغامدى٧٤٣ ١٠١٥١

جدةعلى احمد عيظه الغامدى٧٠٨ ١٠١٥٢

الرياضعلى سعد على الغامدى٥٧٩ ١٠١٥٣

الطائفعلى صالح فهد الغامدى٨٦٥ ١٠١٥٤

الباحةعلى عبدالله على الغامدى١٥٨ ١٠١٥٥

جدةعلى عبدالله سعيد الغامدى٧٦٢٠٦٩١ ١٠١٥٦

جدةعلى عبدالله محمدالتهيمه الغامدى٣٠٢ ١٠١٥٧

جدةعلى غرام الله صالح الغامدى ١٠١٥٨

جدةعويس على مسفر الغامدى٤٩٦ ١٠١٥٩

الطائفغرم الله حمد حمود الغامدى٩٧٥٩٢٧٩ ١٠١٦٠

جدةغرم الله سعيدعلى سعود الغامدى٣٠٥٤١١٧ ١٠١٦١

الرياضغرم الله عميش مسفر الغامدى٦٢٤ ١٠١٦٢

الرياضفايز عبدالله مانع الغامدى٠٦٤ ١٠١٦٣

الرياضالفى محمد  الغامدى٧٩٧ ١٠١٦٤

الدمامليلى سحيم عطيه الغامدى٤٠٨٣٤٨٧ ١٠١٦٥

الباحةمتعبه حامد سعيد الغامدى٥٣٥ ١٠١٦٦

الباحةمحمد احمد سعيد الغامدى٨٨٦ ١٠١٦٧

جدةمحمد احمد على الغامدى٧١٦٧ ١٠١٦٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الباحةمحمد احمد مهدى الغامدى٢٥١ ١٠١٦٩

جدةمحمد احمد  الغامدى٠٢١ ١٠١٧٠

الطائفمحمد حامد مبارك الغامدى٤٩٦ ١٠١٧١

جدةمحمد حنش حسن الغامدى٥٩٦٧٢٩٦ ١٠١٧٢

الرياضمحمد راجح عطيب الغامدى٧٧٠ ١٠١٧٣

الرياضمحمد صالح على الغامدى٦٨٣ ١٠١٧٤

جدةمحمد عبدالخالق  الغامدى٣٢٠ ١٠١٧٥

الباحةمحمد عبدالله مبارك الغامدى٢٠٦ ١٠١٧٦

الخرجمحمد على سعد الغامدى١٢٢ ١٠١٧٧

الرياضمحمد على هاجر الغامدى٥١٥ ١٠١٧٨

الرياضمحمد على سعدالله الغامدى٥٧٦١٦٢٤ ١٠١٧٩

الطائفمحمد عيد عايض الغامدى٣٦٩ ١٠١٨٠

مكتب منطقة مكة محمد غرم سفر الغامدى٨٦٣ ١٠١٨١
المكرمة/جدة

جدةموسى عبدالرحمن سلمان الغامدى٣٢٣٨٢٩٧ ١٠١٨٢

الرياضناصر محمد سعيد الغامدى٦٦٣١٦٤٦ ١٠١٨٣

جدةنورة غرم الله جمعان الغامدى٩١٠٢٩٧٨ ١٠١٨٤

مكة المكرمةهاشم خالد بن سعيد الغامدى٧٢٣٨ ١٠١٨٥

الطائفأحمد سعد علي الغامدي٨٢٧٣١٦٣ ١٠١٨٦

الدمامأحمد صالح أحمد الغامدي٣٤٦٠ ١٠١٨٧

مكتب منطقة مكة ابرار احمد محمد الغامدي٩٠٣٥ ١٠١٨٨
المكرمة/جدة

الرياضابراهيم محمد احمد الغامدي٥٩٣١٨٠٦ ١٠١٨٩

مكتب منطقة مكة احالم احمد محمد الغامدي٩١٣٣ ١٠١٩٠
المكرمة/جدة

بالجرشياحمد ابن خضران ابن علي الغامدي٢٧٠٧ ١٠١٩١

الخرجاحمد بن سعيد بن علي حسن الغامدي٨٩٥٣٧٩٧ ١٠١٩٢

جدةاحمد بن صالح بن سعيد الغامدي١٨٧٦ ١٠١٩٣

الرياضاحمد سعد علي الغامدي١٥٢٦٧٥٨ ١٠١٩٤

الدماماحمد سعيد عبدالله الغامدي٠٦٧٣٩٦٣ ١٠١٩٥

مكتب منطقة الباحةاحمد سعيد احمد الغامدي٦٩٥٣ ١٠١٩٦

الدماماحمد سعيد محمد الغامدي٣٧٦٤٧٥٢ ١٠١٩٧

المدينة المنورةاحمد صالح عبدالله الغامدي٤٥٤٢٣٣٥ ١٠١٩٨

الطائفاحمد عبدالرحمن احمد الغامدي٨٠٠٤ ١٠١٩٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الباحةاحمد عبدالرحمن محمدغنيم الغامدي٧٦٤٤٥٣٠ ١٠٢٠٠

الباحةاحمد عبدالرحيم مسفرشويل الغامدي٦٦٦٧٤٧٦ ١٠٢٠١

مكتب منطقة الباحةاحمد عطيه حمدان علي الغامدي٦٢٦٧ ١٠٢٠٢

الخبراحمد عيد محمدالحمدان الغامدي٩٠٣٧٨١٠ ١٠٢٠٣

مكتب منطقة مكة ازهار احمد محمد الغامدي٤١٦٥ ١٠٢٠٤
المكرمة/جدة

الدمامافراح سالم عالي الغامدي٥٠٦٦ ١٠٢٠٥

مكتب منطقة مكة اياد صالح حسن الغامدي١٨٨٠ ١٠٢٠٦
المكرمة/جدة

جدةبدر يحي خضر الغامدي٧١٩٤ ١٠٢٠٧

مكتب منطقة مكة بدريه عبدالله حسن الغامدي١٦٩٣ ١٠٢٠٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةبركه محمد سعيد الغامدي٩٨٨٧ ١٠٢٠٩

مكتب منطقة الباحةتركي بخيت علي الغامدي١٩٧٩ ١٠٢١٠

الرياضتهاني علي ابن محمد الغامدي٠٨٦١ ١٠٢١١

العقيقجابر حسين سعد الغامدي٨٧٠٠٨٧٣ ١٠٢١٢

مكتب المنطقة الشرقيةجمعان بن أحمد بن جمعان الغامدي٤٣٧٣ ١٠٢١٣

الباحةحاسن فرحه عطيه ال عياض الغامدي٩٨٨٧٥٨٥ ١٠٢١٤

الرياضحامد عبدالله حامد الغامدي١٨٤٣٤٠١ ١٠٢١٥

الرياضحامد محمدعبدالله القصم الغامدي٨١٧٣٢٣١ ١٠٢١٦

جدةحسام خضر محمد الغامدي٤٥٨٧٦٧١ ١٠٢١٧

الرياضحسام سالم عبدالله  آل عيفان الغامدي٩٣٩٤ ١٠٢١٨

بالجرشيحسام عبدالله عبدالواحد الغامدي٣٤٣٨٢٣٧ ١٠٢١٩

الخرجحسن عبد الرحمن حسن الغامدي٧٧٢٤١٤٣ ١٠٢٢٠

مكتب منطقة الرياضحسنيه خضر علي الغامدي٥٧٣٥ ١٠٢٢١

الرياضحسين محمد بن حسين الغامدي٤٦٣٨ ١٠٢٢٢

مكتب منطقة الباحةحمده علي هادي الغامدي٦١٤٩ ١٠٢٢٣

الباحةخالد احمد علي الغامدي٧٩٣٤ ١٠٢٢٤

جدةخالد احمد بن علي الغامدي٠٦٧٠ ١٠٢٢٥

مكتب منطقة الباحةخالد حسن بن سعيد الغامدي٤٣٦٠ ١٠٢٢٦

جدةخالد عبدالرحمن جمعان الغامدي١٣٢٧٢١٧ ١٠٢٢٧

جدةخضر بن عبدالله بن ابراهيم الغامدي٧١١٤٩٩١ ١٠٢٢٨

الباحةخلف سعيدمحمد ال خلف الغامدي٠٠٦٤٨٧٥ ١٠٢٢٩

الخبرخلف علي حسن الدربيني الغامدي٣٧٨٧٣٩٧ ١٠٢٣٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القنفذةخلف هزاع جمعان الغامدي٨٣٧٦ ١٠٢٣١

جدةدخيل الله مطر مبارك الغامدي١٨٠٢٧٢٤ ١٠٢٣٢

مكتب منطقة مكة دعاء عبدالرحمن حسين الغامدي٩٤٥٢ ١٠٢٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة رائد صالح حسن الغامدي١٢٥٧ ١٠٢٣٤
المكرمة/جدة

الرياضراشد سعيد عبدالله الغامدي٣٣٣٩ ١٠٢٣٥

مكتب منطقة الباحةراشد عائض راشد الغامدي٦٦٧٦ ١٠٢٣٦

الباحةرحمه مسفر سعيد الغامدي٩٤٨٥٤٦١ ١٠٢٣٧

مكتب منطقة الباحةرفعه حامدسعود السعود الغامدي٥٦٣٦٨٢٠ ١٠٢٣٨

جدةرفعه سعيد ابن علي الغامدي٥٤٢٩ ١٠٢٣٩

مكة المكرمةرمزي بن احمد بن محمد الغامدي٨٠٥٩٤٨١ ١٠٢٤٠

مكتب منطقة مكة روان صالح بن حسن الغامدي٤٦٧٧ ١٠٢٤١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةريان حسين سعود الغامدي٤٣٠٣ ١٠٢٤٢

العقيقزايد بخيت محمد الغامدي٨٩٣١٠٦٤ ١٠٢٤٣

جدةزايع عبدالله سعيد الغامدي٠٤٢٦١١٢ ١٠٢٤٤

مكتب منطقة مكة زياد صالح حسن الغامدي٦٥٠٧ ١٠٢٤٥
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةزين احمد بن علي الغامدي٥٤٧٤ ١٠٢٤٦

مكتب المنطقة الشرقيةساره جمعان احمد الغامدي٤٠٥٣ ١٠٢٤٧

مكتب منطقة مكة سالم احمد ابراهيم الغامدي١٠٩٩ ١٠٢٤٨
المكرمة/جدة

الباحةسالم بن احمد بن خرصان الغامدي١٥٨٣٢٨٩ ١٠٢٤٩

الدمامسالم حمدان احمد الغامدي٥٤٤٩٩٤٤ ١٠٢٥٠

الطائفسالم صالح محمد الغامدي٩٧٦١٣١٦ ١٠٢٥١

الرياضسالم عبدالله حامد الغامدي٢٢٩٨٦٧٦ ١٠٢٥٢

جدةسعد احمدحسن الدميني الغامدي٧٢٢ ١٠٢٥٣

الرياضسعد علي سفر الغامدي٤١١٥ ١٠٢٥٤

الدمامسعد فهد عايض الغامدي٩١٨٥٧٢٤ ١٠٢٥٥

بالجرشيسعد محمد بن سعيد الغامدي٠٨٣٤ ١٠٢٥٦

مكتب منطقة الباحةسعديه عبدالرحمن سعيد الغامدي٨٧٥٦ ١٠٢٥٧

مكتب منطقة الرياضسعديه مفرح سليمان الغامدي٣٣٦٩ ١٠٢٥٨

بالجرشيسعود صالح مسعود الغامدي٢٨٣٠٧١٤ ١٠٢٥٩

الباحةسعيد ابن احمد ابن صالح الغامدي٧٦٠٥٩٩٥ ١٠٢٦٠

جدةسعيد بخيت محمد الغامدي٩٥٨ ١٠٢٦١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةسعيد بن حربي بن احمد الغامدي٣٧٥٨٨٨٢ ١٠٢٦٢

الدمامسعيد عبدالخالق محمد الغامدي٠٧٥٨٨٣٢ ١٠٢٦٣

الباحةسعيد عبدالرحمن عثمان الغامدي٢٨٨ ١٠٢٦٤

الدمامسعيد عبدالله علي ال بركات الغامدي٨٨١٣٤٧٤ ١٠٢٦٥

مكتب منطقة مكة سعيد علي عبدالله الغامدي٨١٥٠ ١٠٢٦٦
المكرمة/جدة

الخبرسعيد علي سعيد الغامدي١٠٧٢ ١٠٢٦٧

مكتب منطقة الباحةسعيد مبارك سفر الغامدي٨٣١٩ ١٠٢٦٨

الدمامسلطان صالح احمد الغامدي٢٧٧٨٧٣٧ ١٠٢٦٩

مكتب منطقة الباحةسلمان شريم سعد الغامدي٧٥٧١ ١٠٢٧٠

جدةشاديه علي محمد الغامدي١٥٦٥ ١٠٢٧١

مكتب منطقة الباحةشريفه سعيد عبدالله الغامدي٣١٦٩ ١٠٢٧٢

جدةشريفه محمد سعيد الغامدي٩٠٠٧٥٥٧ ١٠٢٧٣

مكتب منطقة الباحةصابره عواض مسفر الغامدي٨٨٩٦ ١٠٢٧٤

مكتب منطقة الباحةصالح احمد عبدالله الغامدي٦٨٣٦ ١٠٢٧٥

الطائفصالح بن حمود بن محمد الغامدي٠٩٢٢ ١٠٢٧٦

الرياضصالح سالم محمد الغامدي٨٨٧٢ ١٠٢٧٧

الرياضصالح سعيد محمد الغامدي٧٤٦٥٠٥٨ ١٠٢٧٨

مكتب منطقة الباحةصالح سعيد مسفر الغامدي٦١٤٧ ١٠٢٧٩

مكتب منطقة الباحةصالح عبدالله مقعد الغامدي٦٤٧٢ ١٠٢٨٠

الدمامصالح علي محمد الغامدي٣٣٢٥٦٧٦ ١٠٢٨١

جدةصالح علي هزاع الغامدي١٠٤٢٣٦٥ ١٠٢٨٢

جدةصالح عمر سفر الغامدي٣١٤٥٦١٥ ١٠٢٨٣

مكتب منطقة مكة صالح مسفر قماش الغامدي١٨٢ ١٠٢٨٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضصالحه احمد حسن الغامدي٤٠٠٣ ١٠٢٨٥

مكتب منطقة الباحةصالحه عبدالله الفي الغامدي٦٦٧٦ ١٠٢٨٦

مكتب منطقة الباحةصالحه عيد سعيد الغامدي٢٢٩١ ١٠٢٨٧

مكتب منطقة الباحةصالحه مسفر احمد الغامدي٧٨٤٢ ١٠٢٨٨

جدةصباح حلسان عبدالله الغامدي٨٤٨٧ ١٠٢٨٩

مكتب منطقة الباحةصفيه غرم الله خميس الغامدي٥٧٧٦ ١٠٢٩٠

الباحةطارق صالح احمد الغامدي٢٦٢٨٤٤٦ ١٠٢٩١

الباحةطارق عبدالله احمد الغامدي٣٨٤٦ ١٠٢٩٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الباحةطارق محمد عبد الله الغامدي٦٥١٠٢٠٦ ١٠٢٩٣

جدةعادل سعيد حسين الغامدي٠٣٦٥ ١٠٢٩٤

مكتب منطقة الباحةعايض جمعان بن عوض الغامدي٥١٧١٧٣٩ ١٠٢٩٥

مكتب منطقة الرياضعبداالله سعد سعيد الغامدي٩١٣٨ ١٠٢٩٦

مكتب منطقة الباحةعبدالخالق حمدان ابن صالح الغامدي٣٠٣٩ ١٠٢٩٧

جدةعبدالخالق محمد عبدالخالق الغامدي٩٤٦٨٨٨٨ ١٠٢٩٨

مكتب منطقة مكة عبدالرحمن احمد محمد الغامدي٤٨٤٥ ١٠٢٩٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةعبدالرحمن عائض مصلط الغامدي٠٧١٦ ١٠٣٠٠

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن علي ابن مسفر الغامدي٦٧٠٠ ١٠٣٠١

الطائفعبدالرحمن محمد سعيد الغامدي٣٧١٧٣٠٠ ١٠٣٠٢

جدةعبدالعزيز بن أحمد بن سعيد الغامدي٠٦٠٧٣٧٤ ١٠٣٠٣

العقيقعبدالعزيز خضران بن عبدالله الغامدي٠٩٨٥ ١٠٣٠٤

مكتب منطقة الباحةعبدالعزيز سرحان مسفر الغامدي٢٧٣١ ١٠٣٠٥

الرياضعبدالعزيز سعود مقعد الغامدي٦٦٢٢١٠٧ ١٠٣٠٦

جدةعبدالعزيز عبدالله محمد الغامدي٧٦٧٠٩٠٧ ١٠٣٠٧

جدةعبدالله احمد عبدالله الغامدي٢٦١٧ ١٠٣٠٨

جدةعبدالله بن سعيد بن محمد الغامدي٠٣٥٢١٣٣ ١٠٣٠٩

مكتب منطقة مكة عبدالله حمدان محمد الغامدي٨٨٤٣٧٠٨ ١٠٣١٠
المكرمة/جدة

بالجرشيعبدالله حمدان بن عبدالله الغامدي٨٨٣٦٦٦٩ ١٠٣١١

الدمامعبدالله سالم عبدالله الغامدي٢٩٩٨٧٢٣ ١٠٣١٢

بالجرشيعبدالله سعيد عطيه الغامدي٩١٣٦٥٠٠ ١٠٣١٣

الخبرعبدالله صالح علي الغامدي٦٨٥ ١٠٣١٤

مكتب منطقة مكة عبدالله عبدالرحمن حسين الغامدي٩٤٤٥ ١٠٣١٥
المكرمة/جدة

جدةعبدالله على مانع الغامدي١٤٧ ١٠٣١٦

مكتب منطقة مكة عبدالله علي بن عبدالله الغامدي٣٠٧٠ ١٠٣١٧
المكرمة/جدة

الدمامعبدالله علي عبدالله الغامدي٣١٤٦٠٣٨ ١٠٣١٨

الباحةعبدالله علي حسين ال ذياب الغامدي٨٣٣١٧١٨ ١٠٣١٩

الدمامعبدالله محمد احمد الغامدي٥٥٨٩٩٩٧ ١٠٣٢٠

الرايسعبدالله محمد سعيد الغامدي١٠١٤ ١٠٣٢١

الرياضعبدالله محمد ابن حمدان الغامدي٣٢٩٩ ١٠٣٢٢

الرياضعبدالله محمد غرم الله الغامدي٨٠٠٥٠٩١ ١٠٣٢٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخبرعبدالله محمد عبدالرحيم الغامدي٩٣٨٧٠١٦ ١٠٣٢٤

جدةعبدالله مشني بن سعيد الغامدي٥٠٠٨ ١٠٣٢٥

الباحةعبدالله معيض عبدالله الغامدي٩٩٩٠٥٩٦ ١٠٣٢٦

جدةعبدالله هجاد احمد الغامدي٧٥٦٤٨٩٦ ١٠٣٢٧

جدةعبدالمحسن محمدزارع ال عوضه الغامدي٨٤٤٩٧٨٦ ١٠٣٢٨

بالجرشيعثمان عبدالله ابن علي الغامدي١٢٤٦ ١٠٣٢٩

مكتب منطقة مكة عزام احمد ابن حسن الغامدي٥٨٩٠ ١٠٣٣٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عزه محمد علي الغامدي٩١٢٥ ١٠٣٣١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةعزه محمد علي الغامدي٣٩٥٥ ١٠٣٣٢

الرياضعزيزه سعيد محمد الغامدي٢٣٩١ ١٠٣٣٣

مكتب منطقة مكة عفاف احمد محمد الغامدي٤٩٩٩ ١٠٣٣٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة علي بن احمد بن عبدالله الغامدي٧١٢٤٦٤٠ ١٠٣٣٥
المكرمة/جدة

جدةعلي بن حمود بن عثمان الغامدي٧٦٧٣٣٥٨ ١٠٣٣٦

جدةعلي بن ناصر بن احمد الغامدي٧٠١٤٣٩٢ ١٠٣٣٧

مكتب منطقة الباحةعلي سالم بن جمعان الغامدي٢٧١٥ ١٠٣٣٨

جدةعلي سالم خبتي ال خبتي الغامدي٩٨٦٥٢٠٥ ١٠٣٣٩

جدةعلي سعيد بن احمد الغامدي٣٩٤٣ ١٠٣٤٠

جدةعلي سعيد بن احمد الغامدي٣٩١٣ ١٠٣٤١

الدمامعلي صالح خرشان الغامدي٧٣٣٣ ١٠٣٤٢

الرياضعلي عطيه هندي الغامدي٧٧٥٤٥٥٩ ١٠٣٤٣

الرياضعلي عيد علي الغامدي١٩٢٦ ١٠٣٤٤

الدمامعلي محمد علي الغامدي٨٦٥١ ١٠٣٤٥

جدةعلياء سعيد عطيه الغامدي٦٨٩٨٦٠٢ ١٠٣٤٦

القنفذةعلياء مشرف سعيد الغامدي٣١٥٧ ١٠٣٤٧

الدمامعماد بن احمد بن علي الغامدي٥٤٦٦ ١٠٣٤٨

مكتب منطقة مكة عمرو محمد سعيد الغامدي٣٧١٠١٠٤ ١٠٣٤٩
المكرمة/جدة

الخفجيعوض جمعان  الغامدي١٧٣ ١٠٣٥٠

جدةعوض عبدالله حمدان الغامدي٤٧٩٥٥٥٥ ١٠٣٥١

جدةعيشه علي رافع الغامدي٨٧٥٩ ١٠٣٥٢

الظهرانغاده محمد زارع الغامدي٠٣١ ١٠٣٥٣

مكتب منطقة الباحةغازي سعيد محمد الغامدي١٧٨٧ ١٠٣٥٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةغرم الله محمد عبدالرحمن الغامدي٩٢٢٢٩٨٠ ١٠٣٥٥

الدمامغميض احمد حسن الغامدي٩٧٣٦٢٤٨ ١٠٣٥٦

جدةفائزة سعيد علي الغامدي٨٣١٣ ١٠٣٥٧

الرياضفادي علي محمد الغامدي٦٠٦٧ ١٠٣٥٨

مكتب منطقة مكة فاطمه احمد حسن الغامدي٠٨٠٤ ١٠٣٥٩
المكرمة/جدة

مكة المكرمةفاطمه سعيد جحران الغامدي٣٥٦٦ ١٠٣٦٠

مكتب منطقة مكة فاطمه عبدالله احمد الغامدي٢٤٤٢ ١٠٣٦١
المكرمة/جدة

جدةفاطمه عطيه محمد الغامدي٦٧٠٣ ١٠٣٦٢

مكتب منطقة الباحةفخريه علي احمد الغامدي٢٦٥٧ ١٠٣٦٣

الباحةفهد احمد علي الغامدي٥٩١٥ ١٠٣٦٤

الرياضفهد علي عبدالله الغامدي٨٣٥٩٠٠٦ ١٠٣٦٥

الدمامفهد ناصر احمد الغامدي١٤٦٤ ١٠٣٦٦

جدةفواز سعيد محمد الغامدي٦٨٨٩ ١٠٣٦٧

الباحةفوزيه علي يوسف علي الغامدي٧٠٩٣٥٥٤ ١٠٣٦٨

الدمامفيصل سالم صالح الغامدي٠٧٣٨٨١٣ ١٠٣٦٩

العقيقفيصل عبدالخالق بن سعيد الغامدي٨٦٨٦ ١٠٣٧٠

الرياضفيصل عبدالله محمد الغامدي٤٧٢٧٣٧٠ ١٠٣٧١

مكتب المنطقة الشرقيةقاسم بن موسى بن سعيدالموسى الغامدي٧٢٦٨٠١٤ ١٠٣٧٢

الرياضقيس سعد محمد الغامدي٠٢١٠٢٣٧ ١٠٣٧٣

الرياضماجد بن محمد بن احمد الغامدي٠١٠٣٤١٢ ١٠٣٧٤

الرياضمازن احمد عبدالرحمن الغامدي٠٢٨٥ ١٠٣٧٥

تبوكمتعب سفرشبيب الهجهاجي الغامدي٦٠٢٤٤٤٩ ١٠٣٧٦

الرياضمحمد ابراهيم سعيد الغامدي٧٤٧٨ ١٠٣٧٧

الرياضمحمد احمد محمد الغامدي٤٠٤٤٨٧٤ ١٠٣٧٨

جدةمحمد احمد محمد الغامدي١٦٢٠٧٠٢ ١٠٣٧٩

مكتب محافظة الخرجمحمد احمد صالح الغامدي٤٦٢٣٤٩٧ ١٠٣٨٠

مكتب منطقة مكة محمد بن احمد بن مسفر الغامدي٢٥٥٠٦٧٨ ١٠٣٨١
المكرمة/جدة

الدماممحمد بن احمد بن سعيد الغامدي١٠٥٣٩٨٥ ١٠٣٨٢

جدةمحمد بن سعدي بن حمد الغامدي٦٦٢٨٣٤٩ ١٠٣٨٣

الجبيلمحمد بن ضاوي بن محمد الغامدي٥٨٤٠ ١٠٣٨٤

جدةمحمد بن عبدالله بن سعد الغامدي٤٣٢٤٦٧٢ ١٠٣٨٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفمحمد جمعان حمدان الغامدي٧٧٠٨٢٦٦ ١٠٣٨٦

مكتب محافظة الخرجمحمد جمعان صالح ال جمعان الغامدي٨٥١٧٠٣٠ ١٠٣٨٧

جدةمحمد حبيب عبدالله الغامدي٣٧٢٢ ١٠٣٨٨

الرياضمحمد حسين عطيه الغامدي٠٦٣٧٦٧٢ ١٠٣٨٩

الجبيلمحمد خالد محمد الغامدي٠٨١٥٩٦١ ١٠٣٩٠

الجبيلمحمد سبتي محمد الغامدي٢٦٩١٠٠٦ ١٠٣٩١

الدماممحمد سعدي محمد الغامدي٣١٩٥ ١٠٣٩٢

بيشةمحمد سعيد مبارك الغامدي٦٤٥٧٧٢٧ ١٠٣٩٣

مكتب منطقة الباحةمحمد سعيد احمد الغامدي٣٩٠٥ ١٠٣٩٤

القنفذةمحمد سعيد خلف الغامدي٥٠٩١٨٣٨ ١٠٣٩٥

مكتب منطقة مكة محمد سعيد عبدالله الغامدي٧٢٩٣ ١٠٣٩٦
المكرمة/جدة

العقيقمحمد صالح بن سعدي الغامدي٢٣٠٥ ١٠٣٩٧

الرياضمحمد صالح حمدان الغامدي٣٣٥٩٨٩٣ ١٠٣٩٨

الباحةمحمد عبدالرحمن عبدالله الغامدي٥٦٥٢ ١٠٣٩٩

جدةمحمد عبدالله محمد الغامدي٠٠٧١٩٣٨ ١٠٤٠٠

الرياضمحمد عبدالله بن محمد الغامدي٦١٨٤ ١٠٤٠١

الجبيلمحمد عثمان محمد الغامدي١٣٤٩٣١٢ ١٠٤٠٢

مكتب منطقة الرياضمحمد عطيه عبدالله الغامدي١٠٧٢٧٣٦ ١٠٤٠٣

الدماممحمد علي حسن الغامدي٦٨٢٠٥٢٩ ١٠٤٠٤

جدةمحمد علي غنيم الغامدي٩٩٧٧ ١٠٤٠٥

جدةمحمد علي رافع الغامدي٦٨٨٠٩١٣ ١٠٤٠٦

المخواةمحمد علي فاضل الغامدي٨١٤٥٩٤٣ ١٠٤٠٧

الرياضمحمد علي سعيد الغامدي١٥٩٤٢٤٢ ١٠٤٠٨

المندقمحمد غرم الله محمد الغامدي٦٩٧٠٣٩٨ ١٠٤٠٩

الظهرانمحمد مسفر سعد الغامدي٧٦٠٦٦٦٦ ١٠٤١٠

الرياضمحمد مسفر غرم الله الغامدي٥٧٨ ١٠٤١١

الرياضمحمد هندي علي الحسن الغامدي٧٥٥٦٢٥٠ ١٠٤١٢

مكتب منطقة الباحةمراد صالح فاضل الغامدي٢٢٧٢ ١٠٤١٣

مكتب منطقة مكة مريم احمد صالح الغامدي٧٢١٢ ١٠٤١٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة مريم علي احمد الغامدي٧٢٠٩ ١٠٤١٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةمزنه قريد بنية الغامدي٤٢١٦ ١٠٤١٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمساعد راشد جمعان الغامدي١٨٤٧ ١٠٤١٧

مكتب المنطقة الشرقيةمسعود سعيد ابوحادي الغامدي١٨٢٠٦٧٦ ١٠٤١٨

الباحةمسفر همبيل حنش الغامدي٢٦٠٤٦٢١ ١٠٤١٩

مكتب منطقة الباحةمسفره معيض احمد الغامدي٨٥٢١ ١٠٤٢٠

الرياضمشعل علي مسعود الغامدي٠٤١٨٥٨٢ ١٠٤٢١

الباحةمعجبه محمد احمد الغامدي٦٤٢٥٢٧٥ ١٠٤٢٢

مكة المكرمةمنصور علي غرم الله الغامدي٢٠٧٨٣٨٦ ١٠٤٢٣

الظهرانمهند محمد عبدالرزاق الغامدي٦٤٩١ ١٠٤٢٤

مكتب منطقة الباحةناجيه عبدالهادي بن معيض الغامدي١٢٨٩ ١٠٤٢٥

مكتب منطقة الباحةناجيه عيد سعيد الغامدي٥١٣٥ ١٠٤٢٦

جدةناصر بن سعد بن مارق الغامدي٩٠٤٩٩٢٦ ١٠٤٢٧

مكتب منطقة الباحةناصر ظافر امبارك الغامدي٣٩٩٤ ١٠٤٢٨

جدةناصر يوسف سعيد الغامدي٦٤٦٣٧٥٦ ١٠٤٢٩

الرياضنايف سعد بن مسلط الغامدي١٥٠٠ ١٠٤٣٠

الرياضنجوى علي عبدالله الغامدي٣٥٧١ ١٠٤٣١

مكتب منطقة الرياضنواف احمد محمد الغامدي٥٢٦٥ ١٠٤٣٢

الرياضنوره سعد ابن خير الغامدي٧١٧٤ ١٠٤٣٣

مكتب منطقة الباحةنوره سفر عيدان الغامدي٧٨٥٣ ١٠٤٣٤

مكتب مكة المكرمةنوره علي عبدالله الغامدي٩٢٢٧ ١٠٤٣٥

حفر الباطننوره محمد بن ابراهيم الغامدي٤٩١٧ ١٠٤٣٦

الرياضهالل سفر محمد الغامدي٩٤٥٦٦٥٤ ١٠٤٣٧

العقيقهميل علي هميل الغامدي٠٣٣٧٥٦٤ ١٠٤٣٨

بيشةهياء مرزح سعد الغامدي١٤٣٤ ١٠٤٣٩

مكتب منطقة الرياضهيزعه مبروك سعيد الغامدي١٥٢٧ ١٠٤٤٠

بالجرشيوفاء عبدالغني عبدالله الغامدي٥٥٥٤٤٨٨ ١٠٤٤١

الظهرانوليد احمد سعيد الغامدي٠٠٨١ ١٠٤٤٢

مكتب منطقة مكة يارا صالح حسن الغامدي٣٨٢٧ ١٠٤٤٣
المكرمة/جدة

جدةياسر عبدالله سعد الغامدي٥٠٤٥٢٩٨ ١٠٤٤٤

مكتب منطقة الباحةيوسف صالح فاضل الغامدي٩٢٥٤ ١٠٤٤٥

جدةيوسف عوض محمد ال حسن الغامدي٣٩٤٤١٨٤ ١٠٤٤٦

الرايسيونس سعد سالم الغامدي٥٦٠٩ ١٠٤٤٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة عـلوه رزخان حسـن الغامـدى٢٢١٢ ١٠٤٤٨
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةأحمد حسن احمد الغانم٢٢٥١ ١٠٤٤٩

مكتب منطقة الرياضاحمد محمد عبدالعزيز الغانم٣٣٣٠ ١٠٤٥٠

االحساءرضيه بنت حسن بن حجي الغانم٨٤١٤ ١٠٤٥١

الرياضصالح احمد عبدالله الغانم١٥١٣ ١٠٤٥٢

البكيريةصالح غانم محمد الغانم٧٤٩٣١٨٠ ١٠٤٥٣

مكتب المنطقة الشرقيةصنعه احمد عبدالوهاب الغانم٦٧٤١ ١٠٤٥٤

الرياضعبدالعزيز حمد ابراهيم الغانم١٤٣ ١٠٤٥٥

الدمامعبدالله عيد حمد الغانم٩٥٩١٧١٣ ١٠٤٥٦

الرياضعدنان فهد فريد الغانم٦٢٣ ١٠٤٥٧

الرياضفاطمه ابراهيم  الغانم١٧٢ ١٠٤٥٨

حفر الباطنفاطمه محمد على الغانم١٣٦ ١٠٤٥٩

الخبرمحمد بن مرزوق بن غانم الغانم٩٢٤٥٢٧٥ ١٠٤٦٠

الرياضموزه سلمان عبدالله الغانم١٦١٥١١٣ ١٠٤٦١

مكتب منطقة الرياضموظي بنت سعد بن فهاد الغانم١٧٠٠ ١٠٤٦٢

رابغجابر صالح عرابى الغانمى٢٢٣ ١٠٤٦٣

رابغزاكى صالح عرابى الغانمى٤٥١٨١١٩ ١٠٤٦٤

رابغمحمد حمد نعمان الغانمى٧٣٦ ١٠٤٦٥

جدةمعيض شليه معيض الغانمى٨٧٤ ١٠٤٦٦

مكتب المنطقة الشرقيةابراهيم احمد راجح الغانمي٦٥١٧٠٧٩ ١٠٤٦٧

الخبرحسن بن حمد بن مقبل الغانمي٥٧٨٥١٨٤ ١٠٤٦٨

جدةحسن حامد محمد الغانمي٣٣١٩٩٠٤ ١٠٤٦٩

الدمامخليل حمد عقيل الغانمي٣٦٠ ١٠٤٧٠

رابغعبدالعزيز محسن حمد الغانمي٨٧٠٩٣٧٠ ١٠٤٧١

أبـهاهنديه احمد عقيل الغبي٥٠٥٠٤٠٣ ١٠٤٧٢

مكتب منطقة عسيرأحمد عامر احمد الغبيري١٣٣١ ١٠٤٧٣

جدةراشد ابراهيم حسن الغبيشي٠١٤٠ ١٠٤٧٤

القنفذةرزان محمد احمد الغبيشي٨٠٧٣ ١٠٤٧٥

جدةزهراء مطهر بكري الغبيشي٠٢٤١ ١٠٤٧٦

الرياضنواف فواز عبيد الغبين١٨٦٩٤٧٤ ١٠٤٧٧

مكتب منطقة القصيمفطيم رماح ثامر الغبيوى٦٧٩٧ ١٠٤٧٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضجوزاء مطلق الفي الغبيوي٧٩٣٤ ١٠٤٧٩

الدوادميسفر غايب نشاط الغبيوي٣٧٦١٩١٨ ١٠٤٨٠

مكتب منطقة الرياضمالك محمد عبدالهادي الغبيوي١٩٥٢ ١٠٤٨١

الرياضاجاللى   الغث ١٠٤٨٢

الرياضعبدالعزيز محمد مبارك الغدير١٤٤ ١٠٤٨٣

جدةبلغيث احمد محمد الغرازي٦٩٥٩٩٥٦ ١٠٤٨٤

القطيفرباب بنت علي بن احمد الغراش٠٠٤٧ ١٠٤٨٥

مكتب محافظة األحساءسكينه مصطفى علي الغراش٨٢١٠ ١٠٤٨٦

الرياضصالح سعيد ابن عبدالله الغرانى٢١٠١٧١١ ١٠٤٨٧

جدةطاهر محمود طاهر الغرباوى٦٤٦ ١٠٤٨٨

شقراءالحم راشد حرص الغربي١١٩٩١١١ ١٠٤٨٩

االحساءعبدالله عبدالعزيز عبدالله الغردقه٢٤٢٠٦٨٠ ١٠٤٩٠

الرياضابراهيم غريب ابراهيم الغريب٨٥٥٦٢٢١ ١٠٤٩١

مكتب محافظة الخرجحصه راشد سعد الغريب٩٤٥٤ ١٠٤٩٢

مكتب منطقة الرياضساره ناصر  الغريب١٩٦٣ ١٠٤٩٣

مكتب محافظة األحساءسلطان علي حمد الغريب٢٨١٨ ١٠٤٩٤

ضريةعبدالله راشد محمد الغريب٠٨٩٣ ١٠٤٩٥

االحساءمحمد ابراهيم بن عبدالله الغريب٩٥١٩ ١٠٤٩٦

مكتب منطقة الرياضمحمد على عبدالعزيز الغريب٨٧٦٤ ١٠٤٩٧

مكتب منطقة الرياضحمود شويمي محمد الغريبي٠٨١٥ ١٠٤٩٨

مكة المكرمةعهود فيصل سعيد الغريبي٣٧٤٨٩٠٨ ١٠٤٩٩

مكتب محافظة الطائففيصل سعد ضيف  الله الغريبي٣٣٨٣ ١٠٥٠٠

الرياضمحمد عبدالله عبدالرحمن الغريبي١٥٧٩٤٩٧ ١٠٥٠١

االحساءعلى عبدالله  الغريرى٧٧٥ ١٠٥٠٢

مكتب المنطقة الشرقيةكميله عباس محمد الغريرى٧١٥٧ ١٠٥٠٣

الخبربطله دباب مفرح حسين الغزوانى٥٣٧ ١٠٥٠٤

الخرجمحمد علي سليمان الغزواني٩٢١٣ ١٠٥٠٥

الطائففاطمه ابراهيم عبدالله الغشمرى٣٧٦٧٥٥٠ ١٠٥٠٦

الطائفجابر منسي عبدالجابر الغشمري٣٤٠١٦٧٧ ١٠٥٠٧

الهداعبدالله محمد ابراهيم الغشمري٧٨٧٩٤٢٢ ١٠٥٠٨

الطائفمطر حاسن حسان الغشمري٥١٠٥٥٢١ ١٠٥٠٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضناصر صالح  الغشمى٠٨٣ ١٠٥١٠

الخبريوسف عمر احمد الغشيري٨٧٦٢ ١٠٥١١

مكتب منطقة الرياضمنيره سليمان عبدالله الغصاب٩٤٢٠ ١٠٥١٢

الرياضسليمان علي ابراهيم الغصن٤١٢٣٦٩٨ ١٠٥١٣

بريدةمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغصن٦٩٦٥٣٨٠ ١٠٥١٤

جدةروابي طارق عبدالحميد الغفاري٦٧٧٣ ١٠٥١٥

مكتب منطقة الرياضجميله يحي محمد الغفري١٥١١ ١٠٥١٦

مكتب منطقة الرياضخالد حمد بن علي الغفيص٩٨٣٨٦١٨ ١٠٥١٧

الرياضعبدالرحمن عبدالعزيز علي الغفيص٩٦٤١٢٤٥ ١٠٥١٨

مكتب منطقة الرياضخالد فهد ابراهيم الغفيلى١١٧٧ ١٠٥١٩

بريدةمحمد العلى البراهيم الغفيلى٩٩٩ ١٠٥٢٠

الرياضراشد محمد راشد الغفيلي١٧٤١٤٠١ ١٠٥٢١

الرسعبدالعزيز بن عبدالله بن صالح الغفيلي٢٠٣٠٦٣٥ ١٠٥٢٢

الرياضعبدالعزيز صالح راشد الغفيلي٢٦١١٨٨٢ ١٠٥٢٣

الرسناصر محمد عبدالله الغفيلي٩٦٤١ ١٠٥٢٤

جدةمصطفى احمد  الغاللى١٥٦ ١٠٥٢٥

مكة المكرمةمحمد رده  الغليث٣٩٢ ١٠٥٢٦

الرياضعبدالرحمن محمد العبدالرحمن الغليقه١٩٠٥٥٧٣ ١٠٥٢٧

الرياضعبدالله سعد عبدالله الغليمي/١٢ ١٠٥٢٨

الرياضمزنه بنت  محمد بن براهيم الغماس٦١٤٠ ١٠٥٢٩

الرياضهيله صالح ابراهيم الغماس٣٢٨١٨٧٦ ١٠٥٣٠

بالجرشيفاطمه محمد حسن الغميدى٤٢٤ ١٠٥٣١

مكتب منطقة حائلهيله خويلد عبدالكريم الغميز٩٤٣٩ ١٠٥٣٢

بريدةاحمد بن محمد بن دخيل الله الغنام٥٨٦٨٢٩٩ ١٠٥٣٣

الخبراحمد خليفه راشد الغنام٢٨٥٠٤٥٤ ١٠٥٣٤

الرياضحمد محمد حمد الغنام٦٦٨ ١٠٥٣٥

مكتب منطقة الرياضشيخه غنام سعد الغنام٢٥٢٠ ١٠٥٣٦

الرياضعبد الرحمن محمد على الغنام٠٠٧٢٧٥٧ ١٠٥٣٧

مكتب منطقة الرياضعساف ابراهيم عبدالله الغنام٩٥١١ ١٠٥٣٨

بريدةغنام بن محمد بن عبدالله الغنام٦٢٣٦ ١٠٥٣٩

مكتب منطقة القصيمفاطمه حمود محسن الغنام٥١٠٦٢٣٨ ١٠٥٤٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة القصيمفاطمه حمود محسن الغنام٥١٠٦٢٣٨ ١٠٥٤١

الجبيلفاطمه خليفه سعد الغنام٢٧٩٣٨١٦ ١٠٥٤٢

الرياضموضى فهد عبدالله الغنام٥٣٤ ١٠٥٤٣

مكتب منطقة القصيمنهى صالح عبدالرحمن الغنام٨٥٩٩ ١٠٥٤٤

الرياضهيا حمد محمد الغنام٢٦٥٦٦٢٦ ١٠٥٤٥

مكة المكرمةحمود محمد  الغناوى٣١٣ ١٠٥٤٦

عنيزةيوسف عبدالله محمد الغنايم٣٣٧٠١٣٥ ١٠٥٤٧

تبوكسليمان سالم سلمي الغندرى٥٠١٤٣٠٩ ١٠٥٤٨

مكتب محافظة الجبيلابراهيم جمال سعد الغنيم١٢٨٦ ١٠٥٤٩

الرياضبدريه عبدالله محمد الغنيم٠٧٥٠٨٥٨ ١٠٥٥٠

الدمامعبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز الغنيم٧٨٤٤ ١٠٥٥١

الرياضعبدالوهاب سليمان عبدالله الغنيم٨٧٣٣ ١٠٥٥٢

الجبيلماجد حمد جاسم الغنيم٢٤٠١٢٧٩ ١٠٥٥٣

الرياضزياد عبدالعزيز عبدالرحمن الغنيمي١٤٧٧٥٠٩ ١٠٥٥٤

جدةعبدالعزيز سليمان محمد الغنيمي٩٠٠ ١٠٥٥٥

مكتب منطقة المدينة المنورةغوث حسن غوث الغوث٦٦١٦٧٧٧ ١٠٥٥٦

الرياضنايف راكان نايف الغويري٤٤٠٢ ١٠٥٥٧

مكتب المنطقة الشرقيةقاسم جعفر بن احمد الغويصي٥٤٨٠ ١٠٥٥٨

الخبرطارق جاسم عبدالله الغوينم٣٩٢٧٣٨٩ ١٠٥٥٩

الخبرماجد جاسم عبدالله الغوينم٦٤١٠٠٣١ ١٠٥٦٠

الرياضسامي عبد الرحمن سليمان الغيامة٩٧٨١ ١٠٥٦١

الرياضصالح عبدالله عبدالعزيز الغيث٦٠٠٤ ١٠٥٦٢

الرياضفهد محمد  الغيث٠٨٣ ١٠٥٦٣

مكتب منطقة حائلسهله مبارك جميعان الغيثي٢٠٧٠ ١٠٥٦٤

حائلهياء خلف فريح الغيثي٥١٣٤١٢٤ ١٠٥٦٥

بريدةمفرح محمد مصلح الغيدانى٨١٠٧٩٣٧ ١٠٥٦٦

الرياضصالح محمد على الغيره٥٢٢ ١٠٥٦٧

مكتب منطقة الرياضمنيره حسن علي الغيالن٦٢٥٨ ١٠٥٦٨

مكة المكرمةمحمد ياسين عيسى الفادانى١١٦ ١٠٥٦٩

الدماماديب عثمان حمد الفارس٢٤٩٩٣٨٠ ١٠٥٧٠

الجبيلبلقيس محمد علي الفارس٥٣١٥٨٣٠ ١٠٥٧١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخبرخالد صالح سعد الفارس٦٢٣٨٦٧٢ ١٠٥٧٢

مكتب محافظة األحساءمصعب محمد عمر الفارس٣٣٠٤ ١٠٥٧٣

جدةخالد حمدان حميدى الفارسى٩٦٦٤ ١٠٥٧٤

جدةعبيدالله دخيل الله عبدالله الفارسي٥٧٣٤ ١٠٥٧٥

مكتب منطقة مكة مبيريك مصلح مبيريك الفارسي٨٧٥٧ ١٠٥٧٦
المكرمة/جدة

الظهرانمحمود إسحاق محمد شفيع الفارسي١٩٥١ ١٠٥٧٧

جدةسعد فهد فارس الفارسيى١٤٥ ١٠٥٧٨

الرياضعبدالعزيز سليمان  الفاضل٩٠٢ ١٠٥٧٩

الرياضعبدالله عمر عبدالله الفاضل٨٨٤ ١٠٥٨٠

جدةعلى صالح محمد الفاضل٧٧٥٩٠٥٢ ١٠٥٨١

مكتب منطقة الرياضروابي معزي سميحان الفاعوري٧٢٤١ ١٠٥٨٢

مكتب منطقة الرياضسهام معزي سميحان الفاعوري٧٢٠٩ ١٠٥٨٣

مكتب منطقة الرياضعبد الله معزي سميحان الفاعوري٧٢٢٥ ١٠٥٨٤

مكتب منطقة الرياضفهد معزي سميحان الفاعوري٢٦٨٦ ١٠٥٨٥

سكاكاجميل مشعل هايس الفالح٩٤٤٨٦٩٠ ١٠٥٨٦

تبوكسعد ابراهيم  الفالح٧٧١ ١٠٥٨٧

سكاكاعبدالعزيز مهدي فالح الفالح٩٥٢٩٧٠٢ ١٠٥٨٨

مكتب منطقة الرياضفهد عبدالرحمن جارالله الفالح٤٣١٥ ١٠٥٨٩

ينبعرشيد مرشد  الفايدى٧٥٦ ١٠٥٩٠

جدةعوض حماد سوحان الفايدى٢٩٠ ١٠٥٩١

ينبعمزنه مسعود بشيتان الفايدى٩٢٩٢ ١٠٥٩٢

ينبع الصناعيةخالد رحيل خضر الفايدي٤٣٥٢٤٠٩ ١٠٥٩٣

المدينة المنورةخضراء سليم سالم الفايدي٠١٥٣ ١٠٥٩٤

مكتب محافظة ينبعرضيه فرج سويلم الفايدي٩٠٧٢ ١٠٥٩٥

جدةحامد حسين عباس الفايز٩١٧١٨٩١ ١٠٥٩٦

الدمامخالد بن حسن بن خالد الفايز٢٥٤٥٤٠٤ ١٠٥٩٧

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز عثمان محمد الفايز٧٧٤٠٠٣١ ١٠٥٩٨

الرياضعبدالله محمد راشد الفايز٣٧١ ١٠٥٩٩

الدمامفايز بن صالح بن فايز الفايز٠٩٩٧٩١٠ ١٠٦٠٠

الرياضناصر عبدالله ابراهيم الفايز٢٨٤٥١٠٤ ١٠٦٠١

مكتب محافظة األحساءسعد خالد حمد الفتحي١٥٠٤ ١٠٦٠٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمحمد عثمان احمد الفتنى٥٥٩١ ١٠٦٠٣

مكتب منطقة مكة فاطمه خليل حسن الفته٠٥٢٥ ١٠٦٠٤
المكرمة/جدة

حفر الباطنشيخه كامل ابراهيم الفتوح٥٥١٣ ١٠٦٠٥

الخبرعبدالله علي محمد الفتيل٤٣٨٥٢٧٤ ١٠٦٠٦

مكتب محافظة حفر الباطنعبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الفجحان٢٠٠٤٤١١ ١٠٦٠٧

المذنبمنيره عبدالله محمد الفجحان٩٨٢١٠٦٣ ١٠٦٠٨

الدماممحمد سالم عبدالعزيز الفجري١٥٦٣٤٩٧ ١٠٦٠٩

جدةفهد بن خليل بن علي الفحل٣٩١٢٧٤٢ ١٠٦١٠

الرياضاحمد سعيد بن عواد الفحيماني٣٣٥٥ ١٠٦١١

القطيفابراهيم احمد ابراهيم الفخر١٧٣٤١٧٠ ١٠٦١٢

الرياضعادل محمد عبدالله الفدا٦٤٥٠٠٢٨ ١٠٦١٣

الرياضعدنان محمد عبدالله الفدا٠٥٧٣٨٣٨ ١٠٦١٤

الرياضحصه محمد عبدالله الفداغي٩٧٦٠ ١٠٦١٥

الخفجيرشيد بن راضي بن عوض المهيدى الفدعان العنزي٢٢٢٤٧٠٦ ١٠٦١٦

جدةشمعه احمد فرج الفدعاني٤٣٤٩ ١٠٦١٧

مكتب محافظة حفر الباطندبيه حمدان مثور الفديد٧٢٨٣ ١٠٦١٨

أملجمحمد سلمان دخيل الله الفديقه٧٩٨٦٩٢٤ ١٠٦١٩

الرياضجارالله احمد عبدالعزيز الفراج٩١٩٩٣٨٦ ١٠٦٢٠

الرياضحسين سعد حسين الفراج٤٦٩ ١٠٦٢١

الرياضخالد عبدالله ابراهيم الفراج١٧٨٧٧٠٣ ١٠٦٢٢

مكتب محافظة الخرجسعود فراج راشد الفراج٠٤٨٢٢٩٨ ١٠٦٢٣

الرياضعبدالله ابراهيم علي الفراج١٧٤٦٢٥٦ ١٠٦٢٤

الرياضمحمود سلمان  الفراج٥٠٦ ١٠٦٢٥

جدةانور علي غالب الفران٠٩٣٧ ١٠٦٢٦

مكتب مكة المكرمةنور فضل عباس الفران٩٤٨٨ ١٠٦٢٧

القطيفاحمد عبدالله احمد الفرج٨٢١ ١٠٦٢٨

الرياضاحمد محمد عبدالرحمن الفرج٨٢٣٧٤٤٢ ١٠٦٢٩

االحساءبدر عادل بن محمد الفرج٧٩٧٩ ١٠٦٣٠

الرياضثانى عبدالله فرج الفرج٦١٢١٤٢٣ ١٠٦٣١

الرياضحسن سليمان فرج الفرج٦٥٤٢٩٥٩ ١٠٦٣٢

الرياضخالد حمود معجل الفرج٠٥٧٧٧٠٣ ١٠٦٣٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةساهره يحى مصطفى الفرج٢٤١٢ ١٠٦٣٤

الخبرسعد علي حسين الفرج٠٦٩٧٣٧٣ ١٠٦٣٥

حائلسلمى منصور  الفرج٩٩٢ ١٠٦٣٦

االحساءسليم مبارك فرج الفرج٦٠٢ ١٠٦٣٧

الرياضعبدالله احمد صالح الفرج١٠٣٥٣٠٩ ١٠٦٣٨

الرياضعلى سعد  الفرج٩٦٤ ١٠٦٣٩

الرياضفاطمه سعد  الفرج٨٩٨ ١٠٦٤٠

مكتب منطقة الرياضمحمد بدر محمد الفرج٨٨١٧ ١٠٦٤١

الدماممحمد تركي نصر الفرج٣٣٩٠ ١٠٦٤٢

الرياضوليد خالد احمد الفرج٨٤٧٦ ١٠٦٤٣

أبـهايحيى فرج  الفرج٥٦٦ ١٠٦٤٤

االحساءاحمد ابراهيم علي الفرحان٨٦١٤٠١٣ ١٠٦٤٥

الرياضسليمان ابراهيم  الفرحان٧٩٦ ١٠٦٤٦

سكاكاعطيان صالح نزال الفرحان٦٠٩ ١٠٦٤٧

الرياضفرج علي مبروك الفرحان٢٠٧٣٤٧٧ ١٠٦٤٨

بريدةمحمد بن عبدالرحمن بن فرحان الفرحان٤٦٨١٧٧٨ ١٠٦٤٩

مكتب منطقة مكة حموده على محمد الفرسانى٠٠١٨ ١٠٦٥٠
المكرمة/جدة

جدةعبدالرحمن بن احمد بن محمد الفرساني١٨٣٠١٣٣ ١٠٦٥١

جدةعبدالرحمن علي محسن الفرساني٥٢٥٨٨٧٧ ١٠٦٥٢

جدةمحمد سعد بخيت الفرساني٣٥٠ ١٠٦٥٣

مكتب محافظة الخرججمعان بن غانم عبدالله الفرشان١٥٩٣٧٦٤ ١٠٦٥٤

الوجهصبيح عوده حسن الفرعانى٩٢٦ ١٠٦٥٥

الرياضعبدالكريم عبدالله بن عبدالكريم الفركي٢٩٣٢ ١٠٦٥٦

الجبيلوسام حسن بن علي الفركي٥٥٠٧ ١٠٦٥٧

الزلفيسليمان محمد سليمان الفرهود١٨٤ ١٠٦٥٨

الرياضصالح عبدالمحسن  الفرهود٥٢٧٣٨١٦ ١٠٦٥٩

مكتب منطقة الرياضعبدالله سليمان عبدالله الفرهود٠٦٩٢ ١٠٦٦٠

الرياضفيصل سعود محمد الفرهود٨٨٠٩٨٠٩ ١٠٦٦١

الرياضسعيدة عبدالله سالم الفروي١٠٦٣ ١٠٦٦٢

الدمامعبدالله بن صالح بن عبدالعزيز الفريان١٢٩٥٠٧٢ ١٠٦٦٣

مكة المكرمةمحمد حامد  الفريبى٩٧٨ ١٠٦٦٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضحمد عثمان محمد الفريج٠٧٤٦٦٥٩ ١٠٦٦٥

جدةفهد منصور فرج الفريج٨٥٧ ١٠٦٦٦

الرياضسليمان فهد سليمان الفريجي٢٦٨٨٥٦٠ ١٠٦٦٧

الرسعبدالعزيز ناصر علي الفريح٣٧١١ ١٠٦٦٨

المجمعةعبدالله سليمان صالح الفريح١١٢ ١٠٦٦٩

البكيريةعبدالله عبدالرحمن علي الفريح٣٥٥٣١٩١ ١٠٦٧٠

بريدةعبدالله محمد الشالل الفريح٠٨٠ ١٠٦٧١

مكتب منطقة الرياضمنى علي بن سليمان الفريح٩٢٧٦ ١٠٦٧٢

الرياضثامر علي عبدالله الفريحي٢٢٣٣ ١٠٦٧٣

االحساءمرتضى عبدربه محمد الفريحي٣٢٣٢٢٢٠ ١٠٦٧٤

مكتب منطقة القصيمعبدالله حمد دغلوب الفريدى٤٧٣٩ ١٠٦٧٥

مكتب منطقة المدينة المنورةابراهيم محمد سعيد الفريدي٠٤٠٦ ١٠٦٧٦

المدينة المنورةهاني عبدالله فنيخير الفريدي٨٥٣٠ ١٠٦٧٧

المدينة المنورةيوسف عبدالرحيم يوسف الفريدي٣٨١٠٢٩١ ١٠٦٧٨

الرياضخالد صالح  الفريميل٦٧٩ ١٠٦٧٩

مكتب منطقة القصيممشعل محمد بن عبدالله الفريهيدي٣٦٦٢ ١٠٦٨٠

مكتب منطقة المدينة المنورةماهر محمد طوقان الفزى١٥٥٣ ١٠٦٨١

الجبيلسمير علي عبدالمحسن الفزيع٧٣٢٤٦٩٣ ١٠٦٨٢

مكتب محافظة األحساءعمره راشد بن مبارك الفزيع٥٨٧٧ ١٠٦٨٣

الدماممشعل ابراهيم عبدالله الفزيع٦٤٣ ١٠٦٨٤

مكتب محافظة األحساءمها راشد بن مبارك الفزيع٥٨٨٥ ١٠٦٨٥

مكتب محافظة األحساءهياء راشد بن مبارك الفزيع٥٨٩٣ ١٠٦٨٦

الظهرانغالي حمد غالي الفزيعي٥٤٠٤١٥٩ ١٠٦٨٧

مكتب محافظة الخرجهياء عبدالله على الفصمول٤٢٠٦ ١٠٦٨٨

أبـهاسعد على سعد الفصيلى٩٠٨ ١٠٦٨٩

الدمامريان عبدالعزيز محمد الفضل٧١١١٣٩٧ ١٠٦٩٠

مكتب منطقة القصيممحمد بن عبدالله بن صالح الفضل٦٨٦٤ ١٠٦٩١

الرياضعبدالرحمن يحي عبدالرحمن الفضلي١٤٨٥٧٣٢ ١٠٦٩٢

مكتب منطقة الرياضفاطمه محمد علي الفضلي٣٨٢٢ ١٠٦٩٣

مكتب منطقة الرياضمصعب مبارك مشعي ال رحمه الفضلي٢٢٢٩٢٦٦ ١٠٦٩٤

الرياضالهام فاضل ذياب الفضيلى٤٥٩١١٢٣ ١٠٦٩٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامخزعل احمد بكر الفضيلى٧٥٨٨٥٦٧ ١٠٦٩٦

مكتب منطقة تبوكقزايه سالمه سليمان الفطاحي٣٦٣٧٢٤١ ١٠٦٩٧

مكتب محافظة الطائفرحمه ناصر مستور الفعر٢١٤٦ ١٠٦٩٨

الرياضدالل بشير سرور الفغم٢٢٥٦ ١٠٦٩٩

الدمامهشال بدر هايف الفغم٥٨٧٤ ١٠٧٠٠

الرياضابراهيم عبدالوهاب هادي الفقية٥٦٦٠ ١٠٧٠١

نجرانحسين محسن بن صالح الفقير٣١٥١ ١٠٧٠٢

مكتب منطقة تبوكخلف حمد دهام الفقير٢٧٦٧ ١٠٧٠٣

جدةسلطان سعود سلطان صالح الفقير٢٦٥٨١١٥ ١٠٧٠٤

المدينة المنورةعبدالله رحيل صياح الفقير٦٨١٢٣٠٥ ١٠٧٠٥

عرعرمحمد عايد عواد الفقير٨٩٢٠ ١٠٧٠٦

خميس مشيطنايف متعب جراد الفقير٢٥٣٣ ١٠٧٠٧

جدةنوره عادل محمد الفقير٢٥٥٦ ١٠٧٠٨

مكتب منطقة تبوكخالد عبدالكريم طلق الفقيري٢٩١٤ ١٠٧٠٩

مكتب منطقة تبوكعبدالعزيز فهد عارف الفقيري٤٨٢٩ ١٠٧١٠

الرياضمحمد عبدالكريم طلق الفقيري٠٣١٧ ١٠٧١١

الدمامحسين محمد  الفقيه٨٠٠ ١٠٧١٢

مكتب منطقة مكة زيد محمد محمد الفقيه٢٩٥٤ ١٠٧١٣
المكرمة/جدة

الرياضعائشه عبدالله  الفقيه٧٣٧ ١٠٧١٤

القنفذةعلي ياسين محمد الفقيه٩١٢٥٨٥٠ ١٠٧١٥

مكتب منطقة مكة محمد عبدالله احمد الفقيه٠٥٩٠١٠٤ ١٠٧١٦
المكرمة/جدة

جدةنجاه نغيمش محمد الفقيه٩٩٠٥ ١٠٧١٧

مكتب محافظة الطائفهليل سلمان سالمين المولد الفقيه٦٠٤٤٢٥٢ ١٠٧١٨

مكتب المنطقة الشرقيةمصطفى مهدي علي الفكيه٩٨٥٢ ١٠٧١٩

الرياضسعود غانم  الفالج٥٣٤ ١٠٧٢٠

بريدةعبدالرحمن عبدالرؤف عبدالرحمن الفالج٦٣٦٤ ١٠٧٢١

بريدةعبد الله احمد عبدالله الفالح٢١٧٠٦٩٥ ١٠٧٢٢

جدةمصطفى احمد  الفاللى١٥٦ ١٠٧٢٣

الرياضعبدالله سعود عبدالعزيز الفليج٨١٢٦٤٣٩ ١٠٧٢٤

الرياضصالح عبدالله فهد الفليح٤٤٩ ١٠٧٢٥

الرياضعبد الغني ابراهيم احمد الفليو٤٧٣٩ ١٠٧٢٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضحسن احمد معتوق الفليوي٤٥٥١٦٥٣ ١٠٧٢٧

تبوكفرحان شخير دمنان الفندى٨٦٩ ١٠٧٢٨

مكتب المنطقة الشرقيةمدينه حسن احمد الفندي٤٢٥١ ١٠٧٢٩

الدماممعصومه احمد محمد الفندي٥٧٨٥١٥٥ ١٠٧٣٠

الدماممناكد فهاد عبدالله الفهاد٣٧٧ ١٠٧٣١

مكتب منطقة الرياضرفعة فهد معيض الفهادى٥١٩٤ ١٠٧٣٢

نجرانمحمد على سيف الفهادى٣٣٧ ١٠٧٣٣

الرياضسعود مهدي عويضه الفهادي٩٦٦٨٩١٤ ١٠٧٣٤

الرياضعبيد بن محمد بن جابر الفهادي١٠١٢ ١٠٧٣٥

الرياضمهدي هادي بن محمد الفهادي٠٠٧٥ ١٠٧٣٦

مكتب منطقة مكة الجوهرة عادل مسعود الفهد٠٥٠٥ ١٠٧٣٧
المكرمة/جدة

الرياضزهوه بشير مبارك الفهد٨٩٠ ١٠٧٣٨

مكتب منطقة الرياضسعود سلطان مبروك الفهد٤٤٧٣ ١٠٧٣٩

الدمامسليم حمدان عتيق الفهد٧٦٦ ١٠٧٤٠

مكتب مكة المكرمةعبدالرحمن سلطان بن عليان الفهمى٠١٨٤ ١٠٧٤١

مكة المكرمةحسين راجي مورد الفهمي٢٦٢١ ١٠٧٤٢

الرايسعبدالرحمن حايي محيا الفهمي١٧٧٥ ١٠٧٤٣

مكة المكرمةفيصل حمدان حامد الفهمي٨٢٠٧ ١٠٧٤٤

الرياضابراهيم عبدالرحمن الخالد الفهيد٩٦٥ ١٠٧٤٥

االحساءاحمد عبدالعزيز صالح الفهيد١٩٧٤٠١٥ ١٠٧٤٦

األسياحتركى المنديل السلطان الفهيد٧٤٢ ١٠٧٤٧

الرياضراشد عبدالله حمد الفهيد١٨٤ ١٠٧٤٨

الدمامراضى محمد سلمان الفهيد٩٤١٥٥٥٢ ١٠٧٤٩

الرياضعبد الله يوسف عبد الله الفهيد٨٠٠٥٥٤٩ ١٠٧٥٠

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن عادل عبدالرحمن الفهيد٣٤٠٩ ١٠٧٥١

الزلفيفاطمه ابراهيم احمد الفهيد٥٨٣٩٦٨٢ ١٠٧٥٢

الرياضفهد عبدالله عبدالعزيز الفهيد١٥٦٠١٥٧ ١٠٧٥٣

الرياضمنصور عبدالله عبدالعزيز الفهيد٥٧٥ ١٠٧٥٤

الرياضنوره عبدالله على الفهيد٦٣٠ ١٠٧٥٥

سكاكامحمد شرعان  الفهيقى٥٣٢ ١٠٧٥٦

مكتب منطقة تبوكبندر علي عوض الفهيقي٧٥٧٥ ١٠٧٥٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

سكاكاسالم رحيل عجيج الفهيقي٧٧١٥٩٥٤ ١٠٧٥٨

تيماءعايش زعل قايد الفهيقي٣٤٦٦٥٢٧ ١٠٧٥٩

سكاكاعبدالله مقبول خليف الفهيقي٣٥٨٣١٠٣ ١٠٧٦٠

مكتب منطقة الجوففاطمه منزل فليح الفهيقي٢٧٠٨ ١٠٧٦١

خميس مشيطحمد ناصر محمد الفوارع٦١٧٨ ١٠٧٦٢

الرياضصالح عبدالعزيز صالح الفواز٢٩٦٥٣٨٤ ١٠٧٦٣

الرياضعبدالعزيز عبدالرحمن  الفواز٣٢٠١٦٥٣ ١٠٧٦٤

الرسموضى المحمد العبدالعزيز الفواز٧١١ ١٠٧٦٥

تبوكسعد محمد مصطفى الفوال٢١٣ ١٠٧٦٦

المدينة المنورةعلياء احمد نجيب الفوال٩٨٥٢٤٣٣ ١٠٧٦٧

بريدةحمود عبدالله حمود الفوزان٢٧٥٥٨٥٤ ١٠٧٦٨

بريدةسليمان براهيم بن محمد الفوزان٣٧٥٨ ١٠٧٦٩

الرياضعبدالعزيز سعد بن رميزان الفوزان٥٨٩٩ ١٠٧٧٠

بريدةفوزان محمد ابراهيم الفوزان٢٧١٥٣٥٥ ١٠٧٧١

الرياضفيصل فوزان بن عبدالرحمن الفوزان٥٧٧١ ١٠٧٧٢

الرياضمحمد صالح محمد الفوزان٥٧٤٨ ١٠٧٧٣

مكتب مكة المكرمةسره بنت عبده احمد الفوزي٧٦٤٧ ١٠٧٧٤

الرياضبدر صالح عبد الله الفويز٩١٨٥٤٤٨ ١٠٧٧٥

الرياضحمزه بن عبدالباري بن حمزه الفي٩٥٤٣١٩٦ ١٠٧٧٦

سكاكااحمد رافع المفرح الفياض ١٠٧٧٧

الرياضعبدالكريم عبدالرحمن  الفياض٥١٤ ١٠٧٧٨

مكتب المنطقة الشرقيةمزنه سعيد مبارك الفيحانى٨٨٢٤ ١٠٧٧٩

مكتب المنطقة الشرقيةهنيه مرزوق مبارك الفيروز٤٣٠٦ ١٠٧٨٠

أبـهاجوهر العبدالله  الفيصل٣٨٨ ١٠٧٨١

الرياضحسن سليم  الفيصل٧١٢١٢١٦ ١٠٧٨٢

حائلعبدالله زيد عبدالله الفيصل٧٢٦٨٥٢٠ ١٠٧٨٣

مكتب منطقة الرياضعبدالله محمد  الفيصل١١٢ ١٠٧٨٤

مكتب محافظة الخرجقماش عبدالله محمد الفيصل٩٨٦٨ ١٠٧٨٥

الرياضنادر امان سعيد الفيصل٨٠٣ ١٠٧٨٦

بريدةمحمد العلى المحمد الفيضى٥٢١ ١٠٧٨٧

الخرججبار يزيد يحيى الفيفى٤٢٤ ١٠٧٨٨
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جدةجبران سلمان صبحان الفيفى٥١٣ ١٠٧٨٩

جازانجبران سليمان السلمانى الفيفى٢٨٤ ١٠٧٩٠

جازانمحمد حسن على الفيفى١٤٥ ١٠٧٩١

جدةتركي احمد سالم الفيفي٢٦١٠ ١٠٧٩٢

صبياءجابر جبران احمد الحكمي الفيفي٤٨٩٩٩٢٣ ١٠٧٩٣

جدةحسن اسعد حسن الفيفي٢٦٨٣١٦٣ ١٠٧٩٤

جازانحسن سالم رابح الحربي الفيفي٥٩٦٤٩٣٤ ١٠٧٩٥

الدائرحسين حسن احمد العمامي الفيفي٥٨٥٧٨١٧ ١٠٧٩٦

نجرانعبدالرحمن سلمان حسن الفيفي٤٦٧٣ ١٠٧٩٧

الرياضعبدالرحمن عبدالله حسن الفيفي٢٥٣٠ ١٠٧٩٨

خميس مشيطعبدالرحمن قاسم سالم الفيفي١٣٨٣ ١٠٧٩٩

الرياضعبدالله محمد جابر الفيفي٣٣٤٨ ١٠٨٠٠

بللسمرعلي جابر حسن الفيفي١٥٥٧٥٥٧ ١٠٨٠١

الرياضعيسى يحيى اسعد الفيفي٦٦١٣ ١٠٨٠٢

الرياضفرحان جبران الدائري الفيفي١٠١٢٠٩٦ ١٠٨٠٣

مكتب مكة المكرمةمحمد يحى احمدالخسافي الفيفي٧٠٨ ١٠٨٠٤

النماصمشعل عبدالله محمد الفيفي٤٩٢٠ ١٠٨٠٥

جدةيحى اسعد حسن الفيفي٢٥١٥٤٨٧ ١٠٨٠٦

الرياضيزيد جابر يزيد الفيفي٠٥٧٧ ١٠٨٠٧

جدةبندر بن علي بن سالم القائدى٤١١١٥٠٥ ١٠٨٠٨

المدينة المنورةبسام عبد العزيز عتيق القائدي الحربي٤٦٥٠٨٥٤ ١٠٨٠٩

بريدةابراهيم عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم٤٥٦٢٢٢٣ ١٠٨١٠

الرياضابراهيم محمد عبدالرحمن القاسم٧٩١ ١٠٨١١

مكتب منطقة حائلسالم مبارك عبدالله القاسم٦٤٣٦٦٦٥ ١٠٨١٢

بريدةعبدالله قاسم عبدالله القاسم٦٤٢٩٠٠٨ ١٠٨١٣

الرياضعبدالمحسن سعد عبدالله القاسم١٣٥٦٨٢٤ ١٠٨١٤

الرياضفهد عبدالله ابراهيم القاسم٩٤٣ ١٠٨١٥

مكتب منطقة الرياضمتعب دحام فياض القاسم٨٢٨٢ ١٠٨١٦

الخرجمحمد عبدالعزيز محمد القاسم٩٧٥٢ ١٠٨١٧

الرياضمحمد عبدالله قاسم القاسم٨٥٦٠٥٧٩ ١٠٨١٨

الرياضمحمد ناصر محمد القاسم٢٦٦ ١٠٨١٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ
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رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضناصر عثمان عبدالعزيز القاسم٩٤٦٥٢٠٠ ١٠٨٢٠

مكة المكرمةعيسى احمد محمد القاسمى ١٠٨٢١

جدةمحمد عبده عرار القاسمى٥٢١٢٥٢٨ ١٠٨٢٢

مكتب منطقة جازانعيده محمد سرور القاسمي٥٦٨٦ ١٠٨٢٣

جدةاسماعيل حسن يحي القاضى٤٥٨٧٩٢٤ ١٠٨٢٤

جدةصالح بنحيت ضيف الله القاضى٢٢٩ ١٠٨٢٥

جدةعبير عبدالعزيز ابراهيم القاضى٦٩٦٧ ١٠٨٢٦

الرياضمحمد عباس محمد القاضى٨٣٠ ١٠٨٢٧

مكتب منطقة جازانامنه يحي علي القاضي٥٢٤٢ ١٠٨٢٨

مكتب منطقة جازانخالد يحي علي القاضي٧١٤٠ ١٠٨٢٩

ينبعسعد بن حسن بن سعيد القاضي١١٨١٢٧٨ ١٠٨٣٠

الرياضصلوح مبارك عبدالرحمن القاضي٨٠٣ ١٠٨٣١

الدربعوض حسين عامر القاضي٢١٦٧ ١٠٨٣٢

مكتب منطقة جازانليلى يحي علي القاضي٥٣٥٠ ١٠٨٣٣

مكتب منطقة المدينة المنورةيوسف غانم حماد القاضي٢٦٣٣ ١٠٨٣٤

جدةحمود مسعد عوده القاضي الجهني٧٠٦٥٢٠٣ ١٠٨٣٥

جدةبراز مسفر  القاطى٦٨٣ ١٠٨٣٦

سكاكايزيد قايد عبدالمحسن القايد٧٠٠٥٢٠٩ ١٠٨٣٧

الرياضسليمان عبدالمحسن العبدالعزيز القباع٧٥٩٤٥٧٨ ١٠٨٣٨

الرياضصالح ابراهيم  القباع٨٩٤ ١٠٨٣٩

مكتب المنطقة الشرقيةفهد عيسى بن محمد القباع٣٨٦٢ ١٠٨٤٠

مكتب منطقة حائلهياء عبدالمحسن على القباع٠٠٤٢ ١٠٨٤١

جدةمنصور احمد سالم القبساني٩٢٠٠٧٧٦ ١٠٨٤٢

الظهرانعبدرب الرسول امان عبدالله القبعه١٢٧٨٧٦١ ١٠٨٤٣

الدمامعبدالرحمن محمد حمد القبالن٠٣٩٥١٧٩ ١٠٨٤٤

جدةفائز خالد السعد القبالن٧٣٦٠٤٠٧ ١٠٨٤٥

الظهرانفهد عبدالله السعد القبالن١٤٠٨٠٢٧ ١٠٨٤٦

بريدةمحمد العبدالعزيز الدخيل القبالن٩١٤ ١٠٨٤٧

جدةحسام علي مكي القبي٧٨٨٣ ١٠٨٤٨

مكتب منطقة عسيرصالح جاسر محمد القبيسي٤٤١٤٢٤٧ ١٠٨٤٩

مكتب منطقة الرياضعبدالله علي عبدالله القبيشي٧٤٠٣ ١٠٨٥٠
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مكتب منطقة تبوكاحمد عواد سليم القبيضي٠٢٧٥ ١٠٨٥١

الجبيلعبدالرحمن عبدالله بن سويلم القثامى٥٩٥٩ ١٠٨٥٢

المدينة المنورةعبدالله سليم سالم القثامى٧٥٦٠ ١٠٨٥٣

جدةعبدالله سليم سالم القثامى٧٥٦٠ ١٠٨٥٤

الطائفعبدالله عمر  القثامى٣٨٠ ١٠٨٥٥

الطائفعبيد دهير محمد القثامى٤٥٩ ١٠٨٥٦

مكتب منطقة مكة لطيفه معيض عايض القثامى٧١٧٢ ١٠٨٥٧
المكرمة/جدة

الطائفمحمد صملى مبارك القثامى٤٥٤ ١٠٨٥٨

مكة المكرمةمنير مرزوق عوض القثامى٤٦٦ ١٠٨٥٩

جدةناصر مريزيق رواد القثامى٢٦٥٧٦٧٦ ١٠٨٦٠

جدةاميره عبدالله بكر القثامي٨٣٠١٣٢٤ ١٠٨٦١

مكتب محافظة الطائفتركي سلوم ندحان القثامي١٥٩٥٠٠٩ ١٠٨٦٢

جدةخليل بن ابراهيم بن احمد القثامي٢٨٨١٥٢٩ ١٠٨٦٣

جدةراشد محمد راشد القثامي٤٢٩ ١٠٨٦٤

الطائفربيع سند محسن القثامي٤٩٤٤ ١٠٨٦٥

مكة المكرمةسطام سريحان بن معيض القثامي١٤٢٥ ١٠٨٦٦

جدةسعد بن بطي بن ساري القثامي٦٠٧٨٦٥٥ ١٠٨٦٧

مكة المكرمةعبدالله محمد عبدالله القثامي٤١٣٨ ١٠٨٦٨

الطائفعواد الحق بصيص القثامي٩٩٢٢٩٨٧ ١٠٨٦٩

الدمامعوض محمد عوض القثامي٣٩٥٩ ١٠٨٧٠

مكتب المنطقة الشرقيةمزنه عبيد محمد القثامي١٩١٠ ١٠٨٧١

جدةعلى مبارك احمد القثمى٩٤٤ ١٠٨٧٢

الخبريسلم عبدالله مبارك القثمى٣٥٠١٨٤٠ ١٠٨٧٣

جدةسالم احمد سالم القثمي١٠٦ ١٠٨٧٤

جدةمحمد بن مبارك بن احمد القثمي٥٠٦٥٩٤٣ ١٠٨٧٥

مكتب منطقة مكة نشوه احمد عبدالله القثمي٨١٠٤ ١٠٨٧٦
المكرمة/جدة

الرياضناصر سعد محمد القحباني١٥٨٣ ١٠٨٧٧

الرياضاحمد صالح محمد القحطانى٠٥٠٢٥٧٤ ١٠٨٧٨

جدةاحمد عبدالله على القحطانى٢٧٥ ١٠٨٧٩

جدةاحمد مبارك عبدالله القحطانى٦٤٢ ١٠٨٨٠

مكتب محافظة الجبيلجازى سعيد عبدالله القحطانى٨٦٠٧ ١٠٨٨١
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الطائفجبران عبدالله محمد القحطانى٨٣٣ ١٠٨٨٢

مكتب منطقة الرياضجعشة سالم مبارك القحطانى٠٦٥٠ ١٠٨٨٣

الظهرانجعفر هديف عقاب القحطانى٣٦٤٥٠٠٧ ١٠٨٨٤

الرياضجفين براهيم محمد القحطانى٣٧٣٩ ١٠٨٨٥

الرياضجمل ناصرجمل شرى القحطانى٥٧٤٥٦١٥ ١٠٨٨٦

مكتب محافظة الجبيلجوهره سعيد عبدالله القحطانى٨٥٩٩ ١٠٨٨٧

مكتب منطقة عسيرحامد على جبران القحطانى٤٥٨ ١٠٨٨٨

الخرجحزام راشد مطلق القحطانى٤٧٦ ١٠٨٨٩

جدةحسن عائض المشيوى القحطانى٨٥٤ ١٠٨٩٠

الرياضحسن محسن سالم القحطانى٦٣٩٤ ١٠٨٩١

الدمامحسين على مهدى القحطانى٧٥٧٤ ١٠٨٩٢

مكتب منطقة الرياضحصه حزام مرضى القحطانى٣٦٩٤ ١٠٨٩٣

الرياضحماد محمد فالح القحطانى٩٤٢ ١٠٨٩٤

الرياضحمد سعد عبدالله القحطانى٥١٧ ١٠٨٩٥

القويعيةحمد هادى محمد القحطانى٩٥٠ ١٠٨٩٦

الرياضحمود فهد  القحطانى٢٩٦ ١٠٨٩٧

الرياضذعار فهاد بن حسن القحطانى٥٤٣١ ١٠٨٩٨

الرياضراشد نهار حباب القحطانى٢٧١ ١٠٨٩٩

الرياضزبن الله احمدعبده  القحطانى٢٥٠ ١٠٩٠٠

تبوكزهراء محمد سالم القحطانى٣٣٩ ١٠٩٠١

أبـهاسالم محمد سالم القحطانى٠٨٠ ١٠٩٠٢

أبـهاسعد شفلوت  القحطانى ١٠٩٠٣

أبـهاسعد عبدالرحمن صريط القحطانى٥٧٤ ١٠٩٠٤

الرياضسعد عبدالله مشتل القحطانى٤٤٠ ١٠٩٠٥

خميس مشيطسعد على ناصر القحطانى٥٦٣ ١٠٩٠٦

الخرجسعد فهد مشعان القحطانى٥٧٤ ١٠٩٠٧

الرياضسعد مانع صالح القحطانى٥٧٣ ١٠٩٠٨

الرياضسعد منصور عبدالله القحطانى٤٥١١٩٣٠ ١٠٩٠٩

الخرجسعود محمد فرج القحطانى٩١٩ ١٠٩١٠

جدةسعيد سعد ابراهيم القحطانى٦٦٣ ١٠٩١١

خميس مشيطسعيد على درعان القحطانى٤٣٠٥٠٣٩ ١٠٩١٢
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جدةسعيد على  القحطانى٥٣٦ ١٠٩١٣

خميس مشيطسعيد منصور ضيف الله القحطانى٣٩٩ ١٠٩١٤

الخرجسلطان خضير حجاب القحطانى٩٨٢ ١٠٩١٥

خميس مشيطسلطان على  القحطانى٣٠٨ ١٠٩١٦

مكتب المنطقة الشرقيةسلمى محمد مسعود القحطانى٠٣٠٩ ١٠٩١٧

مكتب منطقة الرياضسيف مفلح الزيمه القحطانى١٨٨٨٧٢٧ ١٠٩١٨

جدةسيف موسى سياف القحطانى٤٤١٦٤٨٥ ١٠٩١٩

الرياضشارع هويدى شارع القحطانى٠٥٢ ١٠٩٢٠

الرياضشبلى عايض شبلى القحطانى٦٣٨ ١٠٩٢١

الدمامشريفه احمد  القحطانى٢٤٥ ١٠٩٢٢

مكتب المنطقة الشرقيةشفيا مبارك عبدالله القحطانى٦١٩٠ ١٠٩٢٣

مكتب محافظة الجبيلضبيه محمد علي القحطانى٠٧٢٠ ١٠٩٢٤

القويعيةعائشه فالح  القحطانى٤٦٩ ١٠٩٢٥

جدةعائض عبدالله على القحطانى٢٧٢ ١٠٩٢٦

بيشةعائض عبدالله على القحطانى٦٤٥٢٤٣٤ ١٠٩٢٧

خميس مشيطعايض على الوعيل القحطانى٣٠٧ ١٠٩٢٨

القويعيةعايض مانع  القحطانى٨٧٣ ١٠٩٢٩

القويعيةعايض مسفر ظافر القحطانى٤٩٥ ١٠٩٣٠

الرياضعبدالرحمن حصين  القحطانى٤٦٥ ١٠٩٣١

الرياضعبدالعزيز سعيد وريع القحطانى٧٧٩ ١٠٩٣٢

جدةعبدالله حسين  القحطانى٣٠٣ ١٠٩٣٣

الطائفعبدالله حسين  القحطانى١٣٥ ١٠٩٣٤

جدةعبدالله حمد حسين القحطانى٥٣٧ ١٠٩٣٥

الرياضعبدالله حمود صقر القحطانى٧٩١ ١٠٩٣٦

الرياضعبدالله دحيم مسعود القحطانى٢٨٤ ١٠٩٣٧

الرياضعبدالله سعد هادى القحطانى٧٤٠ ١٠٩٣٨

جدةعبدالله عائض صالح القحطانى٠٥٠ ١٠٩٣٩

مكتب منطقة عسيرعبدالله عائض سالم القحطانى٢١٠ ١٠٩٤٠

الرياضعبدالله عائض عبدالله القحطانى٦١٢٧٢٩١ ١٠٩٤١

الرياضعبدالله على  القحطانى٩٦٨ ١٠٩٤٢

الرياضعبدالله فايع سعد القحطانى١٩١ ١٠٩٤٣
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

عنيزةعبدالله محمد عبدالعزيز القحطانى٥٩٠٩٧٠٦ ١٠٩٤٤

الدمامعبدالله مشبب محمد القحطانى٤٧٦ ١٠٩٤٥

الرياضعبدالمحسن عبدالرحمن  القحطانى٦٢٥ ١٠٩٤٦

مكتب محافظة الخرجعبدالهادى محمد فايع القحطانى٩٥٩ ١٠٩٤٧

الرياضعبيد سعود  القحطانى٤٨٩ ١٠٩٤٨

نجرانعتران حماد فرج القحطانى٤٨٥٧١١٧ ١٠٩٤٩

الرياضعجاب عبدالهادى  القحطانى٣٠٢ ١٠٩٥٠

الرياضعشق ناصر عشق القحطانى٨٣٨ ١٠٩٥١

جدةعلى حسن  القحطانى٣٨٤ ١٠٩٥٢

جدةعلى سعيد حمد القحطانى٢١٣ ١٠٩٥٣

مكتب منطقة عسيرعلى شائع مستور القحطانى١٤٤ ١٠٩٥٤

الرياضعلى عايض على القحطانى٣٦٦٩٦٥٩ ١٠٩٥٥

جدةعلى عبدالله  القحطانى٦٥٢ ١٠٩٥٦

الرياضعلى فهد  القحطانى٢٢٢ ١٠٩٥٧

أبـهاعلى محمد مشعوف القحطانى٠٣٠ ١٠٩٥٨

مكتب منطقة مكة على محمد  القحطانى٧٣٥ ١٠٩٥٩
المكرمة/جدة

خميس مشيطعلى مدنى بديع القحطانى٤٧٦ ١٠٩٦٠

الدمامعوض محمد عبدالله القحطانى٤٥٧١٨٨٣ ١٠٩٦١

القويعيةعيد فهيد محمد القحطانى ٦٤ ١٠٩٦٢

مكتب منطقة الرياضعيده فهد  القحطانى٧٠٠٣ ١٠٩٦٣

أبـهاغاميه محمد سالم القحطانى٣٠٨ ١٠٩٦٤

أبـهافاطمه عايض مسعود القحطانى٠٨٩ ١٠٩٦٥

مكتب محافظة بيشةفاطمه مبارك على القحطانى٣٨٣٨ ١٠٩٦٦

أبـهافاطمه محمد مساعد القحطانى ١٠٩٦٧

مكتب منطقة الرياضفالح بونبل سرحان القحطانى١١٩ ١٠٩٦٨

الرياضفالح حسن ولعان القحطانى٢٢٢ ١٠٩٦٩

الرياضفالح مبارك محمد القحطانى٦٥١٨٧٣٢ ١٠٩٧٠

الرياضفراج محمد  القحطانى ٩٤ ١٠٩٧١

الرياضفرحان مبارك مبروك القحطانى٣٣٩ ١٠٩٧٢

المدينة المنورةفضله حسن  القحطانى٩٧١ ١٠٩٧٣

الرياضفهد سعد  القحطانى٦١٣ ١٠٩٧٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضفهيد سعد  القحطانى٢٩٠ ١٠٩٧٥

الخبرقبالن هذال قبالن القحطانى٦٧٩٩٧٠٣ ١٠٩٧٦

الرياضماجد محمد شبيب القحطانى٧٧٤ ١٠٩٧٧

جدةمبارك حمد احمد القحطانى٨٠٠ ١٠٩٧٨

خميس مشيطمبارك دخيل سعيد القحطانى٢٧٨ ١٠٩٧٩

مكتب المنطقة الشرقيةمبارك عبدالله احمد القحطانى٩٧٠٣٨٤٩ ١٠٩٨٠

الرياضمبارك محمد  القحطانى٩٩٦ ١٠٩٨١

الرياضمبارك محمدسالم ال عاطف القحطانى٢٥٤٢١٠٧ ١٠٩٨٢

الرياضمبخوت مبروك على القحطانى٧٦٨ ١٠٩٨٣

الرياضمجهار حسن غالب القحطانى٧٥٠ ١٠٩٨٤

الخبرمحسن عبدالكريم  القحطانى٢٩٢ ١٠٩٨٥

جدةمحمد احمد بن عبدالله القحطانى٩٦٤ ١٠٩٨٦

أبـهامحمد ظافر دغيم القحطانى٩١٩ ١٠٩٨٧

الرياضمحمد عبدالرحمن فهد القحطانى٨٥١٦٠٦٦ ١٠٩٨٨

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد عبدالله هزاع القحطانى٠٧٢٣٣٣٧ ١٠٩٨٩

جدةمحمد على عبدالله القحطانى٠٨٩ ١٠٩٩٠

الرياضمحمد عوض حسن القحطانى ١٠٩٩١

الرياضمحمد غديف سعد القحطانى٢٣٧٧٨٢٩ ١٠٩٩٢

مكتب منطقة الرياضمحمد فهد محمد القحطانى٨٨٤ ١٠٩٩٣

الرياضمحمد مبارك محمد القحطانى٨٩٧ ١٠٩٩٤

ينبعمحمد مبارك  القحطانى٢٥١ ١٠٩٩٥

أبـهامحمد مشبب ا٣ان القحطانى٧٩٧ ١٠٩٩٦

الخبرمحمد معيض مريع القحطانى١١٣ ١٠٩٩٧

الدماممحمد ناصر عليشه القحطانى٤٢٧ ١٠٩٩٨

الطائفمحمسه مريع  القحطانى٥٤٢ ١٠٩٩٩

الرياضمحى حمد احمد القحطانى٧٤٤ ١١٠٠٠

الرياضمريم عظيمان محمد القحطانى٤٢٢٦ ١١٠٠١

الرياضمسفر ابراهيم هتالن القحطانى٣٣١ ١١٠٠٢

الرياضمسفر علىمسفر  القحطانى٧٣٣ ١١٠٠٣

مكتب محافظة الخرجمسمار مسفر فالح القحطانى٥٨٤ ١١٠٠٤

تبوكمشريه سعد  القحطانى٤٠٤ ١١٠٠٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمطلق ناصر عبدالله القحطانى٠٢٩ ١١٠٠٦

خميس مشيطمفرح سعيد محمد متعب القحطانى٣٠٤ ١١٠٠٧

أبـهامفلح على سعد القحطانى٧٩٤ ١١٠٠٨

الخبرمناحى بخر محمد القحطانى٣٩٨ ١١٠٠٩

الرياضمناحى دخيل محمد القحطانى٤٣٢ ١١٠١٠

مكتب المنطقة الشرقيةمنى محمد سعيد القحطانى٧٩٠٣ ١١٠١١

مكتب منطقة الرياضمنيره الحميدي محمد القحطانى٨٠٠٨٣٤٩ ١١٠١٢

الرياضمنيره على ابراهيم القحطانى٢٤٤ ١١٠١٣

أبـهامهره على عبده القحطانى٦٤٩ ١١٠١٤

أبـهاناصر حمد  القحطانى٧١٨ ١١٠١٥

مكتب منطقة نجرانناصر حمد عبدالعزيز القحطانى٣٥٤٢ ١١٠١٦

الرياضناصر سيف ناصر القحطانى٩٧٧٣٤٠٩ ١١٠١٧

مكتب منطقة الرياضنوره حمود مسدر القحطانى٣٦٨٦ ١١٠١٨

مكتب منطقة الرياضنوره مذكر  القحطانى١٦٥١ ١١٠١٩

سراة عبيدةهادى محمد عايض القحطانى٠٥٣ ١١٠٢٠

مكتب منطقة الرياضهيا حزام مرضى القحطانى٣٧٠٢ ١١٠٢١

مكتب منطقة الرياضهيا دخيل رجاء القحطانى٣٦٤٤ ١١٠٢٢

مكتب منطقة الرياضأمل جبران سعد القحطاني٥٥٨٩ ١١٠٢٣

مكتب منطقة الرياضابتسام جبران سعد القحطاني٩٣٧٤ ١١٠٢٤

خميس مشيطابراهيم سالم على القحطاني٧١٦٠٣٦٦ ١١٠٢٥

الدمامابراهيم طاحوس بن غالب القحطاني٧٥٢٩ ١١٠٢٦

أبـهاابراهيم مداوي ابن يحي القحطاني٢٨٣٩ ١١٠٢٧

الرياضابراهيم هيف فهد القحطاني٦١٠٣ ١١٠٢٨

الرياضاحمد بطاش سعد القحطاني٨٦٢٢٩٧٩ ١١٠٢٩

الدماماحمد سعيد عبدالله القحطاني٣٧٢١ ١١٠٣٠

سراة عبيدةاحمد علي محمد المسعودي القحطاني٤٦٣١٦٥٨ ١١٠٣١

جدةاحمد مبارك عبدالله القحطاني٠٤٤ ١١٠٣٢

جدةاحمد محمد صالح القحطاني٥١٤٨ ١١٠٣٣

الجبيلاحمد محمد احمد القحطاني٧٦٩٢ ١١٠٣٤

الرياضاحمد محمد سعيد القحطاني٤٨٧٦٩٣٤ ١١٠٣٥

مكتب منطقة الرياضاسماء جبران سعد القحطاني٤٩٣٤ ١١٠٣٦
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مكتب منطقة الرياضامل عبدالله ماجد القحطاني٩٦٥٩ ١١٠٣٧

الرياضبادي فارس بادي القحطاني٤٠٥٨ ١١٠٣٨

الجبيلبجاد محمد قريحان القحطاني٣٠٨ ١١٠٣٩

مكتب محافظة بيشةبخيت سعد بخيت المسردي القحطاني٠٣٢٠٤١٣ ١١٠٤٠

الرياضبدر محمد ماجد القحطاني٠٤٠٢ ١١٠٤١

الرياضبطي شائع فيصل القحطاني٥٦٣٨ ١١٠٤٢

الخبربندر عبدالعزيز عبدالله القحطاني٥٦٦٢ ١١٠٤٣

الرياضبندر محمد سالم القحطاني٩٧٢٥ ١١٠٤٤

خميس مشيطبندر مهدي سعيد ال دباره القحطاني٧٨٥٢٨٠٣ ١١٠٤٥

الرياضتركي بن ناصر بن جرمان القحطاني٥٢٤٦ ١١٠٤٦

جدةتركي حزام بن محمد القحطاني٧١٨٦ ١١٠٤٧

الرياضجارالله معيض جرمان الحبابي القحطاني٠٣٢٢٩٩١ ١١٠٤٨

جدةجبران سعد ابن علي القحطاني٦٠٩٢ ١١٠٤٩

خميس مشيطجعفر عمير جربوع القحطاني٦٩٤٣٥٣٥ ١١٠٥٠

الرياضجمال حسين معتق القحطاني٩١٥٢٤٦٨ ١١٠٥١

جدةجمال حسين عبدالله القحطاني١٨٨٣٥٩٢ ١١٠٥٢

الرياضجويرالله محمد ناصر القحطاني٤١٧٠ ١١٠٥٣

مكتب منطقة عسيرحاتم محمد علي ال مصلح القحطاني٨٣٧٧٢٢٢ ١١٠٥٤

الرياضحامد علي حامدالجابري القحطاني٢٤٣٣٦٨٨ ١١٠٥٥

الرياضحسن ابن عبدالهادي ابن عريج القحطاني١٠٠٩ ١١٠٥٦

الدمامحسن حمد غانم القحطاني٠٦١١٥٣٦ ١١٠٥٧

الرياضحسن سعيد احمد القحطاني١٥٢٨٤٣٦ ١١٠٥٨

الرياضحسن عائض حسن القحطاني٣٩٥٣ ١١٠٥٩

الدمامحسن علي هادي القحطاني١٢٢٤٢٠٥ ١١٠٦٠

الدمامحسن محمد بن حسين القحطاني٦١٠٦ ١١٠٦١

الرياضحسن محمد محمد القحطاني٤٦٠٣ ١١٠٦٢

جدةحسين بن محمد بن سعيد القحطاني٠٩٤١٣٥٥ ١١٠٦٣

جدةحسين حاتم حسين القحطاني٠٠٥٣٩١٨ ١١٠٦٤

خميس مشيطحسين علي صالح ال صوفان القحطاني٢٠٣٨٩٠٨ ١١٠٦٥

مكتب منطقة عسيرحسين محمد مشبب ال كردم القحطاني٤٠٠٨ ١١٠٦٦

سيهاتحسين مسفر محمد القحطاني٢٧١٦ ١١٠٦٧
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خميس مشيطحسين مسفر جويرالله القحطاني٦٧٥٩٩٦٧ ١١٠٦٨

الرياضحشان ناصر فالح القحطاني١٤٨٨٢٣٣ ١١٠٦٩

رأس تنورةحضرم ظافر ابن حضرم القحطاني٣١٦٣ ١١٠٧٠

الخبرحماد محمد متع القحطاني٣٩٤٧١٥٨ ١١٠٧١

جدةحمد بن عايض بن مسفر القحطاني٧٣٥٢ ١١٠٧٢

نجرانحمد حسن حرفش القحطاني٢٥٦٥٥٢٧ ١١٠٧٣

تثليثحمد حسين بن محمد القحطاني٠٠٧٩ ١١٠٧٤

الرياضحمد فاهد محمد القحطاني٢٦٣٦ ١١٠٧٥

الرياضحمد فهيد ناصر القحطاني٠٤٥٣ ١١٠٧٦

الخرجحمد فهيد شويل القحطاني١٥٩١ ١١٠٧٧

الرياضحمد محمد جويزي القحطاني٠٥٧٢٠٨٦ ١١٠٧٨

الرياضحمد هادي دشن ال ملحان القحطاني٠٠٦٤٣٠٢ ١١٠٧٩

مكتب محافظة األحساءحمد هادي حمد القحطاني٢٣٦٢ ١١٠٨٠

مكتب منطقة مكة حمده احمد حسن القحطاني٨٤٠٢ ١١٠٨١
المكرمة/جدة

الرياضحمساء بنت  محسن بن بتال القحطاني٢٧٧٥ ١١٠٨٢

الرياضحمود حمد المحترف القحطاني٧٣٠١٢٧٥ ١١٠٨٣

الرياضحمود سعد حمود القحطاني٢١٥٢١٢٥ ١١٠٨٤

خميس مشيطحمود عبدالله حسين القحطاني٣٩٢٥ ١١٠٨٥

مكتب منطقة الرياضحمود فرج هادي القحطاني٥٢٤٢ ١١٠٨٦

مكتب منطقة الرياضخالد ذئب حمد القحطاني٣٨٩٦ ١١٠٨٧

الرياضخالد رجاء حماد القحطاني٩٨٧٧ ١١٠٨٨

الرياضخالد سعد محمد القحطاني٧٥٨٣١٤٥ ١١٠٨٩

الرياضخالد سعيد مبارك القحطاني٩٠٨٥٦٣٤ ١١٠٩٠

مكتب محافظة الجبيلخالد مبارك محسن القحطاني٤٤٣٤ ١١٠٩١

الرياضخالد مجدل حسين القحطاني٣٤٤٦٢٥٦ ١١٠٩٢

الرياضخالد محمد علي القحطاني٥٧٠١٠١٣ ١١٠٩٣

مكتب محافظة الخرجخالد محمد حمود القحطاني٧٥٠٣ ١١٠٩٤

الرياضخالد محمد محسن القحطاني٥١٤٤ ١١٠٩٥

أبـهاخضراء علي مسفر القحطاني٣٩٥٨٣٨٨ ١١٠٩٦

مكتب منطقة عسيرخلف محمد علي ال خزيم القحطاني٩٤٦٨ ١١٠٩٧

الرياضخليل بن سعد بن جمل القحطاني٠١٩٨ ١١٠٩٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضدحيم محمد حبيان القحطاني٨٥٨٨ ١١٠٩٩

الرياضدالل علي ناصر القحطاني٠٣٤١ ١١١٠٠

الرياضدلهم مبارك محمد القحطاني٢٧٠٣١٥٧ ١١١٠١

مكتب منطقة الرياضدليل سالم فالح القحطاني١٥١٦٧٦٢ ١١١٠٢

الرياضدليل مسفر دليل القحطاني٨٠١٤ ١١١٠٣

الخرجذيب خفران علي القحطاني٨٥٥١٣٤٤ ١١١٠٤

الرياضذيب محمد شبنان القحطاني٧٣٣٠٥٨١ ١١١٠٥

جدةراجح مانع راجح القحطاني١٤٩٣٤٨٢ ١١١٠٦

الجبيلراشد بن عايض بن ناصر القحطاني٧٥٠٠ ١١١٠٧

الرياضراشده سالم فهد القحطاني٣٥٥٦ ١١١٠٨

الرياضراعي بن علي بن راعي القحطاني١٨٥٨ ١١١٠٩

مكتب منطقة عسيررايد سعود ابن عبد الرحمن القحطاني٤٥٣١ ١١١١٠

الرياضربيع مسفر محمد القحطاني٧٣٩١ ١١١١١

مكتب محافظة الخرجرثعاء نفل سالم القحطاني٧٦٦٨ ١١١١٢

الرياضرقيب عاطف حمد القحطاني٧٢٤٩٢٨٨ ١١١١٣

مكتب منطقة عسيرروابي محمد حسن القحطاني٨٠٨٧ ١١١١٤

مكتب منطقة عسيرريحانه مداوي يحي القحطاني٠٤٦٨ ١١١١٥

الرياضريفه شبيب عبدالهادي القحطاني٣٩٥١ ١١١١٦

مكتب منطقة عسيرزهبه مفرح لصلع القحطاني٨٥١٩ ١١١١٧

سراة عبيدةسالم جمعان ابن علي القحطاني٥٧٧٣ ١١١١٨

الرياضسالم حمود محمد القحطاني٥٤٥٩١٩٧ ١١١١٩

مكتب محافظة الجبيلسالم ظافر بادي القحطاني٨٣٦٦ ١١١٢٠

الرياضسالم محمد ابن سالم القحطاني٢٣٨٢ ١١١٢١

مكتب منطقة الرياضسالم مناحي عبيد القحطاني٣٤٧٥٠٤٥ ١١١٢٢

طريبسعد بن محمد بن علي القحطاني٠٨٨٦ ١١١٢٣

الرياضسعد حمد سعد القحطاني٥٥١١ ١١١٢٤

المدينة المنورةسعد عبدالله عيد القحطاني٢٣٧٣ ١١١٢٥

الرياضسعد فرج سيف القحطاني٥٠٩٩ ١١١٢٦

مكتب منطقة مكة سعد محمد سعد القحطاني٢٠٩٢ ١١١٢٧
المكرمة/جدة

الرياضسعد مسعود سفر القحطاني٠٩٠٢٤٦٤ ١١١٢٨

مكتب منطقة الرياضسعد مسفر مسعود القحطاني٠٢٤٧ ١١١٢٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

خميس مشيطسعد مشبب سعيد القحطاني١٣٥٥ ١١١٣٠

خميس مشيطسعود سعيد مشبب ال جبيل القحطاني٢٩٧٣٢٥٦ ١١١٣١

الرياضسعود فهد مطلق القحطاني٤٩٢٢١٩٦ ١١١٣٢

الفرشةسعيد ابن يحي ابن مداوي القحطاني٣٤٤٧ ١١١٣٣

الرياضسعيد بن عبدالله بن سعيد القحطاني٨٨٠٩١٩٨ ١١١٣٤

جدةسعيد بن محمد بن سعيد القحطاني١٤٣٨ ١١١٣٥

أبـهاسعيد بن يحي بن محمد القحطاني١١٠٤٨٦٢ ١١١٣٦

الرياضسعيد جمعان مسفر القحطاني٢٩٩٤٦٥٠ ١١١٣٧

الرياضسعيد سالم سعد القحطاني٢٢٠٥٩٥٩ ١١١٣٨

جدةسعيد عائض ابن مناحي القحطاني٤٩١٦ ١١١٣٩

أبـهاسعيد محمد سعيد ال راقع القحطاني٢٠٥٧٠٨٤ ١١١٤٠

خميس مشيطسعيد محمد معيض القحطاني٨٨٩١ ١١١٤١

المجاردةسعيد محمد محزم ال سالم القحطاني٢١١٣٣٧٦ ١١١٤٢

الدمامسعيد محمد مفرح  آل سلطان القحطاني٢٧٢٤ ١١١٤٣

الرياضسعيد معيض بن محمد القحطاني٢٩٧٢ ١١١٤٤

الرياضسعيد معيض عبدالرحمن القحطاني٦٦٢٣٥٨٠ ١١١٤٥

مكتب منطقة عسيرسفر حسن معيض القحطاني٤٢٤٠ ١١١٤٦

خميس مشيطسفر ناصرحسين ال راسي القحطاني٥٨٥٧٧٥٢ ١١١٤٧

الرياضسلطان بن ابراهيم بن سلطان القحطاني٥٠٢٧ ١١١٤٨

الدمامسلطان زيد مسفر القحطاني٣٤٦٣ ١١١٤٩

الدمامسلطان سالم محمد القحطاني٥١٨٥ ١١١٥٠

مكتب محافظة بيشةسلطان علي هادي القحطاني٧٧٠١ ١١١٥١

الرياضسلطان فهد سالم القحطاني٣٥٧٠٩٢٤ ١١١٥٢

الرياضسلمان عايض عبدالله القحطاني٥٦٩٧ ١١١٥٣

مكتب منطقة مكة سماح سالم مبارك القحطاني٨٤٣٦ ١١١٥٤
المكرمة/جدة

جدةسميره عبدالله محمد القحطاني٦٦٠١ ١١١٥٥

بيشةشائع سعيد حمد القحطاني٣٢٣٧٧٧٤ ١١١٥٦

الرياضشافي ناصر محمد القحطاني٧٤٥٢ ١١١٥٧

أبـهاشاهره معيض مسلي القحطاني٧٨٢٧٦٢٢ ١١١٥٨

الجبيلشبيب بطى عشتل القحطاني٠٤٤١ ١١١٥٩

نجرانشديد حمد هادي القحطاني٢٣٦٣٩٤٨ ١١١٦٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة عسيرشرعاء مفلح شارع القحطاني٠٥٩٠٠٥٤ ١١١٦١

مكتب منطقة عسيرشعوه صالح مشعوف القحطاني٠٣٠٧ ١١١٦٢

الهياثمشيخه مفلح سلمان القحطاني١٦٦١ ١١١٦٣

جازانصالح جوير الله علي القحطاني٩٧٩٥ ١١١٦٤

مكتب محافظة الجبيلصالح عبدالله سعيد القحطاني٣٤٢٠ ١١١٦٥

أبـهاصالح يحيىفايع رميح القحطاني٣١٧٨٥٧٢ ١١١٦٦

مكتب منطقة الرياضصالحه ظافر هادي القحطاني٩٥١٩ ١١١٦٧

مكتب منطقة عسيرصالحه محمد رويس القحطاني٤٤٠ ١١١٦٨

مكتب منطقة عسيرصالحه ناصر محمد القحطاني٦١٥٢ ١١١٦٩

الخبرصملول علي صملول القحطاني٠٩٧٣٢١٠ ١١١٧٠

مكتب منطقة عسيرصينيه مشبب مسفر القحطاني٤٩١٤ ١١١٧١

الرياضضحاء شبيب مرزوق القحطاني٢٤٦٢ ١١١٧٢

الرياضضويحي محمد جربوع القحطاني٩٣٩٩٢٤٥ ١١١٧٣

خميس مشيططه مسعود ابن محمد القحطاني٧٣٢٢ ١١١٧٤

الرياضظافر جشعان ظافر القحطاني٢٩٣٧٩١٠ ١١١٧٥

مكتب منطقة الرياضظافر عبدالهادي هتالن القحطاني٠٤٩٧ ١١١٧٦

مكتب منطقة عسيرعائشه مشبب علي القحطاني٥٥٦٢ ١١١٧٧

الرياضعائض خالد عائض القحطاني٢٦٤٩ ١١١٧٨

الرياضعائض درع مشبب محمد القحطاني٦٦١٠٢٠٠ ١١١٧٩

الرياضعائض سالم حسن القحطاني٦٧٩٠ ١١١٨٠

الرياضعائض محمد عائض القحطاني٩١٥٨ ١١١٨١

القويعيةعائض مسفر ظافر القحطاني٦١٤٧ ١١١٨٢

جازانعادل بن عبدالرحمن بن سعد القحطاني٩٠٠٣ ١١١٨٣

الرياضعاطف ظافر جعشان القحطاني٢٨٥٣٨٧٣ ١١١٨٤

الخبرعايض بن قذالن بن عايض القحطاني٨٧٧٠٦٧٣ ١١١٨٥

مكتب منطقة عسيرعايض حسن معيض القحطاني١٥٣٧ ١١١٨٦

مكتب منطقة الرياضعايض حمد ابن سعد القحطاني٨٧٣٨ ١١١٨٧

الخبرعايض سعيد عايض القحطاني٢٨٠٦ ١١١٨٨

الرياضعايض عبدالله سعد القحطاني٥٣٢٤٢٣٩ ١١١٨٩

الرياضعايض فرج محمد القحطاني٠٨٩١٤٨٢ ١١١٩٠

الرياضعايض مبارك عايض القحطاني٥٦٩٤ ١١١٩١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضعايض هيف راشد القحطاني٠٢٢٤ ١١١٩٢

الجبيلعبدالرحمن بن عايض بن مسمار القحطاني٧٣٤٢٢٥٦ ١١١٩٣

الرياضعبدالرحمن سعيد محمد القحطاني٤٥٠٠٣٧٦ ١١١٩٤

الرياضعبدالرحمن سلطان عبدالرحمن القحطاني٢٧٥٩٩٤٢ ١١١٩٥

القويعيةعبدالرحمن عبدالمحسن كرمان القحطاني٩٨٥٢ ١١١٩٦

الجبيلعبدالرحمن مسعود مفلح القحطاني٤٠٨٧١٧٣ ١١١٩٧

الطائفعبدالعزيز ابن محمد ابن حسن القحطاني٦٠٩٩٩٨٨ ١١١٩٨

أبـهاعبدالعزيز سعيد عبدالله القحطاني٦٨٣٠ ١١١٩٩

الرياضعبدالله بدن محمد القحطاني٩٨٥١ ١١٢٠٠

الدمامعبدالله بن حمود بن شمروخ القحطاني٠١٦٨٩٩٤ ١١٢٠١

سراة عبيدةعبدالله جابر سلطان ال محاج القحطاني٠٩٨٠٩٨٦ ١١٢٠٢

الرياضعبدالله جبران محمد القحطاني٥٣١٨ ١١٢٠٣

الخبرعبدالله حمد عبدالله القحطاني٧٥١٥ ١١٢٠٤

خميس مشيطعبدالله سعد علي القحطاني٢١٣٧ ١١٢٠٥

الرياضعبدالله سعيد علي القحطاني٥٠٠٥ ١١٢٠٦

خميس مشيطعبدالله سعيدمشبب ال بوشعطط القحطاني٣٨٥٨١٢٩ ١١٢٠٧

الرياضعبدالله شتوي مبارك القحطاني٠٣٥٨٦٦٠ ١١٢٠٨

الرياضعبدالله عايض مقبل القحطاني٣٤٤٣٠٦١ ١١٢٠٩

الرياضعبدالله عبدالرحمن مجري القحطاني٨٠٠٣٨٢٠ ١١٢١٠

جدةعبدالله عبدالهادى  القحطاني٨٠٥ ١١٢١١

الرياضعبدالله فيصل عبدالله القحطاني٦٣٠٥ ١١٢١٢

الجبيلعبدالله مبارك عبدالله القحطاني٧٤٠٦١١٥ ١١٢١٣

الرياضعبدالله محمد عايض القحطاني٧٦٢٠٣٥٢ ١١٢١٤

الرياضعبدالله محمد علي القحطاني٧٤٤٤٧٢٦ ١١٢١٥

مكتب منطقة عسيرعبدالله محمد أحمد القحطاني٣٧٨٩ ١١٢١٦

الرياضعبدالله محمد ثاني القحطاني٥٠٠١ ١١٢١٧

الرياضعبدالله محمد فهد القحطاني٠٤٥٢٣٨٨ ١١٢١٨

جدةعبدالله محمدعلي دليم القحطاني٣٤٦٦٠٨٩ ١١٢١٩

الرياضعبدالله مسفر الفحيم القحطاني٦٩٤٩ ١١٢٢٠

الرياضعبدالله مشبب علي القحطاني٧٩٨٣٩٤٤ ١١٢٢١

الرياضعبدالمجيد حمود ذيب القحطاني٧٩٨٧ ١١٢٢٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالمحسن شتوى بن عيد القحطاني٤٢٨٩ ١١٢٢٣

مكتب منطقة مكة عبدالمحسن عبدالله علي القحطاني٦٥١٩ ١١٢٢٤
المكرمة/جدة

الطائفعبدالمحسن محمد يحي القحطاني٩٦١٨ ١١٢٢٥

الرياضعبدالهادي ذيب مترك القحطاني١٧٢٤٦٩٠ ١١٢٢٦

الرياضعبدالهادي عايض مويلس القحطاني٠٩١٠٨٨٥ ١١٢٢٧

مكتب منطقة الرياضعبدالوهاب جبران سعد القحطاني٠٢٨٣ ١١٢٢٨

أبـهاعبود سعيد سعد القحطاني٢٠٠٢ ١١٢٢٩

الخبرعبيد عايض مبارك القحطاني١٧٦٠٥٤٤ ١١٢٣٠

مكتب منطقة الرياضعبير محمد جابر القحطاني٧٢٢٦ ١١٢٣١

مكتب منطقة عسيرعزيزه يحي متعب القحطاني٠٥٨١ ١١٢٣٢

مكتب منطقة الرياضعفراء ناصر محمد القحطاني٩٥٨٤ ١١٢٣٣

الرياضعلى عبدالله مصلح السالمين القحطاني٨٩٧٥٣٠٢ ١١٢٣٤

الظهرانعلى محمد علىعبيان القحطاني١١٠ ١١٢٣٥

سراة عبيدةعلي جابر ابن يحي القحطاني٥٥٤٦ ١١٢٣٦

مكتب منطقة الرياضعلي حمد عايض القحطاني٨١٢٥٥٢٩ ١١٢٣٧

الرياضعلي سعيد علي القحطاني١٥٤٦٨٦١ ١١٢٣٨

الخبرعلي عايض حمد القحطاني١٣٥٩١١٧ ١١٢٣٩

خميس مشيطعلي عبدالله محمد القحطاني٦٨١١٥٧٥ ١١٢٤٠

الطائفعلي عبدالله علي القحطاني٥٩٢٦١٩٢ ١١٢٤١

خميس مشيطعلي محمد يحيى ال الحسن القحطاني١٥١٧٤٨٣ ١١٢٤٢

مكتب منطقة عسيرعلي محمد حسن القحطاني١٩٠٢ ١١٢٤٣

الحرجةعلي محمد مرعي ال خضيرة القحطاني٨٤٦٨١٢٤ ١١٢٤٤

خميس مشيطعلي مفرح مصحوب ال كاسي القحطاني٤٠٧٤٢٢٨ ١١٢٤٥

الدمامعلي هادي مسفر القحطاني٣١٥٥١٥٥ ١١٢٤٦

الرياضعمير قبيل محمد القحطاني١٩٤٦٣٦٦ ١١٢٤٧

حفر الباطنعنبر سالم فرج القحطاني٠٠٣٣٦٩٦ ١١٢٤٨

خميس مشيطعوض علي حسين القحطاني٧١٨٨٥٠٠ ١١٢٤٩

جدةعوض محمد سالم القحطاني٤٠٣٦٨٢٦ ١١٢٥٠

الدمامعوض محمد ابن علي القحطاني٩٥٩٦ ١١٢٥١

الرياضغاميه مسفر بن دبيس القحطاني٩٠٠٥ ١١٢٥٢

أحد رفيدةغانم جبران مشبب ال قزالن القحطاني٣٥٠٩٣٠٥ ١١٢٥٣
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مكتب منطقة الرياضفاطمه سعيد علي القحطاني٧٩١٦ ١١٢٥٤

الدمامفاطمه عبدالله بن سعيد القحطاني٨٢٩٤ ١١٢٥٥

مكتب منطقة عسيرفاطمه علي محمد ال غبار القحطاني٢٢١٥ ١١٢٥٦

مكتب منطقة عسيرفاطمه محمد علي ال خزيم القحطاني٠٣٥٦ ١١٢٥٧

االحساءفاطمه محمد مصلى القحطاني٥٨٤٣ ١١٢٥٨

صبياءفاطمه منصور يحى القحطاني٠٨١٤ ١١٢٥٩

الرياضفالح معجب فهد القحطاني١١٧٩٠٩١ ١١٢٦٠

الدمامفرج سعيد فالح القحطاني٨٧٦٢٧٦٢ ١١٢٦١

مكتب محافظة بيشةفالح حسن بن حويران القحطاني٧٧٢٨ ١١٢٦٢

الدلمفالح غيدان فالح القحطاني٩٢١٤ ١١٢٦٣

الرياضفنيسه محمد محمد القحطاني٧٧٢٨١٣١ ١١٢٦٤

الدربفهد سعيد حالص القحطاني٨٤٣٢ ١١٢٦٥

مكتب محافظة بيشةفهد شديد فالح القحطاني١٠٦٦ ١١٢٦٦

مكتب محافظة الجبيلفهد ظافر بادي القحطاني٧٧٦٠ ١١٢٦٧

طريبفهد عايض بن مهدي القحطاني٨٩٤٢٠٧٧ ١١٢٦٨

الرياضفهد فرج رميح القحطاني١٣٧٥ ١١٢٦٩

الرياضفهد محمد سعيد القحطاني٧٨١٣ ١١٢٧٠

الرياضفهيد محمد سعود القحطاني٠٧٦٩٣٩١ ١١٢٧١

الرياضفهيد مسفر ابن راجح القحطاني١٤٥٠ ١١٢٧٢

مكتب منطقة الرياضفهيد ناصر منير القحطاني٠١٢٠ ١١٢٧٣

مكتب منطقة عسيرفواز سعود عبدالرحمن القحطاني٨١٧٥ ١١٢٧٤

الخبرفواز محمد سعد القحطاني٣٩٨٤ ١١٢٧٥

مكتب منطقة الرياضفوز جبران سعد القحطاني٧٢٤٥ ١١٢٧٦

الرياضفوزيه سيف ناصر القحطاني٢٨٣٤ ١١٢٧٧

جدةفيصل بن عايض بن نفال القحطاني٢٨٠٨ ١١٢٧٨

خميس مشيطفيصل بن محمد بن عبدالله ال ثامر القحطاني٥٣٧٢١٦٠ ١١٢٧٩

جدةفيصل بن ناصر بن علي القحطاني٢٦٢٦ ١١٢٨٠

الرياضفيصل حسين معيض الحبابي القحطاني٨١٠٣٨٤٧ ١١٢٨١

مكتب منطقة الرياضفيصل راشد مقوى القحطاني٣٦١٧ ١١٢٨٢

مكتب منطقة الرياضفيصل عبدالله محمد القحطاني٩١٩٧ ١١٢٨٣

مكتب منطقة عسيرفيصل عبدالله محمد القحطاني٦٠٤٣ ١١٢٨٤
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سكاكافيصل مبارك ناصر القحطاني٥٦٠٨٨٩٦ ١١٢٨٥

الرياضفيصل مسفر بن فيصل القحطاني٠٥٥٣ ١١٢٨٦

الواديينالحق ابن جابر ابن علي القحطاني٦١٣٧ ١١٢٨٧

مكتب منطقة الرياضلطيفه حسن عيد القحطاني١٠٦٣ ١١٢٨٨

الدماملطيفه سعد محمد القحطاني٨٩٨٤٢٠٩ ١١٢٨٩

مكتب منطقة الرياضليلى سالم واسم القحطاني٤١٣٨ ١١٢٩٠

جدةماجد بن معيض بن محمد القحطاني٣٩٦٥٤٥٦ ١١٢٩١

سراة عبيدةمبارك ابن محمد ابن عوضه القحطاني٩١٢٠ ١١٢٩٢

الرياضمبارك راجح مبارك القحطاني٨٢٩١ ١١٢٩٣

الرياضمبارك شتيوى ذيب القحطاني٥٣٧٤ ١١٢٩٤

الرياضمبارك محمد علوش القحطاني١٠٨١٠٥١ ١١٢٩٥

الخبرمترك سحمى مليسان القحطاني٨١٩٠٧٧٥ ١١٢٩٦

الرياضمتعب بطي سالم القحطاني٠١٨٧ ١١٢٩٧

الثقبةمجدل رجاء مجدل القحطاني٩٩٣٣٤٩٩ ١١٢٩٨

مكتب منطقة الرياضمحسن محمد حزام القحطاني٢٩٠٧ ١١٢٩٩

تثليثمحمد بطي محسن القحطاني١١١٩ ١١٣٠٠

الخبرمحمد بن حسين بن علي القحطاني٤٠٥٥١٧١ ١١٣٠١

الخبرمحمد بن محسن بن علي القحطاني١١١٦ ١١٣٠٢

مكتب منطقة الرياضمحمد جبران سعد القحطاني٠٦٢٦ ١١٣٠٣

جدةمحمد حسين فهد القحطاني٠١٥٨٨٠٦ ١١٣٠٤

سراة عبيدةمحمد حسين محمد القحطاني٩٥٧٥ ١١٣٠٥

الرياضمحمد خالد ذعار القحطاني٣٩٧٥٨٠٢ ١١٣٠٦

جدةمحمد راشد عبدالله القحطاني٦٥٢٢ ١١٣٠٧

الرياضمحمد راشد علي القحطاني١٠١٤٧٣٢ ١١٣٠٨

أبـهامحمد سعد ظافر القحطاني٦٢١٨٢٦٧ ١١٣٠٩

مكتب منطقة عسيرمحمد سعد حسين القحطاني٠٧٦٣ ١١٣١٠

خميس مشيطمحمد سعد غانم القحطاني١٨١٢ ١١٣١١

الدماممحمد سعد علي آل قعيان القحطاني٥١٩٦٠١٣ ١١٣١٢

الرياضمحمد صالح شائع القحطاني٢٨٩٨٩٩٨ ١١٣١٣

الدماممحمد عائض محمد القحطاني٧١٣٤ ١١٣١٤

الرياضمحمد عايض سعيد القحطاني٩١١٥ ١١٣١٥
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أبـهامحمد عبدالرحمن مبارك القحطاني٥٧٢١٧٨٦ ١١٣١٦

خميس مشيطمحمد عبدالله ناصر القحطاني٨٤٢٦ ١١٣١٧

االحساءمحمد عبدالله مبارك القحطاني٧٦٠٦٣٩٨ ١١٣١٨

جدةمحمد عبدالله مبارك القحطاني٣٠٧٠٥٢٦ ١١٣١٩

عقلة الصقورمحمد عبدالهادي صالح القحطاني٢٨٥٥٤٣١ ١١٣٢٠

الدماممحمد عبيدسعد ال مكر القحطاني٣٠٨٩٢٧٧ ١١٣٢١

الرياضمحمد علي شائع القحطاني٠٩٤٣ ١١٣٢٢

خميس مشيطمحمد علي موسى مرعي القحطاني٨٧٥٠٢٣٢ ١١٣٢٣

مكتب محافظة بيشةمحمد علي مرزوق القحطاني٩١٨٦ ١١٣٢٤

الرياضمحمد علي حسن القحطاني٩٤٠٧ ١١٣٢٥

الرياضمحمد عمر علي القحطاني٩٩٩١٢٤٣ ١١٣٢٦

الرياضمحمد عوض محمد القحطاني٣٦٠٨٣٨٨ ١١٣٢٧

أبـهامحمد غانم ابن صالح القحطاني٣٧٦٣ ١١٣٢٨

البكيريةمحمد فائع علي القحطاني١٦٣٧٠٤٩ ١١٣٢٩

الرياضمحمد قشيم حمد القحطاني٦٠٧٤٩٨٣ ١١٣٣٠

الرياضمحمد مبارك محمد القحطاني٣٢١٥٩٦٩ ١١٣٣١

جدةمحمد مبارك حسين القحطاني٣٢٢ ١١٣٣٢

جدةمحمد مبارك ابن عايض القحطاني٥١٦٤ ١١٣٣٣

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد مترك ناصر القحطاني٤٣٣٣ ١١٣٣٤

الرياضمحمد مسفر عبدالهادي القحطاني٢٤٨٣ ١١٣٣٥

خميس مشيطمحمد معيض محمد القحطاني٦٩٩٧ ١١٣٣٦

الرياضمحمد معيض على القحطاني٦٥٤٦٨١٠ ١١٣٣٧

خميس مشيطمحمد معيض علي القحطاني٥٠٨٤ ١١٣٣٨

أبـهامحمد ناصر بن عون القحطاني٦٥٠٤٧٩٠ ١١٣٣٩

الرياضمحمد ناصر محمد القحطاني٥٦٦٤ ١١٣٤٠

مكتب منطقة الرياضمحمد ناصر منير القحطاني٠١١٢ ١١٣٤١

خميس مشيطمحمد هادي مشبب القحطاني٠٨٩٠ ١١٣٤٢

خميس مشيطمحمد هادي محمد ال دلهام القحطاني٨٦٨٢٩٢٩ ١١٣٤٣

جدةمحمد يحي موسي القحطاني٨٨٩٢٧٩٢ ١١٣٤٤

أبـهامحياء عبدالله محياء القحطاني٨٨٧٠٦١٦ ١١٣٤٥

الخبرمرزوق سيف شديد القحطاني٨٤٦٦١٨٣ ١١٣٤٦
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مكتب محافظة بيشةمرزوق علي مرزوق القحطاني٤٢٠١ ١١٣٤٧

الخبرمرعي بن علي بن عبدالله القحطاني٢٥٦٢١٣٨ ١١٣٤٨

الرياضمسعود مريع علي القحطاني١٥٣١٣٢١ ١١٣٤٩

الدماممسفر حامد علي القحطاني٦١٦٤٣٢٠ ١١٣٥٠

الرياضمسفر سعد محمد القحطاني٤٩٠٧ ١١٣٥١

خميس مشيطمسفر سلمان محمدال عمران القحطاني٢٨١٧٤٦٤ ١١٣٥٢

الجبيلمسفر عبدالرحمن مانع القحطاني٣٥٢٣٥١٩ ١١٣٥٣

الرياضمسفر فهد حويل القحطاني٢٣٩٨٣١١ ١١٣٥٤

الرياضمسلي حمد عبدالله القحطاني٦١١١ ١١٣٥٥

مكتب منطقة الرياضمسند بجاد محمد القحطاني٥٦٢٠ ١١٣٥٦

مكتب منطقة عسيرمشاري علي محمد ال غبار القحطاني٦٨٣٧٤٩٧ ١١٣٥٧

مكتب منطقة مكة مشريه سالم عبدالله القحطاني٨٤٨٧ ١١٣٥٨
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةمشريه مفرح محمد القحطاني٧١٢٠ ١١٣٥٩

الخبرمشعل بن عائض بن محمد القحطاني٩٣٠٤٢٩٠ ١١٣٦٠

االحساءمصري محمد جخدب القحطاني٣٩٩١ ١١٣٦١

الدماممصلح جمل محمد القحطاني٨٤٥٠٦٦٢ ١١٣٦٢

الرياضمعجب علي محمد القحطاني٩٦٠٠٤١٠ ١١٣٦٣

أبـهامعدي بن مسفر بن راجح القحطاني٧٧٤٨ ١١٣٦٤

نجرانمعيض سالم رشيد القحطاني٦٩٤٠٥٦٨ ١١٣٦٥

خميس مشيطمعيض محمد عوض القحطاني٧١٠٥٦٥٨ ١١٣٦٦

ظهران الجنوبمعيض هادي حمدال درهم القحطاني١٣٤١٧٢٦ ١١٣٦٧

أبـهامغيظه محمد مفرح القحطاني٣٤٩٠١٩٨ ١١٣٦٨

أبـهامفرح مداوي منصور القحطاني٤١٢٣ ١١٣٦٩

الرياضمفلح بطيحان منير القحطاني٦٢٦٢ ١١٣٧٠

جدةمفلح عبدالله سعيد القحطاني٨٣٣١٧٧٣ ١١٣٧١

الرياضمفلح عبدالله عشتل القحطاني٠٠٤٤ ١١٣٧٢

مكتب منطقة عسيرملحه شطفان محمد القحطاني٧٠٣٣ ١١٣٧٣

الرياضمناحي عايض مسفر القحطاني٣٥١٩١٥١ ١١٣٧٤

الخرجمناحي ناصر عبدالله القحطاني١٢٣٢٨١٨ ١١٣٧٥

الرياضمنير عبدالهادي طامي القحطاني٩٧٨٥ ١١٣٧٦

الدماممنير ناصر نجر القحطاني٨٤٦ ١١٣٧٧
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الرياضمنيره بنت  محسن عبدالله القحطاني٤٨٩٧ ١١٣٧٨

مكتب منطقة الرياضمنيره جبران سعد القحطاني٧٤٢٩ ١١٣٧٩

مكتب منطقة الرياضمنيره محمد حبيان القحطاني٢٣٤٠ ١١٣٨٠

مكتب محافظة بيشةمنيس مفرج ضيدان القحطاني٩١٨٦ ١١٣٨١

الرياضمهدي ابكر  القحطاني٤٠٤٩ ١١٣٨٢

الرياضمهدي بن محمد بن محمد القحطاني٣٠٧٢٢٨٧ ١١٣٨٣

الدماممهدي حمد مسلى القحطاني٩٣٠٣ ١١٣٨٤

أبـهامهره على حامد القحطاني١٢٨٧٧١٦ ١١٣٨٥

الدماممهى عايض حسن القحطاني٠٦٤٥ ١١٣٨٦

مكة المكرمةموسى علي مسفر القحطاني٣٩٨٣٦٦٨ ١١٣٨٧

الرياضميثا ظافر ناصر القحطاني٧٩٣٢ ١١٣٨٨

تثليثناحي عبدالله حاضر القحطاني٣٠٨١ ١١٣٨٩

الدمامنادر ظافر عباس القحطاني٤٤١١٤١١ ١١٣٩٠

الخبرناصر حسن ناصر القحطاني٤٧١٩٥٨٥ ١١٣٩١

الرياضناصر دبسان ناصر القحطاني٣٤٠٦٨٣٦ ١١٣٩٢

الرياضناصر سعد فرحان القحطاني٧٧١٠١٣١ ١١٣٩٣

الدمامناصر صالح مرعي القحطاني١٤٧١١٩٢ ١١٣٩٤

مكتب منطقة الرياضناصر عايض ناصر القحطاني٢٩٨٨ ١١٣٩٥

مكتب منطقة الرياضناصر علي دعرم ال وهيبه القحطاني٦٩٩١٨٦٨ ١١٣٩٦

الرياضناصر فهيد جفين القحطاني٨١٧٩ ١١٣٩٧

الدمامناصر متعب علي بن طراد القحطاني٢٢١٨٤١٨ ١١٣٩٨

الرياضناصر محماس سعد القحطاني٦٧٨٤٧٤٥ ١١٣٩٩

الرياضناصر محمد عبدالله القحطاني٦٦٩٩٥٥٠ ١١٤٠٠

الرياضناصر محمد مبارك الجروي القحطاني٦٣٦٤٣٨٥ ١١٤٠١

الرياضناصر مطلق عبدالله القحطاني٠٤٣٩ ١١٤٠٢

الرياضناصر مطيع حصين القحطاني٦٨٣٥٥٥٧ ١١٤٠٣

الخبرناصر معجب بن حجرف القحطاني٢٥٢٣ ١١٤٠٤

الخبرناله محمد عبدالرحمن القحطاني٩٧٢٦ ١١٤٠٥

جازاننايف سعيد محمد القحطاني٢٦٦١ ١١٤٠٦

الرياضنايف شايع طيشان القحطاني٠١٢٧ ١١٤٠٧

الرياضنايف عبدالله محمد القحطاني٩٥٧٨ ١١٤٠٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة نايف عبدالواحد احمد القحطاني٨١٧٥ ١١٤٠٩
المكرمة/جدة

الدمامنايف ناصر محمد القحطاني٢١٢٠٧٢٤ ١١٤١٠

جدةنجر سالم محمد القحطاني٤٥٠٤٦٦٢ ١١٤١١

الدمامنوال علي سعيد القحطاني٦١٤٦ ١١٤١٢

الرياضنورة محسن مبارك القحطاني٦٩٥٠٢٩١ ١١٤١٣

مكتب منطقة الرياضنوره حسن عبدالله القحطاني٧٣٢٦ ١١٤١٤

القويعيةنوره سالم حماد القحطاني٠٣٤٦٠٩٤ ١١٤١٥

أبـهانوره سالم علي القحطاني٦٥٥٧٠٤٩ ١١٤١٦

مكتب منطقة عسيرنوره سلطان منصور القحطاني٠٨٦٥١٤١ ١١٤١٧

مكتب منطقة الرياضنوره شبلي عايض القحطاني٣٤١٦ ١١٤١٨

مكتب منطقة الرياضنوره مسمار بن فهاد القحطاني٦٤٦٢ ١١٤١٩

الرياضنوف ذيب بجاد القحطاني٤٥٠٩ ١١٤٢٠

الخرجنوير محمد مانع القحطاني٢٠٨٩ ١١٤٢١

مكتب منطقة عسيرهادى حمدمسفر ال الجابر القحطاني٦٧٦ ١١٤٢٢

مكتب منطقة نجرانهادي حمد هادي القحطاني٧٧٠٧ ١١٤٢٣

الرياضهادي شجاع سالم القحطاني٢٤٩٠١٤٧ ١١٤٢٤

مكتب منطقة عسيرهادي مداوي يحي القحطاني٦٣٧٠ ١١٤٢٥

أبـهاهدباء موسى محمد القحطاني١٤٣٦٨٤٧ ١١٤٢٦

الخبرهزاع بن عائض بن فرج القحطاني٣٥٨٦ ١١٤٢٧

الرياضهزاع محمد هزاع القحطاني٥٤٩٣ ١١٤٢٨

مكتب منطقة عسيرهناء سعد عبدالهادي القحطاني٨٩٣٥ ١١٤٢٩

الرياضهيا علي حمود القحطاني٢٤٠ ١١٤٣٠

مكتب محافظة حفر الباطنهياء عبدالكريم عبدالله القحطاني٩٠٤٧ ١١٤٣١

الخرجهياء محمد سعد القحطاني٧٥٩٤ ١١٤٣٢

مكتب منطقة الرياضوصايف حسن عايض القحطاني٦٦٠٨ ١١٤٣٣

الرياضوضحاء منيف طعيس القحطاني٤٦٤٩ ١١٤٣٤

مكتب منطقة عسيروعله محمد شاهر القحطاني٢٧٦٢ ١١٤٣٥

الدماموليد بن عبدالله بن سعيد القحطاني٧٨٢٤٦٧٤ ١١٤٣٦

مكتب منطقة عسيروليد سعد ابن عبد الهادي القحطاني٩١١٣ ١١٤٣٧

الرياضيحيى صالح يحيى القحطاني١٨٩٧٧٥٦ ١١٤٣٨

أبـهايحيى محمد مبطي القحطاني٥١١٣١٥١ ١١٤٣٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب مكة المكرمةشريفه امينه حسن على القدرى٧٠٢٠ ١١٤٤٠

مكتب المنطقة الشرقيةسعيد صالح احمد القديحى٥٣٣٢ ١١٤٤١

مكتب المنطقة الشرقيةصالح صالح بن احمد القديحي٤٤١٦ ١١٤٤٢

مكتب منطقة الرياضفهد سليمان عبيد القديري٤٢٠٥٦١٨ ١١٤٤٣

الرياضمحمد سعود بن محمد القديري٨٤٨٤ ١١٤٤٤

الرياضعثمان محمد سعود القديمه٨٣٧ ١١٤٤٥

تبوكخيريه على حمادي القراع٦٢٦ ١١٤٤٦

مكتب منطقة المدينة المنورةسعيده سعد مسعود القرافي٩٧٣٦ ١١٤٤٧

الرياضحمد ابراهيم حمد القربان٥٠٧٩ ١١٤٤٨

مكة المكرمةحسن حاسن حسين القرشى٥٤٨٣٨٢١ ١١٤٤٩

الطائفحماد سلطان حامد القرشى٩٠٣ ١١٤٥٠

الطائفسالم عايد وزان القرشى٥٦٧ ١١٤٥١

جدةصالح حميد مصلح القرشى٦٥٠ ١١٤٥٢

جدةعايد عبدالله دغيليب القرشى٣٩٢ ١١٤٥٣

الطائفعبدالكريم عامر عبدالكريم القرشى٨٠٩٨٥١٧ ١١٤٥٤

مكة المكرمةماجده محمد على القرشى٧٥٩٣٤٤٤ ١١٤٥٥

الطائفمسلم سلمان عامر القرشى٩٤٩ ١١٤٥٦

مكة المكرمةاحمد بن سعود بن عطيه القرشي٣١٨٨٠٥٩ ١١٤٥٧

الطائفاحمد علي منسي الحميدان القرشي٦٤٣١٣٢٧ ١١٤٥٨

مكة المكرمةجميله رداد عطية الله القرشي٧٠٤٧٤٩٦ ١١٤٥٩

جدةحامد بن محمد بن عبدالله القرشي٤٣٠١٤٥٣ ١١٤٦٠

مكة المكرمةحامد ناجح معتوق القرشي٤٣١ ١١٤٦١

الطائفحسان احمد مرزوق القرشي٤٦٦٥١٠٥ ١١٤٦٢

مكتب مكة المكرمةحمدان حميدان محمدالبقاري القرشي١٩٠٩٧٠٩ ١١٤٦٣

مكتب مكة المكرمةزياد طارق حامد القرشي٤٦٣١ ١١٤٦٤

مكتب محافظة الطائفساعد دخيل الله دخيل القرشي ١١٤٦٥

الطائفصالحة أحمد فاحس القرشي٥٢١٨٦٣١ ١١٤٦٦

مكة المكرمةعبد العزيز صالح سالمه القرشي٤٩٢٣٧٥٥ ١١٤٦٧

مكتب محافظة الطائفعبد الله فايز عبد الله القرشي٦٧٠٧ ١١٤٦٨

الرياضعبدالرحمن محمد عبدالكريم القرشي٠٨٤٩٨٨١ ١١٤٦٩

مكتب محافظة الطائفعبدالعزيز عبدالله محسني القرشي٤٢٠٠ ١١٤٧٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة الطائفعبدالله خلف خليفه القرشي٢٣٢٨ ١١٤٧١

الطائفعثمان عبدالله محفوظ القرشي٠٧٣٦٣٤٨ ١١٤٧٢

مكة المكرمةعواض بن محمد بن طلق القرشي٨٢٧١٥٨٥ ١١٤٧٣

مكتب محافظة الطائفعيده عمر مضحي القرشي٣٨٢٧ ١١٤٧٤

مكة المكرمةالحق غازي الحق عاشق القرشي٤٨٥٩٣٢٨ ١١٤٧٥

الرياضمحمد سليمان حسن الغجيري القرشي٧٠٢٠٩٠٦ ١١٤٧٦

الطائفمحمد عبدالله محسن القرشي٣٨٠٧١٠٤ ١١٤٧٧

الطائفمرزوق حسن مبارك القرشي٥٤٥٢ ١١٤٧٨

الطائفمسحل غالي سليم القرشي٩٩٦٦٨٨١ ١١٤٧٩

الطائفمطيره شحيبان سليمان القرشي٣٦٣٦٨٠٣ ١١٤٨٠

الظهرانمعتوق ساعد مساعد القرشي٦٠٠ ١١٤٨١

مكة المكرمةمعيوفه عتيق مسلم القرشي٩٨٣ ١١٤٨٢

مكتب مكة المكرمةممدوح عواض عيضه القرشي٦٨٦٨ ١١٤٨٣

الظهرانممدوح محمد هالل القرشي٥٧٠١ ١١٤٨٤

جدةمهند جميل بن عتيق القرشي٣٩٩٧ ١١٤٨٥

الوجهمحمد على محمد القرعانى٥٤٩ ١١٤٨٦

الرياضسليم فرج محمد القرعاني٧١٥٥ ١١٤٨٧

الدماماحمد عبدالله محمد القرعاوى٢٠٠٠٤٤٩ ١١٤٨٨

الرياضعبد الله عبد العزيز سليمان القرعاوي٨٨٦٩ ١١٤٨٩

الرياضعثمان محمد عبدالله القرعاوي٢٣٠٦٨٦٢ ١١٤٩٠

الرياضصالح ابراهيم العلى القرعيط٢٦٤٣٢٠٤ ١١٤٩١

بريدةصالح على بن صالح القرعيط٤٦٥٢ ١١٤٩٢

خميس مشيطعلي مبارك سعيد القرقاح٠٥١٠٠١٦ ١١٤٩٣

جدةصفاء حسن على القرمه٩٢٤ ١١٤٩٤

الرياضسلطان جلوي سلطان القرناس٧٨٣٣٤٠٤ ١١٤٩٥

الخبراحمد حسن على القرنى٥٦٩ ١١٤٩٦

جدةاحمد ضيف الله  القرنى٣٣٠ ١١٤٩٧

جدةاحمد عالى احمد القرنى١٣١ ١١٤٩٨

جدةاحمد متعب  القرنى١٧٠ ١١٤٩٩

الدمامبركه على عبدالله القرنى٣١١ ١١٥٠٠

الرياضتركى احمد سعيد القرنى٢٢٧ ١١٥٠١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةرحمه مهدى  القرنى١٧٠ ١١٥٠٢

بيشةزرعه احمد  القرنى٧٤٩ ١١٥٠٣

الظهرانسعد محمد طاهر القرنى٩٢٦ ١١٥٠٤

بيشةسعد محمد صنيع القرنى٩٠٣ ١١٥٠٥

مكة المكرمةسعيد حسن بوخدره القرنى١١٨ ١١٥٠٦

الرياضسعيد على حسن القرنى١٧٤ ١١٥٠٧

القنفذةصالحه احمد هباش القرنى١٩٥ ١١٥٠٨

بلقرنعبدالرحمن غرامه  القرنى٦١٥ ١١٥٠٩

بلقرنعبدالرحمن غرامه  القرنى٦١٥ ١١٥١٠

الخرجعبدالله حسن عبدالله القرنى٠٩١ ١١٥١١

جدةعبدالله عايض  القرنى٨٣٤ ١١٥١٢

جدةعبدالله محمد احمد القرنى٠١٥ ١١٥١٣

بيشةعوض عبدالرحمن السبعانى القرنى٢٣٦ ١١٥١٤

جدةمحمد عبدالله  القرنى٣٠٧ ١١٥١٥

جدةمحمد على حمدان القرنى٩٨٩٥٦١٠ ١١٥١٦

جدةمحودى محمد  القرنى٩١٧ ١١٥١٧

مكتب المنطقة الشرقيةمنال عبدالله محمد القرنى٣٥٧٧٠٣٩ ١١٥١٨

مكتب منطقة مكة منصور على زيلعى القرنى٨٢٧٠٦٨٨ ١١٥١٩
المكرمة/جدة

جدةنايف ابراهيم  القرنى٣٥٩ ١١٥٢٠

رأس تنورةأحمد بن على بن موسى القرني٧٠٢٩ ١١٥٢١

مكتب محافظة بيشةأحمد سعيد محمد القرني٧١٤٩ ١١٥٢٢

جدةاحمد بن محمد ال حسين القرني١١٤١١٦٧ ١١٥٢٣

مكتب منطقة الباحةبدر محمد عوض القرني٤٤٢٨ ١١٥٢٤

جدةثامر علي سعد القرني٨٢٦٣٢٦٣ ١١٥٢٥

مكتب منطقة مكة جمال صالح ابن حمود القرني١٧١٢ ١١٥٢٦
المكرمة/جدة

جدةحسن بن سعيد بن بركات القرني١٤٤٥٠٦٥ ١١٥٢٧

جدةحسن بن محمد بلخير القرني٣٣٧٩٤٥٨ ١١٥٢٨

الدمامحسن علي جابر القرني٣٢٠٤ ١١٥٢٩

الرياضحسنه محمد حسن القرني٧٨١٤٤٩٣ ١١٥٣٠

مكتب منطقة مكة حنين مرزوق محمد القرني٥٥١٠ ١١٥٣١
المكرمة/جدة

أبـهاخلف سويعد محمدبن الهاشبيل القرني٦٢٣٠٥٧٢ ١١٥٣٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة رحمه علي حسن القرني٠٥٥٥٦٦٩ ١١٥٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة رنا احمد ابن علي القرني٦٤٢٩ ١١٥٣٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة ريم احمد ابن علي القرني٢٨٠٤ ١١٥٣٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الباحةزهراء صالح معيض القرني٦٦٤٧ ١١٥٣٦

جدةسالمه سعيد عبده القرني٧٢٤ ١١٥٣٧

مكة المكرمةسعد سالم محمد القرني٩٥٢٠ ١١٥٣٨

جدةسعد عبدالله علي القرني٥١٢٤١٩٧ ١١٥٣٩

مكتب منطقة مكة سعدى محمد مهدي القرني٦٨٣١ ١١٥٤٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة سعديه مبارك صالح القرني٠٤٧٨ ١١٥٤١
المكرمة/جدة

الرياضسعيد سالم محفوظ القرني٥٥٧٧٦٤٦ ١١٥٤٢

حفر الباطنسعيد عائض احمد القرني٥٥٣٧٧٥٨ ١١٥٤٣

بلقرنسعيد عبدالله سعيد القرني٨٥٩٦٩١٦ ١١٥٤٤

مكتب منطقة مكة شريفه عبدالله درويش القرني٠٣٤٣ ١١٥٤٥
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائفصالح عبدالرحمن علي القرني١٢٨٦ ١١٥٤٦

بيشةصالحه منصور سعيد القرني٤٧٨٠ ١١٥٤٧

مكتب منطقة الرياضعائشه ذيبان معيض القرني٩٦٩٤ ١١٥٤٨

الرياضعبد الرحمن بن محمد بن علي القرني١٠٦١٠٥١ ١١٥٤٩

جدةعبدالخالق عبدالله عبدالخالق القرني٤٨٢٧٧٦٧ ١١٥٥٠

الرياضعبدالرحمن سالم معيض القرني٨٧٠٤ ١١٥٥١

مكتب محافظة بيشةعبدالعزيز محمد ضيف الله القرني٧٥١٢ ١١٥٥٢

جدةعبدالله احمد معيض القرني٤٢٣٠٧٩٩ ١١٥٥٣

مكتب محافظة بيشةعبدالله ظافر سعد القرني٨٦٨٨ ١١٥٥٤

مكتب منطقة الرياضعبدالله علي ضيف الله القرني٩٢٦٧٩٤٣ ١١٥٥٥

الدمامعبدالله علي احمد القرني٥٣٤٨٢٣٠ ١١٥٥٦

الرياضعبدالله محمد سعيد القرني٤٢٠٣٠١٦ ١١٥٥٧

مكتب منطقة مكة عبدالله محمد ناصر القرني٩٢٨٧٤٦٦ ١١٥٥٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضعزيزه سعد عبدالله القرني٣٣٣٢ ١١٥٥٩

الرياضعزيزه مفلح غفير القرني٦٦٩١ ١١٥٦٠

حفر الباطنعطيه عساف سالم القرني٨٤٣١ ١١٥٦١

مكتب منطقة مكة علوه حمود جمعان القرني٤٩٣٨ ١١٥٦٢
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بلقرنعلي سعيد عسير ال عسير القرني٦١٢٨٦٣٠ ١١٥٦٣

الجبيلعلي عبدالله علي ال خضراء القرني٥٢٨٢٩٩٦ ١١٥٦٤

دوقةعلي عطيه عبدالله القرني٤٣٦٦ ١١٥٦٥

جدةعلي فايز علي الجوفي القرني٨٩٣٤٥٣٦ ١١٥٦٦

جدةعلي محمد فرج القرني٥٤٢٤٢٤٧ ١١٥٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةعليه يحيى محمد القرني٣٧٢٤ ١١٥٦٨

الدوادميعوض ظافر عبدالله القرني٠٣٠٤١٥٨ ١١٥٦٩

الطائفعيد بن علي بن مسافر القرني٥٠٠٧٤٠٨ ١١٥٧٠

مكتب محافظة بيشةفاطمه حنيف ثواب القرني٦٥٦٣٢٦٣ ١١٥٧١

بيشةفاطمه عبدالله محمد القرني٧٤٤٢ ١١٥٧٢

تبوكفاطمه علي جاري القرني٥٥٥٩ ١١٥٧٣

الخبرفرج رده حبشان القرني٠٦٤٤١٤٠ ١١٥٧٤

االحساءفضيل فاضل عوض القرني٩٩٨٢٥٣٣ ١١٥٧٥

الرياضفهد بن عبدالرحمن بن بريك القرني٨٤٨٢٩١٣ ١١٥٧٦

جدةفهد سالم عبده القرني٠٦١٤٧٨٥ ١١٥٧٧

جدةفهيد احمد جبهان القرني٢٥٤٠ ١١٥٧٨

مكتب منطقة مكة لحمان عبدالله وافي القرني٩٣٣٧٩٩٧ ١١٥٧٩
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةمتعب ابن عبدالمعين ابن علي القرني٨٤٠٢٨١١ ١١٥٨٠

جدةمحمد بن احمد بن علي القرني٧٢٦٨٩٨٧ ١١٥٨١

المدينة المنورةمحمد بن سعد بن معيض القرني٥٣٧٧١٢٨ ١١٥٨٢

الدماممحمد حسن سعد القرني١٣٤٧ ١١٥٨٣

مكتب منطقة الرياضمحمد ذيبان معيض القرني٢٥٢٥ ١١٥٨٤

جدةمحمد سعد عوض القرني٣٧٧٣٢٦٢ ١١٥٨٥

مكتب منطقة مكة محمد سعد سعيد القرني٨٣١٥ ١١٥٨٦
المكرمة/جدة

الطائفمحمد سعيد سعد القرني٧٢٨١١٨٩ ١١٥٨٧

الرياضمحمد عائض احمد القرني٣٨٧٢٧٥٩ ١١٥٨٨

الرياضمحمد عبدالرحمن محسن القرني٧٢٤٤٦٥٤ ١١٥٨٩

جدةمحمد على بن سعيد القرني٤٥٠١ ١١٥٩٠

الرياضمحمد علي محمد القرني٢١٧٣ ١١٥٩١

مكتب منطقة مكة مرصع معيل زيدي ال عمير القرني٢٢٥٤١٨٤ ١١٥٩٢
المكرمة/جدة

بلقرنمرعي علي محمد القرني٥٩٦٦٦٤٧ ١١٥٩٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمزهوده محمد شبرين القرني٤١١٥ ١١٥٩٤

مكتب منطقة المدينة المنورةمشعل عوض محمد القرني٥٧٢١ ١١٥٩٥

مكتب مكة المكرمةمعتز احمد متعب القرني٠٩٩٦ ١١٥٩٦

جدةمعيض حسن عبدالله القرني٧٠٦٢ ١١٥٩٧

مكتب منطقة مكة معيضه حمود جمعان القرني٤٨٠٦ ١١٥٩٨
المكرمة/جدة

الخبرمنصور علي محمد القرني٩١٤٦ ١١٥٩٩

مكتب منطقة مكة موسى عبدالله علي القرني٧١٥١ ١١٦٠٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة نوال احمد ابن علي القرني٢٠٦٦ ١١٦٠١
المكرمة/جدة

الدمامهشام يوسف عبدالعزيز القرنيس٨١٦١٩٧٥ ١١٦٠٢

مكتب منطقة مكة الشريف عبدالهادى راجح ناصر القرونى٣٥٨ ١١٦٠٣
المكرمة/جدة

بريدةعلى محمد على القريب٨٧٢ ١١٦٠٤

الرياضشافى مزيد  القريرى٢٣٢ ١١٦٠٥

الرسنوره علي عليان القريش٧١٥٠ ١١٦٠٦

الخبرسعد حمد سعد القريشى٩١٩ ١١٦٠٧

الجبيلعبدالله على كليب القريشى٥٩١ ١١٦٠٨

الرياضفهد ناصر فهد القريشى٩١٢ ١١٦٠٩

مكتب منطقة الرياضعلى صالح ابراهيم القريشي٧٧٤٥٢٢٤ ١١٦١٠

االحساءمحمد حسن عيسى القريشي٤١١٥٢٠١ ١١٦١١

حفر الباطنفهد خالد فهد القريعان٩٩٨٠ ١١٦١٢

بريدةمنصور عبدالرحمن علي القريعان٣٥٦٢ ١١٦١٣

مكتب منطقة مكة رجاج عطيه الله دخيل الله القريقرى٤٦٦ ١١٦١٤
المكرمة/جدة

الظهرانسعد عائض عيران القرينى٢٠٠ ١١٦١٥

الرياضشماء عبدالعزيز  القرينى٨٨٢ ١١٦١٦

الجبيلعبدالله محمد  القرينى٦٦٩ ١١٦١٧

الرياضعلى عبدالله  القرينى٠٤٥ ١١٦١٨

مكتب منطقة الرياضنوره محمد سحيم القرينى١٨١٤ ١١٦١٩

مكتب منطقة الرياضهيا فهيد  القرينى٣٥٢٦ ١١٦٢٠

الدلمراشد سعد راشد القريني٤٩٥٤ ١١٦٢١

الرياضسعد راشد دخيل القريني٦٧٣١٣٤٧ ١١٦٢٢

الدمامعبدالله محمد خالد القريني٤٩٦ ١١٦٢٣

الرياضفهد حماد فهد القريني٦٢٣١ ١١٦٢٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمحمد بن علي بن محمد القريني٨٢٥٩٧٧٩ ١١٦٢٥

الرياضمحمد سليمان غنام القريني٨٦٨ ١١٦٢٦

الرياضنفال علي سليمان القريني٤٢١٦ ١١٦٢٧

الدمامعبدالعزيز علي فهد القسومي٢٠٥٣٤٦٠ ١١٦٢٨

الرياضمنصور عبداللطيف عقيل القشعم٤٨٨١١٤٩ ١١٦٢٩

الطائفمحمد عابد عباد القشمري٥٥٠ ١١٦٣٠

خميس مشيطتركي عامر راجح القشيري٠٥٤٢ ١١٦٣١

مكتب منطقة عسيرناجيه عبدالرحمن عبدالله القشيري٦٦١٨ ١١٦٣٢

الرياضعبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن القصيبى٧٦٠٦٦٢٦ ١١٦٣٣

الظهرانفيصل محمد عبدالعزيز القصيبى١٥٥ ١١٦٣٤

الرياضلولوه ابراهيم  القصيبى٠٠٢ ١١٦٣٥

الدمامحسام بدر خليفة القصيبي٥٦٠٣٧٥٥ ١١٦٣٦

الخبرناهد ابراهيم حسن القصيبي٩٤٢٥ ١١٦٣٧

الخبريوسف احمد ابراهيم القصيبي٥٩١٩٢٨٤ ١١٦٣٨

الرياضسليمان حميدان سليمان القصير٨٧٨٦ ١١٦٣٩

الرياضعبدالكريم عبدالعزيز عبدالكريم القصير١١٢٠ ١١٦٤٠

الرياضمحمد عثمان عبدالله القصير٣٧٤٠٥٢٦ ١١٦٤١

الرياضنايف عبدالله مطر القصيمى٤٢٣ ١١٦٤٢

الرياضعبدالمجيد علي سليمان القصيمي٧٧٧٩٤٣٢ ١١٦٤٣

الرياضمحمد بن خالد بن علي القصيمي٣٨٦٨٩٠١ ١١٦٤٤

االحساءراضي عبدالله ابراهيم القضي٤٩٢٠٧٥٠ ١١٦٤٥

الرياضسليمان عبدالرحمن عبدالله القضيب٦٤٥ ١١٦٤٦

الرياضمحمد سليمان عبد العزيز القضيبى٣١٩٧٣٤٥ ١١٦٤٧

جدةنوره ابراهيم عبدالرحمن القضيبى٣٨٣ ١١٦٤٨

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن ابراهيم محمد القضيبي٨٠٦٢٦١٩ ١١٦٤٩

مكتب منطقة الرياضوفاء سعيد غرم القضيعى٠٤٤١ ١١٦٥٠

الرياضشلوان حسن راشد القطان٦٤٤ ١١٦٥١

الخبرمشعل ياسين علي القطان٠٥٠٩٩٨٠ ١١٦٥٢

جدةوليد بن عبدالسالم بن راغب القطب١٠٠٢ ١١٦٥٣

مكتب المنطقة الشرقيةسلمى على  القطرى٤٠٦٥ ١١٦٥٤

الدماممحمد عبدالله محمد القطري١٩٤ ١١٦٥٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

االحساءتركي عبدالعزيز مبارك القعود٧٤٦٩ ١١٦٥٦

مكتب منطقة الرياضنواف سعد محمد القعود٩٤١٠ ١١٦٥٧

جدةصالح عبدالله صالح القعوس٦٨١٦٣٠٨ ١١٦٥٨

صويرمتعب دعاس دلمه القعيقعي٤٣٧١٤٤٣ ١١٦٥٩

العالنوره رغيان ظاهر القعيمي٢١٤٨ ١١٦٦٠

بريدةعلى الجربوع السليمان القفارى٤٣٦ ١١٦٦١

الرياضراشد بن صالح بن راشد القفاري٨٣٩٤ ١١٦٦٢

الرياضعبدالعزيز علي ابراهيم القفاري٧٢٥٠٧١٢ ١١٦٦٣

الرياضمزنه عبدالله ابراهيم القفاري٢١٥٤٩٨١ ١١٦٦٤

الرياضمنيره سليمان محمد القفاري٥٢٦٠ ١١٦٦٥

الخبرحسن عيسى احمد القالف٤٧٦٩٨٣٨ ١١٦٦٦

خميس مشيطعبدالله محمد احمد القمارى٤٧٩ ١١٦٦٧

مكتب منطقة الرياضمنيره حمد  القميزى٢٤٤٠ ١١٦٦٨

الرياضساره مبارك مطلق القميزي٦١٥٢ ١١٦٦٩

مكة المكرمةماجد بن نواز بن عابد القناوي٥٣٠٣٩٩١ ١١٦٧٠

مكتب مكة المكرمةمنير بنت علي عبدالله القناوي٩٣٦١ ١١٦٧١

مكة المكرمةمها محمد بن عويد القناوي٣١٥٢ ١١٦٧٢

األفالجرفعه عبيد  القنعير٦٦٣٨١٦٢ ١١٦٧٣

جدةنور عبدالله عبود القنفذى٦٣٢ ١١٦٧٤

مكتب منطقة نجرانعائشه حسن مروعي القنوي٦٤٠٣ ١١٦٧٥

مكتب منطقة الرياضمحمد عبدالعزيز محمد القنيطير٩١٣٢ ١١٦٧٦

بريدةعبدالله سليمان علي القنيعان٨٥٧٥٠٠٩ ١١٦٧٧

بريدةحسن سليمان العبدالله القهنمه٧٦٤٧٠٢٣ ١١٦٧٨

الرياضفهد عبدالعزيز محمد القوان٠٥٥ ١١٦٧٩

الرياضابراهيم بلغيث حبش القوزرى٩٠٢ ١١٦٨٠

مكتب المنطقة الشرقيةحسن محمد حسن القوزى١٧٨ ١١٦٨١

جدةخديجه سعيد  القوزى٥٠٢ ١١٦٨٢

جدةعلى احمد هبه القوزى٢٢٣ ١١٦٨٣

جدةحسن ابراهيم سالم القوزي٤٩٠١٣١٧ ١١٦٨٤

القوزحسن على حسن القوزي٤٥٦٣٥١٦ ١١٦٨٥

مكتب مكة المكرمةزهراء بنت حمد ابن علي القوزي٧٠٧٩٧٣٩ ١١٦٨٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القوزسليمان عبدالله عزيز القوزي٦٧٠٤٠٣٢ ١١٦٨٧

القنفذةسنبل عبدالله سعيد القوزي٦٢٤٢١٨٧ ١١٦٨٨

القوزعبدالله سالم عبدالله القوزي٨١٩٤ ١١٦٨٩

حليعلي محمد احمد القوزي٧٧٧٠ ١١٦٩٠

القنفذةمحمد حسين قرمانى القوزي٦٥٧ ١١٦٩١

مكتب منطقة مكة مزنيه محمد علي القوزي٠٠٩٩ ١١٦٩٢
المكرمة/جدة

الرياضمحمد سعد احمد القويبر٧٧٧ ١١٦٩٣

مكتب منطقة تبوكمحفوظ عليان محفوظ القويعاني١٤٩١ ١١٦٩٤

الرياضابراهيم فهيد العلي القويعي٣٥١٦٧٣٤ ١١٦٩٥

مكتب منطقة تبوكلولوه حمود علي القويعي٨٦٩١ ١١٦٩٦

جدةسلطانه صالح محمد القويفلى٠٥٤٠٧٤١ ١١٦٩٧

الرياضسليمان صالح على القويفلى١٦٠ ١١٦٩٨

الرياضصالح سليمان ابراهيم القويفلى٠٩٦ ١١٦٩٩

المذنبعلى محمد على القويفلى٨٢٨ ١١٧٠٠

الرياضصالح محمد صالح القويفلي٣٨٤١٦٩٧ ١١٧٠١

المذنبمهند محمد عبد الله القويفلي٢٥٧٠٣٦٥ ١١٧٠٢

مكة المكرمةمحمد علي يايسين القيري٥٤٩ ١١٧٠٣

القطيفعبدالحكيم بن عبدالجليل بن علي القيصوم٨٠٧٩ ١١٧٠٤

الرياضعبدالمحسن سليمان عبدالكريم القيضى٤١٧١٢٠٨ ١١٧٠٥

الرياضتركي صالح عبدالكريم القيضي٥٢٠٥ ١١٧٠٦

بريدةعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز القيضي٧٢٢٧ ١١٧٠٧

مكتب منطقة مكة عبداالله نبيل عبدالعزيز القين٥٨٥٥ ١١٧٠٨
المكرمة/جدة

الخبرالمهند عبدالوهاب عبد الصمد الكاتب٤٢٧٢ ١١٧٠٩

الدمامسعود مبارك  الكاثم٨٨٩ ١١٧١٠

مكتب مكة المكرمةيوسف خالد يوسف الكاظمي٨٦٥٤ ١١٧١١

الرياضمانع محمد  الكايد٧١٤ ١١٧١٢

الدماممشاري سالم عبدالعزيز الكايد٨٧٦٥٢٢٧ ١١٧١٣

جدةسويدى حناث بكرى الكبادى٦٣٥ ١١٧١٤

الدماممرزوق احمد حسن الكبادي٠١٩ ١١٧١٥

مكتب محافظة الخرجنوير ضيف الله حمد الكبرى٤٤٨٤ ١١٧١٦

مكتب محافظة الخرجفاطمه مسفر حمد الكبري٨٢٦٠ ١١٧١٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةجمعان دخيل الله مرزوق الكبسى٥٥٦ ١١٧١٨

مكتب مكة المكرمةسند محمد عايض الكبكبي٣٢٤٦ ١١٧١٩

مكتب محافظة الخرجفلوه فالح على الكبيرى٣٤٣٢ ١١٧٢٠

مكتب المنطقة الشرقيةنشمي سالم محمد الكبيسي٨٦٦٦ ١١٧٢١

الرياضخالد حمد على الكثيرى٣٢٧٠٥٠٢ ١١٧٢٢

ابقيقسعيد بخيت  الكثيرى٦٢٣ ١١٧٢٣

مكتب مكة المكرمةسميره مشنى محمد الكثيرى٩٦٧٨ ١١٧٢٤

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز زيد على الكثيرى١٣٧ ١١٧٢٥

الظهرانعلى صالح محمد الكثيرى١٢٤ ١١٧٢٦

جدةمحمد شعيل حسين الكثيرى٣٧٠٢ ١١٧٢٧

حوطة بني تميمهيا محمد ابراهيم الكثيرى١٣٨ ١١٧٢٨

الخبرالعنود ناصر احمد الكثيري٨٧٩٧ ١١٧٢٩

مكتب محافظة الدوادميراكان رشيدراشد محمدالباني الكثيري٢٠٢٧ ١١٧٣٠

الخبرسعد احمد عساف الكثيري٥٥٩٠٠٢٤ ١١٧٣١

الرياضسعيد بن صالح بن فرح الكثيري٦٣٩٧٠٠٤ ١١٧٣٢

الرياضصالح بن يعن الله بن عثمان الكثيري٢٧٩٠٢٥٢ ١١٧٣٣

الدمامعبدالعزيز سعيد البرقي الكثيري٢٠٣٩١٢٢ ١١٧٣٤

مكتب المنطقة الشرقيةعلي بن محمد بن سعدالمسن الكثيري٥٤٢٧٩٣٩ ١١٧٣٥

مكتب منطقة مكة غيثان علوان عبدالله الكثيري٣٥٦٠٠٢٣ ١١٧٣٦
المكرمة/جدة

الدمامفاطمه سعيد بخيت الكثيري٢٠٣٨٥٣٧ ١١٧٣٧

مكتب منطقة الرياضفايز علي حسين الكثيري٤٦٨٩ ١١٧٣٨

جدةمرعي صالح فرج الكثيري٦٤٠٥٠٠٣ ١١٧٣٩

مكتب منطقة الرياضوليد فهد مبروك الكجامه٨٦٦٦ ١١٧٤٠

جدةفائزه رباح ستير الكحيلي١١٨٤ ١١٧٤١

الخبرمحمد بن احمد بن محمود الكحيمى٩٨٩٢٢٢١ ١١٧٤٢

الرياضكديان عبدالله ابراهيم الكديان١٦٨٧ ١١٧٤٣

الدمامانور عباس حسن الكديش٨٧٧٠٣٠٣ ١١٧٤٤

الدمامخديجه ابراهيم حسين الكديش٧١٩٧٦٥٤ ١١٧٤٥

الرياضسعد محمد سعد الكديه٤٢٩ ١١٧٤٦

الرياضظاهرة صالح سعيد الكديوي٩٤٢٦١٩١ ١١٧٤٧

مكتب المنطقة الشرقيةزهراء محمد عبدالله الكرابي٣٨٧١ ١١٧٤٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةخالد محمد بن سالم الكربي٨٦٨٧ ١١٧٤٩

الرياضسالم عامر علي الكربي٨٥٢٧ ١١٧٥٠

الرياضسالم مبخوت ابن صالح الكربي٩٥٣٥ ١١٧٥١

الرياضعبدالله سعيد مبارك الكربي٤٨٠١ ١١٧٥٢

الرياضناصر محمد ناصر الكربي٦٥٣٩٤٠٤ ١١٧٥٣

الدوادميشويهينه عبيدان عوض الكرشمي٠٧٤٥ ١١٧٥٤

الخبرانور فهد حسين الكرى٠٦٦٢٢٥٣ ١١٧٥٥

الرياضسعود عبدالله فهد الكريديس٠٨٤٣٧٨٧ ١١٧٥٦

الرياضعبدالله بن ابراهيم بن حمود الكريديس/٢٣٩٠٨٩ ١١٧٥٧

الرياضتركي علي سليمان الكريشان٠٨١٦٩٩٨ ١١٧٥٨

مكتب منطقة الجوفنزال مدالله نزال الكريع٥٩٩٩ ١١٧٥٩

مكة المكرمةاسماعيل فضل  الكريم١٦٣ ١١٧٦٠

مكة المكرمةامنه محمد شرف الكريمى١٥٩٥٤٤٤ ١١٧٦١

خميس مشيطابراهيم عيسى ابراهيم الكشم٨٨٤٤٩٢٥ ١١٧٦٢

نجرانحسين سعيد كشم الكشم٠١٣ ١١٧٦٣

المدينة المنورةخالد بن عبدالله بن محمد الكشي١٠٨٩٨٠١ ١١٧٦٤

جدةسالمه حمدان عوده الكشي٤١٣٤ ١١٧٦٥

مكتب المنطقة الشرقيةحصه سعد عبدالرحمن الكعبور٣٣٦٠٤٠٥ ١١٧٦٦

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد سعيد محمد الكعبى٨٧٥٢٦٦٧ ١١٧٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةسعيد سلطان سعيد الكعبى٤٠٦٥٦٠٨ ١١٧٦٨

الرياضمحمد هالل خليفه الكعبى٠٢٢٧٢٣٦ ١١٧٦٩

الرياضيحى على سليمان الكعبى٨٨٠ ١١٧٧٠

الدمامجمعه خليفه عسير الكعبي٨٢٧٦ ١١٧٧١

مكتب مكة المكرمةسالمه يحي صغير الكعبي٠٨٨٣٧٧٣ ١١٧٧٢

جدةمحمد سعيد جمعه الكعبي٦٤٩٨٠١١ ١١٧٧٣

الدماممحمد سويد حسن الكعبي٣٧٢ ١١٧٧٤

الظهرانعبدالعزيز بشير محمد الكعكي٣٦١٥ ١١٧٧٥

مكتب منطقة الرياضسالم سعيد  الكلبانى٢٩٨ ١١٧٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةسليمان راشد سليمان الكلبانى٧١٢٢ ١١٧٧٧

مكتب منطقة الرياضعلى عبدالله سليم الكلبانى٨٢٧ ١١٧٧٨

الجبيلحمد راشد خلفان الكلباني٨٨٩ ١١٧٧٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالعزيز عبدالله سعيد الكلباني٣٠٠١ ١١٧٨٠

المدينة المنورةرزيق عويض عيد الكلبي٨٧٤٢١٦٠ ١١٧٨١

مكتب منطقة عسيرسلوى محفوظ سعيد الكلثمي٩١٩١ ١١٧٨٢

مكة المكرمةمحمد الحسين عبدالله الكلفوت٦٨٥ ١١٧٨٣

الخبرمسلم محمد سالم الكليانى٨٧٥ ١١٧٨٤

مكتب منطقة الرياضشايع راشد محمد الكليب٣١٠٢٢٢٢ ١١٧٨٥

مكتب محافظة األحساءعبداللطيف خليفه حمد الكليب٤٦٢٣ ١١٧٨٦

جدةمصعب موسى عطيه الكناني الزهراني٦٥٢٤٩٥٢ ١١٧٨٧

الرياضخالد سعد عبدالرحمن الكنهل٤٩٥ ١١٧٨٨

الدمامسليمان عبدالرحمن سليمان الكهالن٨٧٠٩٢٧٦ ١١٧٨٩

مكتب محافظة الطائفحياة مطر حماد الكهيلي٥٣٧٠ ١١٧٩٠

الرياضعبدالله عمر محمد الكومان٩٥٤٧٧٤٦ ١١٧٩١

جدةفواز عنيب عائش الكوى٧٩٥ ١١٧٩٢

مكتب محافظة األحساءاشواق محمد عبدالله الكويتي٨١١٧ ١١٧٩٣

مكتب المنطقة الشرقيةمريم محمد يوسف الكويتي٠٩٣٤ ١١٧٩٤

مكتب منطقة الحدود الشماليةعبدالعزيز دميثان خويطر الكويكبى٨٤٨٠ ١١٧٩٥

مكتب منطقة الجوفاحمد حمدان معاشي الكويكبي١٣٤٩ ١١٧٩٦

مكتب منطقة الجوفالحميدي حمدان معاشي الكويكبي٧٩٧٦ ١١٧٩٧

مكتب منطقة الجوفجفنان هدالن صياح المديغم الكويكبي٧٢٦٧٥٥٧ ١١٧٩٨

مكتب منطقة الجوفجميله حمدان معاشي الكويكبي٧٦٣٨ ١١٧٩٩

مكتب منطقة الجوفحامد حمدان معاشي الكويكبي١٨٥١ ١١٨٠٠

مكتب منطقة الجوفخالد حمدان معاشي الكويكبي١٣٣١ ١١٨٠١

مكتب منطقة الجوفنوف ركيان نداء الكويكبي٢٨٣٩ ١١٨٠٢

الدمامخاتون السيد احمد الكى٥٤٢ ١١٨٠٣

جدةمحمد احمد عبدالله الكيادى٠٦١ ١١٨٠٤

بيشةناصر عبدالرحمن  الكيتب٢٠٨ ١١٨٠٥

الدماممنذر بن خليفه بن احمد الالحق٦٦١٤٥٣٥ ١١٨٠٦

الظهرانمهاء خليفه احمد الالحق٤٦٧ ١١٨٠٧

مكتب منطقة القصيمحصه سليمان العطاالله الالحم٩٦٧٩ ١١٨٠٨

سكاكامحمد نصير مقبل الالحم٣٠٤٩٣٠٣ ١١٨٠٩

مكتب منطقة مكة سالم عمر سالم اللبدي٨١٧٣ ١١٨١٠
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضفيصل عدنان صادق اللحام٤١٢٢ ١١٨١١

مكتب مكة المكرمةسليمه مسيفر بريك اللحيانى٧٢١٣ ١١٨١٢

مكة المكرمةعبدالرحمن سعد احمد اللحيانى٧٧٨ ١١٨١٣

مكة المكرمةتهاني عبيدالله عابد اللحياني٧١١٣ ١١٨١٤

مكة المكرمةخالد سالم محمد اللحياني٩٤٠٢٦٣٧ ١١٨١٥

جدةسعد حسن محسن اللحياني٧٣٦٠٧٢٩ ١١٨١٦

مكتب مكة المكرمةسلمى مسلم سليم اللحياني٨٣٧٦ ١١٨١٧

مكتب مكة المكرمةعبدالله حامد جميل اللحياني٩٤٣٠ ١١٨١٨

مكتب مكة المكرمةعبدالله صابر بن دخيل الله اللحياني٤٨٠٤ ١١٨١٩

مكة المكرمةعلي عبدالله بركات اللحياني٤١٣٧٠٦٦ ١١٨٢٠

مكة المكرمةعنبره حماد بن محمد اللحياني٥٨٣٦ ١١٨٢١

مكتب مكة المكرمةمشاعل محمد عباس اللحياني٩٩٩٤ ١١٨٢٢

مكتب منطقة القصيمحصه عبدالله بن حمد اللحيدان٥٧٨٦ ١١٨٢٣

الرياضسليمان علي صالح اللحيدان٢٥١٦ ١١٨٢٤

الرياضصالح دخيل  اللحيدان٣٦٢٧٦١٥ ١١٨٢٥

مكتب منطقة الرياضصالح محمد سليمان اللحيدان١٤٠ ١١٨٢٦

مكتب منطقة القصيمعبدالرحمن بن علي بن حمود اللحيدان٥٨٥١ ١١٨٢٧

الرياضعبدالله ح٣د محمد اللحيدان٨٣٩ ١١٨٢٨

الرياضعلي عبدالله علي اللحيدان٨٥٠٧٧٤٢ ١١٨٢٩

بريدةفاطمه ابراهيم الخميس اللحيدان٦٩٨ ١١٨٣٠

مكة المكرمةمحمد بخيت عبدالله اللحيدان٨٦١٩ ١١٨٣١

الرياضمحمد علي عبدالله اللحيدان٢٣١٠٠٨٠ ١١٨٣٢

الرياضيوسف عبدالله عبدالرحمن اللحيدان٠٨٤٢ ١١٨٣٣

الرياضفاطمه محمد  اللحيده٥٥٧ ١١٨٣٤

الرياضسليمان حمد حماد اللزام٥١٨١٤٦١ ١١٨٣٥

الرسفهد سليمان محمد اللزام٤٩٧١ ١١٨٣٦

مكتب منطقة القصيمفواز صالح سليمان اللعبون٩٦٣٨ ١١٨٣٧

الرياضسليمان حمود السليمان اللعيباء٣٨٥ ١١٨٣٨

جازانسلمان على على اللقبى٠٤٢ ١١٨٣٩

االحساءعيسى ابن صالح ابن عيسى اللقمان٦٣٦٥ ١١٨٤٠

مكة المكرمةابراهيم سالم معتق اللقماني٥٣٣١٨٣٧ ١١٨٤١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب مكة المكرمةبخيته ناهر رجاء اللقماني١٩٢٥ ١١٨٤٢

مكتب مكة المكرمةحميده حميد حمود اللقماني٠٧٤٧ ١١٨٤٣

مكتب منطقة مكة عبدالعزيز عبدالمحسن عطيةالله اللقماني٨٢٧٥٤٩٦ ١١٨٤٤
المكرمة/جدة

جدةفارس شريف عايد اللقماني٨٣٥٦ ١١٨٤٥

الرياضمعتز سلمان سعيد اللقماني٨٠٨١ ١١٨٤٦

سبت الجارةبركات بن احمد بن عبده اللهبي٧٥٤٢٥٧٥ ١١٨٤٧

الطائفثامره ساعد هاشم اللهبي٢١٥٤ ١١٨٤٨

جدةبخيت صالح مصلح اللهيبى٨١٩ ١١٨٤٩

جدةسليمان مسلم سليمان اللهيبى٥٦٧ ١١٨٥٠

مكتب منطقة المدينة المنورةاحمد مبروك سليم اللهيبي٩٣٢٥ ١١٨٥١

مكتب منطقة المدينة المنورةتركي عبدالله مرزوق اللهيبي٧٨٠٦ ١١٨٥٢

مكة المكرمةخالد عايد عياد اللهيبي٧٧٠٥٨٨٤ ١١٨٥٣

مكتب منطقة المدينة المنورةرهف عبدالله مرزوق اللهيبي٥١٥٥ ١١٨٥٤

مكتب منطقة المدينة المنورةسعيدة مبارك معاود اللهيبي٤٩٤٣ ١١٨٥٥

الرياضعبدالرحمن محمدسعد ناهس اللهيبي٢٩٤٢ ١١٨٥٦

مكتب منطقة المدينة المنورةعمر مبروك بن سليم اللهيبي٩٩٠٩ ١١٨٥٧

مكتب منطقة المدينة المنورةفتون عبدالله مرزوق اللهيبي٦٧٦٩ ١١٨٥٨

الخبرمشعل عطاالله ضيف  الله اللهيبي٢٩٨٢ ١١٨٥٩

مكتب منطقة المدينة المنورةناهد مبروك بن سليم اللهيبي٨٧٦٦ ١١٨٦٠

مكتب منطقة المدينة المنورةهبه عبدالله مرزوق اللهيبي٤٤٦٧ ١١٨٦١

الجبيلوليد مبارك بريك اللهيبي٢١٠٢ ١١٨٦٢

مكة المكرمةاحمد بن هظيبان بن حامد اللهيبي الحربي٩٢٤٤٦٩٠ ١١٨٦٣

الرياضعبدالرحمن بندر بن فهد اللهيم٣٨٣٥ ١١٨٦٤

الرياضفهد بن عبدالعزيز بن محمد اللهيم٧٣٤٨ ١١٨٦٥

مكتب منطقة مكة سعاد حسن علي الليثي٥١٣١ ١١٨٦٦
المكرمة/جدة

الرياضطرفه راشد عبدالله الليفان٢٩٧٤٥٢٩ ١١٨٦٧

جدةابراهيم شيخ جمل الليل١٦٧ ١١٨٦٨

الرياضخالد عوده عبدالله اللييفه٢٠٦١١٩٣ ١١٨٦٩

مكتب المنطقة الشرقيةشرف مجيد هاشم المؤذن٧٥١٠ ١١٨٧٠

الرياضمحمد عبدالعزيز محمد المؤمنى١٨٣ ١١٨٧١

الخبرمحمد بن عمر بن علي المؤيد١١١٧ ١١٨٧٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضخالد علي عثمان الماجد٣٢٤٢٦٨٧ ١١٨٧٣

الرياضسليمان علي عثمان الماجد٢٢٠٢ ١١٨٧٤

الدمامكمال بن علي بن احمد الماجد١٦٠٦ ١١٨٧٥

الرياضمحمد عبدالله عبدالعزيز الماجد٠٦١٢٦٩٩ ١١٨٧٦

المجمعةناصر حمود محمد الماجد٤٥٧٢٦٩٧ ١١٨٧٧

مكتب محافظة الجبيلندى صالح مقبل الماجد٩٥٣١ ١١٨٧٨

مكتب مكة المكرمةاحمد حسين يحيى الماجدي٠٨٣٦ ١١٨٧٩

مكتب محافظة حفر الباطنجريد عقالء االسيحم الماجدي٤٣٨٩ ١١٨٨٠

مكتب مكة المكرمةعبدالعزيز حسين يحيى الماجدي٣٠٠٥ ١١٨٨١

محايل عسيرعيشه ابراهيم علي الماجدي٢٢٦٤٩٥١ ١١٨٨٢

الجبيلآمنه محمد حسين بن سعيد الماحوزي٩٠١٩ ١١٨٨٣

مكتب المنطقة الشرقيةتهاني سلمان احمد الماحوزي٤١٢٠ ١١٨٨٤

جدةمحمد صالح  الماحى٦٦٦ ١١٨٨٥

مكتب محافظة الخرجسعد مبارك زيد الماخوذ١٠٦٠ ١١٨٨٦

الخبريسري فهد مارك المارك٦٩٤١ ١١٨٨٧

الطائفسعيد محمد سعيد الماس١٩١٩١٩٩ ١١٨٨٨

مكتب منطقة الرياضعهود عبدالمحسن محمد الماص٠١٥٢ ١١٨٨٩

مكتب منطقة الرياضلطيفه عبدالمحسن محمد الماص٠٦٠٣ ١١٨٩٠

الرياضتركى مشارى سعد الماضى٧٤٦٨٥٧٣ ١١٨٩١

ضباءسعيد المحمد عبدالعزيز الماضى٤٦٤ ١١٨٩٢

الرياضعبدالله تركى محمد الماضى٧٧٢١٥٣٥ ١١٨٩٣

الرياضمحمد سليمان ماضى الماضى٠٥١٧٣٨٤ ١١٨٩٤

الخبرمشاري عبدالعزيز عبدالعزيز الماضى٣٦٣٧ ١١٨٩٥

الرياضحصه تركي محمد الماضي٢٧٧ ١١٨٩٦

الرياضعائشة محمد علي الماضي٧٢٤٠ ١١٨٩٧

الدمامعبد الحكيم محمد حمد الماضي١٣٣٥ ١١٨٩٨

الرياضعبدالعزيز ماضي العبدالله الماضي٥١٠١ ١١٨٩٩

تيماءعبدالعزيز متعب مبارك الماضي٠٩٦٧ ١١٩٠٠

الدماممحمد ماضي مبارك الماضي٩٦٣٦٤٣٥ ١١٩٠١

الرياضنوره بنت عبدالله بن محمد الماضي٣٥٩١٧٠٤ ١١٩٠٢

الخبرعبدالله بن صالح بن عبدالله المال٩١٨٢٦٥٨ ١١٩٠٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضخالد محمد عبدالله المالك٠٦١٠٠٤٧ ١١٩٠٤

جدةاحمد عطيه شنيف المالكى٨٥٦١٩٧٢ ١١٩٠٥

مكتب محافظة الطائفاحمد عوض دخيل الله المالكى٩٨٠٠٣١١ ١١٩٠٦

جدةبدريه عمر محمد المالكى٤٩٧٤ ١١٩٠٧

الرياضجمال على محمد المالكى٥٧٢ ١١٩٠٨

الطائفجمعان محمد جمعان المالكى١٥٤ ١١٩٠٩

الرياضحامد احمد  المالكى٣٢٧ ١١٩١٠

وادي الدواسرخماش حامد حسن المالكى٤١٣ ١١٩١١

جدةزياد توفيق يحيى المالكى ١١٩١٢

جدةزينه سعيد عطيه المالكى٣٤٤ ١١٩١٣

صبياءسالم جابر يحى المالكى٦٣٤ ١١٩١٤

الرياضسالم عامر عامر المالكى٧٤٠٥٤٦٢ ١١٩١٥

صبياءسلمان محمد جبران المالكى٦٧٤ ١١٩١٦

مكتب مكة المكرمةشبره عبدالله سليمان المالكى٨٤٣٦ ١١٩١٧

الرياضعبدالله حمود  المالكى٢٨١٢٥٢٠ ١١٩١٨

الدمامعبدالله مصلح على المالكى٦٠٣ ١١٩١٩

الطائفعتيقه سعد  المالكى٩٠٥ ١١٩٢٠

الدمامعطيه مطلق يحيى المالكى٧٧٩٦٨٥٩ ١١٩٢١

الطائفعلى قليل يحيى المالكى٢٠٩ ١١٩٢٢

مكتب منطقة مكة فاطمه محمد  المالكى٠٦٩٠ ١١٩٢٣
المكرمة/جدة

جدةفهد عبدالله معيض المالكى٤٦٣٩٥٢٠ ١١٩٢٤

الرياضمتعب عبدالله يحيى المالكى٧١٧ ١١٩٢٥

مكتب منطقة مكة محمد يمانى عوض المالكى٥٠٠١٦١٤ ١١٩٢٦
المكرمة/جدة

الطائفمفرح عوض  المالكى٥٧١ ١١٩٢٧

مكة المكرمةنائف عبدالله بن معيض المالكى٧٢٢ ١١٩٢٨

مكتب منطقة الرياضاحمد حسن احمد المالكي٨٥٦٢ ١١٩٢٩

الرياضاحمد سالم مسعود المالكي٨٣٧٢ ١١٩٣٠

الرياضاحمد علي بن عبدالرحيم المالكي١٠١٠ ١١٩٣١

الرياضاحمد مصلح احمد المالكي٩٥٧٤ ١١٩٣٢

مكتب منطقة جازاناحمد يحي احمد المالكي٦٨١٣ ١١٩٣٣

الرياضباسم عطيه عوضه المالكي٥٠٢٠ ١١٩٣٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة جازانبيان سليمان حسن المالكي٨٠٧٤ ١١٩٣٥

مكتب منطقة الرياضتركيه سالم تركي المالكي٨٤٦٣ ١١٩٣٦

الرياضحسن حامد احمد المالكي١٦٠٣ ١١٩٣٧

تبوكحسين محمد عبدالله المالكي١١١ ١١٩٣٨

القنفذةحليمه علي عيضه المالكي٢٦٤١٩٦٨ ١١٩٣٩

الرياضخالد محمد قطنان المالكي٧٤٩٧ ١١٩٤٠

مكتب منطقة مكة خضراء ساعد ابو الخير المالكي٢٩٠٤ ١١٩٤١
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةخضراء علي عبدالله المالكي٥٤٨٦ ١١٩٤٢

الليثخميس رمضان عبيد المالكي٢٥٦٦ ١١٩٤٣

مكتب منطقة مكة رضاء صالح محمد المالكي٧٥٧٤ ١١٩٤٤
المكرمة/جدة

جدةزهره احمد زهير المالكي٩٨٣٣ ١١٩٤٥

مكتب منطقة الرياضزياد علي سعيد المالكي٧٧٢١ ١١٩٤٦

الرياضسالم حسن عبدالله المالكي١٣٩٥٨٠٥ ١١٩٤٧

مكتب منطقة تبوكساميه علي مفرح المالكي٤١٩٦ ١١٩٤٨

جازانسعيده محمد جابر المالكي٦٤٠٠٢٩٠ ١١٩٤٩

مكتب منطقة الرياضسلمان احمد محمد المالكي٧٥١٥ ١١٩٥٠

مكة المكرمةسلمان عليوي احمد العصماني المالكي٨٥٩٦٢٥٨ ١١٩٥١

مكتب منطقة الرياضشريفه علي حميدان المالكي٣٣٠٦ ١١٩٥٢

مكتب مكة المكرمةصالح علي عالي المالكي٥٠٧٣ ١١٩٥٣

مكتب منطقة مكة صندرله علي محمد المالكي١٩٠١ ١١٩٥٤
المكرمة/جدة

جدةطالل صالح عيضه المالكي٠٤٢٩٤٣٩ ١١٩٥٥

مكتب مكة المكرمةعابد عبيدالله مثبت المالكي٧٧٦٩٠٤٥ ١١٩٥٦

الطائفعبد الكريم جندب عايض المالكي٤٥٨٠٧٢٩ ١١٩٥٧

الدمامعبدالرحمن مسفر حسن المالكي٥١٠٠٩٤٢ ١١٩٥٨

خميس مشيطعبدالعزيز عبدالرحمن سعيد الشوقبي المالكي٧٠٥٦٦٥١ ١١٩٥٩

جدةعبدالله حامد علي المالكي٠٥٦٨ ١١٩٦٠

جدةعبدالله سعود سعد المالكي٨٦١ ١١٩٦١

جدةعبدالله عمر عبدالله المالكي٠٠٠٥٠٠٥ ١١٩٦٢

الرياضعدنان بخيت محمد المالكي١٣٥١١٦٣ ١١٩٦٣

مكة المكرمةعطية حسين محسن الحساني المالكي٢٨٦٠٤٣٤ ١١٩٦٤

مكة المكرمةعطيه علي جمعان المالكي٩٧٩ ١١٩٦٥
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامعلي بن محمد بن يحي المالكي٥٠٥٧٨٥٣ ١١٩٦٦

جدةعلي حامد محمد المالكي٤٦٠٣٤٤٨ ١١٩٦٧

ابقيقعلي حسن الحسين المحارزه المالكي٢٩١٥٩٥٩ ١١٩٦٨

الخبرعلي يحي عيضة المالكي٢٦٤٦٠٨٣ ١١٩٦٩

جدةعمر سلطان معيض المالكي١٠٦١٦٩٤ ١١٩٧٠

مكة المكرمةعيضه احمد الحميدي المالكي٢٤٨ ١١٩٧١

جدةعيظه بن محمد بن احمد المالكي٣٤٨٣٤٧١ ١١٩٧٢

الرياضفارس عمر محمد المالكي٠٨٧٢ ١١٩٧٣

مكتب منطقة مكة فاطمة عبدالرحمن عواض المالكي٠٥٣١ ١١٩٧٤
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائففاطمه احمد مصلح المالكي٤٣٤٧ ١١٩٧٥

الرياضفاطمه عوض جبر المالكي٩٨٧٤ ١١٩٧٦

مكتب منطقة مكة فهد عيضه سعيد المالكي٧٥٦١ ١١٩٧٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضفيصل احمد محمد المالكي٦٣٥٧١١٦ ١١٩٧٨

مكتب محافظة الطائفمتعب حسني عوض المالكي١٧٤٧ ١١٩٧٩

جدةمحمد جحجح ردود المالكي٩٣١٧٦٢٢ ١١٩٨٠

مكتب منطقة الرياضمحمد زايد عيظه المالكي٤٠٠١٩٧٨ ١١٩٨١

مكتب منطقة الرياضمحمد صالح بن سعدي المالكي٥٨٧٦ ١١٩٨٢

مكتب منطقة الرياضمحمد فهد حسين المالكي٢٥٤١ ١١٩٨٣

الرياضمحمد محيل عمر المالكي٣٧٦٤٧٠٦ ١١٩٨٤

مكتب منطقة مكة مرام محمد معيوف المالكي٧٨٢٤ ١١٩٨٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضمسفره بنت  ساعد بن عبدالرحمن المالكي٧٨٠٧ ١١٩٨٦

الطائفمعيوف محسن محمد المالكي٦٦٣٦٥١٤ ١١٩٨٧

مكتب منطقة مكة منى مطلوب عابد المالكي٩٦٤٨ ١١٩٨٨
المكرمة/جدة

جدةموسى شنيف محمد المالكي١٧٢٧ ١١٩٨٩

أظمناصر عبيد عطيه المالكي٣٧٠٥ ١١٩٩٠

الرياضنواف ماجد بن عبدالله المالكي١٠٣٨ ١١٩٩١

مكتب منطقة جازانود يحي احمد المالكي٦٨٢١ ١١٩٩٢

مكتب منطقة جازانياسر حسن جابر المالكي٨٢٤١ ١١٩٩٣

الرياضجواهر عبدالرحمن ابراهيم المانع٩٠٥ ١١٩٩٤

الخبرعبدالله حمد محمد المانع٢٧١٤١٣٦ ١١٩٩٥

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالله سعد يوسف المانع٤٠٣٧ ١١٩٩٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضفاطمه عبدالله محسن المانع٢٣٤١ ١١٩٩٧

الدمامنوال حسن عبدالله المانع٣٧٢٢٤١٦ ١١٩٩٨

الرياضعويض مطلق الرتيع المانعى٤٥٨ ١١٩٩٩

الرياضمحمد عبدالله عقيل المانعى٧٨٦ ١٢٠٠٠

الرياضسعود مبارك عبدالله المبارك٢٨٢٠٠٣٩ ١٢٠٠١

مكة المكرمةسعود هويدى مبارك المبارك٦٢٩ ١٢٠٠٢

مكتب منطقة مكة سعيده سالم عتيقه فيصل المبارك٢٠١ ١٢٠٠٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز علي عبدالله المبارك٧٥٩٨ ١٢٠٠٤

الخبرعمر بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك٩٣٢٠ ١٢٠٠٥

الرياضعمر عبدالعزيز محمد المبارك٧٦٧٧٠٢٥ ١٢٠٠٦

الرياضمازن احمد علي المبارك٧٢٨٧٧١٨ ١٢٠٠٧

مكتب محافظة الخرجمبارك حمد مبارك المبارك٤٣٦١٣٢٠ ١٢٠٠٨

الرياضمبارك فهد مفضى المبارك٢٧٨ ١٢٠٠٩

الزلفيمنيره عبدالعزيز ابراهيم المبارك٤٣٩٦١٩٥ ١٢٠١٠

الخبرمهدي محمد محمد المبارك٣٧٧٩ ١٢٠١١

الدمامموزه محمد سالم المبارك٥٧١٠ ١٢٠١٢

الرياضعبده ابراهيم احمد المباركى١٦٢ ١٢٠١٣

مكتب المنطقة الشرقيةمنيره سالم عمر المبايع٠٣٢٤ ١٢٠١٤

الرياضعبدالله على محمد المبدل٦٥٦ ١٢٠١٥

الخبرسالم سلمان محمد المبرزي٩٦٠٥١٢٤ ١٢٠١٦

الرياضفهد سلمان محمد المبرزي٩١٠٩١٨٥ ١٢٠١٧

الرياضصالح سليمان صالح المبرك٣٤٣ ١٢٠١٨

مكتب منطقة مكة حسينه محمد عبدالله المبروك٥٨٥٩ ١٢٠١٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عائشه حسن سعيد المبعوث٨١٧٣ ١٢٠٢٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة القصيمحصه السليمان  المبيريك٣١٦ ١٢٠٢١

مكتب محافظة األحساءعبداالله عبدالله عبداللطيف المبيريك٨٢٣٦ ١٢٠٢٢

االحساءمحمد على محمد المبيريك٥٥٥ ١٢٠٢٣

الرياضيزيد عبدالله عبدالعزيز المبيريك٢٢٥٠ ١٢٠٢٤

الخفجيأحمد رياض بن عبدالقادر المبيض٦١٥١ ١٢٠٢٥

الخفجيعبدالحكيم عبدالقادر عبدالوهاب المبيض٤٤٦١٩٨٠ ١٢٠٢٦

القطيفعلي بن حسن بن احمد المبيوق٢١٠٠ ١٢٠٢٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةاحمد زايد قطب المتعاني٩١٢٨٩٧٤ ١٢٠٢٨

الطائفجارالله بن ظافر بن عبدالله المتعاني٨٠٣٤٧٢٦ ١٢٠٢٩

جدةردة حمدان حامد المتعاني٦٧٦٨ ١٢٠٣٠

مكة المكرمةسلطان عوض جابر المتعاني٧٦٧٥ ١٢٠٣١

الدمامجعفر سعود عبدالله المتعب٥٠١٤ ١٢٠٣٢

الرياضسعد راشد متعب المتعب٩١٠٧٤٢٧ ١٢٠٣٣

جدةمحمدخميس صبري حسن المتولي٧٥٦٠٣٢٣ ١٢٠٣٤

أبـهاعبدالعزيز راشد سعيد المجادعه٠٠٤٢ ١٢٠٣٥

الرياضمسفر سعيد محمد المجادعه١٢٦٢٢٩٠ ١٢٠٣٦

جدةشمسيه محمد  المجايش١٩٤ ١٢٠٣٧

مكتب محافظة الخرجريان خالد عبدالله المجحد٤٣٦١ ١٢٠٣٨

الرياضماجد عبدالله سعد المجحد٣٦٧٠٦٧١ ١٢٠٣٩

الرياضنوره مقرن عبدالله المجحدي٣١٠٨٣٣٣ ١٢٠٤٠

جدةنديم محمديوسف محمدصادق المجددي٧٧٨١٢١٦ ١٢٠٤١

حائلعبدالعزيز مطلق جارالله المجراد٨٧٦٠٣٤٨ ١٢٠٤٢

جالجلناصر حمد محمد المجلى٨٣٧٩٠٠٤ ١٢٠٤٣

االحساءمريم عبدالعزيز محمد المجناء٩٠٠٦٠٤٢ ١٢٠٤٤

جدةسليم سعد فرج المجنونى٦٢٢٩ ١٢٠٤٥

مكة المكرمةانعام صالح عبدالله المجنوني٣٨٦٩ ١٢٠٤٦

مكة المكرمةحامد حمد حامد المجنوني٧٦٧ ١٢٠٤٧

مكتب مكة المكرمةصالحه علي عيد المجنوني٣٣٠٣ ١٢٠٤٨

مكة المكرمةمحمد جبير جبريل المجنوني٤٤٦٤٤٨٩ ١٢٠٤٩

الرياضمسيفر سلطان حامد المجنوني٢٧٠٧٥٧٠ ١٢٠٥٠

مكتب مكة المكرمةرزيقه عياف معيوف المجيرشي١٨٤٣ ١٢٠٥١

الطائففاطمه جابر عويد المجيريشي٧٥٩١ ١٢٠٥٢

الرياضخالد عبدالله سعد المحارب٤١٩١٢٢٥ ١٢٠٥٣

الرياضرياض يوسف عبد الله المحارب٥٦٧٧٦٧٧ ١٢٠٥٤

الرياضعبدالعزيز على عبدالله المحارب٢٧٥ ١٢٠٥٥

الدمامعبدالرحمن صالح عبدالرحمن المحارفي٨٤٩٤١٦٦ ١٢٠٥٦

مكتب المنطقة الشرقيةحسن على جاسم المحاسنه٦١٥٨٩٥٨ ١٢٠٥٧

نجرانعلي حسن محمد جارالله المحامص٠٩٠ ١٢٠٥٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

صفوىسالم حمد مهدى المحامض٠٦٧ ١٢٠٥٩

نجرانهادي صالح بن هادي المحامض٩٩٤٣ ١٢٠٦٠

الرياضعبدالله محبوب عبيد المحبوب٥١٢٢٨١٩ ١٢٠٦١

جدةهاشم حسن سعد ال حسن المحديني٧٨٨٢٨١٣ ١٢٠٦٢

الدمامزهراء ابراهيم بن مدن المحروس٣٤٨١ ١٢٠٦٣

الجبيلعلي حسن علي المحروس٩٦٩٣١٠٠ ١٢٠٦٤

مكتب محافظة األحساءريسه الحميدي حمد المحسن٩١٤٥ ١٢٠٦٥

القطيفصالح بن حسين بن محمد المحسن٥٨٥٥٩٤٥ ١٢٠٦٦

رأس تنورةصالح بن علي بن صالح المحسن٥٨٤٠ ١٢٠٦٧

الدمامعلي حسن عبدالله المحسن٢٦٨٠٣٥٦ ١٢٠٦٨

الظهرانفوزي عيد احمد المحسن٥١٩٧٩٩١ ١٢٠٦٩

الرياضمحمد عبدالعزيز  المحسن٩٨٠ ١٢٠٧٠

الخرجمنصور عبدالله محمد المحسن١٥٧ ١٢٠٧١

الخرجناصر سعد عبدالله المحسن١٠٩ ١٢٠٧٢

االحساءعبدالله غرم الله محفوظ المحفوظ٤٠٧٣٦٧٣ ١٢٠٧٣

جدةعارف رشيد بخيت المحلبدي٤٠٥٧ ١٢٠٧٤

جدةغاليه مرشد عتيق المحلبدي١٣٢٤١٤٨ ١٢٠٧٥

مكتب منطقة جازانمحليه يحي مرجان المحلي٣٠٨٥ ١٢٠٧٦

جدةحميد حامد حمدان المحمادى١٣٧ ١٢٠٧٧

جدةزهيه فضل  المحمادى٨١٧ ١٢٠٧٨

المدينة المنورةصالح عوض الله  المحمادى٧٩١ ١٢٠٧٩

جدةعيد معوض  المحمادى٥٨٣ ١٢٠٨٠

مكتب مكة المكرمةحامد بن دخيل بن نافع المحمادي٣٧٠٨٨٣١ ١٢٠٨١

جدةخالد عبدالله عمري المحمادي٤١٢٢ ١٢٠٨٢

جدةرحيم بن حمييد بن محمد المحمادي٤١٦٦٤٣٩ ١٢٠٨٣

جدةعباده بن عوده بن عابد المحمادي٦٤٥٣٨٢٠ ١٢٠٨٤

مكتب منطقة مكة عبدالرحمن مبارك مبروك المحمادي٨٢١٠ ١٢٠٨٥
المكرمة/جدة

عنيزةغازي محمد عبدالرحمن المحمادي٨٣٥٤ ١٢٠٨٦

مكة المكرمةمرام احمد سلمان المحمادي١٥٤٣ ١٢٠٨٧

مكة المكرمةهليل عيد عوده المحمادي٣٦٢٩ ١٢٠٨٨

بدريوسف سليم عويمر المحمادي٦٧٨٥٠٣٠ ١٢٠٨٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسعد مسعود عتيق المحمد٠٣١ ١٢٠٩٠

بريدةعبدالعزيز حسين  المحمد٧٨٣ ١٢٠٩١

الدمامعلي بن حسن بن محمد المحمد علي٥٦٩٧٦٠٩ ١٢٠٩٢

مكتب المنطقة الشرقيةنعيمه ناصر حسين المحمدعلي٣١٧٦ ١٢٠٩٣

مكتب منطقة المدينة المنورةحسن محسن ناقي المحمدى٦٣٢٦ ١٢٠٩٤

مكتب منطقة مكة أنس سعد حامد المحمدي٥٩٤٣ ١٢٠٩٥
المكرمة/جدة

مكة المكرمةاحمد عالي علي المحمدي٤١٤ ١٢٠٩٦

المدينة المنورةبندر جزاء فالح المحمدي٧٤٢٧٤٣٨ ١٢٠٩٧

المدينة المنورةرجاء مبارك عبدالله المحمدي٤٣٧٨٤٤٦ ١٢٠٩٨

مكتب منطقة المدينة المنورةساري محمد فهد المحمدي٦٢١٧ ١٢٠٩٩

مكتب منطقة المدينة المنورةعبداالله فالح عياد المحمدي٧٧٨٠ ١٢١٠٠

المدينة المنورةعبدالله عتيق معتق المحمدي٧٦٥٧١٨٩ ١٢١٠١

الخبرعلي حميد احمد المحمدي٧٦٥٤ ١٢١٠٢

الدماممحمد ابراهيم عبدالله المحمدي٠٥٩٧٣٥٥ ١٢١٠٣

المدينة المنورةمنصور الحميدي معيوف المحمدي٧٧٨٩ ١٢١٠٤

المدينة المنورةمنصور عبدالله عتيق المحمدي٦٢٦ ١٢١٠٥

مكتب منطقة المدينة المنورةنواف مرجي عاتق المحمدي٦٣٥٩ ١٢١٠٦

الرايسهشام عبدالله رداح المحمدي٩٩٩٧ ١٢١٠٧

مكتب منطقة مكة وليد عبد الله احمد المحمدي١١٧٣ ١٢١٠٨
المكرمة/جدة

الظهرانمسفر سالم سعد المحمسه٥٢٣ ١٢١٠٩

بريدةعبدالعزيز محمد علي المحمود٥٠٤٦٦٣٨ ١٢١١٠

االحساءمحمد سالمه حمد المحمود٠١١٧٠٢٨ ١٢١١١

جدةبراك مدينى  المحورى٨٩٢ ١٢١١٢

جدةصالح سميح صالح المحوري٩٢٤ ١٢١١٣

مكة المكرمةعوض عمر عبيدالله المحيانى١٣١ ١٢١١٤

مكة المكرمةغزيه سالم اح المحيانى٠٣٩٥١٤٨ ١٢١١٥

أبـهاعطيه مسفر معوض المحياوى٥٥٠ ١٢١١٦

ينبعمزينه زبن  المحياوى٦٣٧ ١٢١١٧

مكتب منطقة مكة ايمن عبدالحفيظ عايد المحياوي٣٥٣٢ ١٢١١٨
المكرمة/جدة

جدةحمده محمد كريم المحياوي١١٨٨ ١٢١١٩

مكتب منطقة مكة سعيده سعد عيد المحياوي٢٢٢٥ ١٢١٢٠
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة عايد عبدالحفيظ عايد المحياوي١٤٥١ ١٢١٢١
المكرمة/جدة

ينبعمتعب جميعان رشيد المحياوي٨٥٦٨٥٥٧ ١٢١٢٢

جدةياسمين محمد عبدالرحمن المحياوي٦٢٢٢ ١٢١٢٣

الرياضحمد محمد  المحيذيف ٩٥ ١٢١٢٤

الرياضعبدالرحمن عبدالله محمد المحيذيف١٨٩ ١٢١٢٥

الرياضعبدالعزيز محمد عبدالله المحيذيف٥٩٤٥٧٣٠ ١٢١٢٦

الرياضعبدالله حمد محيسن المحيسن٥٩٩٦٣٠٨ ١٢١٢٧

الخبرمحمد عبد اللطيف حسن المحيسن١٣٨١٢٢١ ١٢١٢٨

مكتب منطقة الحدود الشماليةنايف بدر عبدالمحسن المحيسن٣٨٧١ ١٢١٢٩

القطيفحسن محمد حسين المحيشي٨٥٣٣٨٣٦ ١٢١٣٠

مكتب محافظة األحساءايمان محمد احمد المحيطيب٩٩٧٠ ١٢١٣١

الرياضاحمد عبدالله حمد المحيميد٦٧٨٥٥٩٢ ١٢١٣٢

مكة المكرمةصالح محمد صالح المحيميد٦٠٨٣٥٥٣ ١٢١٣٣

الرياضعبدالله صالح سليمان المحيميد٠٧١٧ ١٢١٣٤

حفر الباطنعلي رشيد ابراهيم المحيميد٢٩٠٤١٧٣ ١٢١٣٥

الرياضمحمد ابراهيم محمد المحيميد٧٤٠٧١٩٤ ١٢١٣٦

الرياضمحمد عبدالله حمد المحيميد٦٩٣ ١٢١٣٧

الرياضاسامه عبدالرحمن عبدالعزيز المحيني٢٠٤١٩٨٢ ١٢١٣٨

الدماممهدي محسن بن حبيب المختار٢٢٦٨ ١٢١٣٩

الدمامعبدالله على عبدالله المخدم٧١٣ ١٢١٤٠

الظهرانعبدالله علي عبدالله المخدم٩٧٢٤ ١٢١٤١

القرياتسميحه ابراهيم  المخلف٢٤٠ ١٢١٤٢

مكتب منطقة المدينة المنورةعوض تركى  المخلفى١٨٨ ١٢١٤٣

المدينة المنورةفهد عبيد الله حمد المخلفى٣٢٢٤٦٦١ ١٢١٤٤

المدينة المنورةسعود سعيد سعد المخلفي٤٣٩١٠٩٧ ١٢١٤٥

الحناكيةمحمد عبدالله العبد المخلفي٧٢١٨ ١٢١٤٦

جدةمحيل معوض عوض المخلفي٠٠٨٨٠٢٤ ١٢١٤٧

المدينة المنورةمشاري سعد حمود المخلفي١٠٩٧٧٧٧ ١٢١٤٨

الرياضوائل هديبان عبدالله المخلفي٥٦٥٣ ١٢١٤٩

المدينة المنورةسالم عايش  المخلقى٩٣٢ ١٢١٥٠

المجمعةمخيمر عبدالله صالح المخيمر٨١٩١ ١٢١٥١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةموضي العبدالله  المخيمر٠٤٥ ١٢١٥٢

مكتب منطقة مكة مريم احمد محمد المداح٣٨٥٠٥٥٨ ١٢١٥٣
المكرمة/جدة

الدمامناديه عبدالرزاق عثمان المدالله٨٥٢٧٠١٣ ١٢١٥٤

مكتب المنطقة الشرقيةوداد علي صالح المدرامه٠٧١٤ ١٢١٥٥

جدةبخيت فايز محمد المدرع٤٠٣٩٩٢٢ ١٢١٥٦

الرياضسعد فهد محمد المدرع٣٩٤٣٠٣٣ ١٢١٥٧

خميس مشيطصالح فايز بخيت المدرع٨٥٥٠٨٩٣ ١٢١٥٨

وادي الدواسرفيصل محمد مبارك المدرع٤٠٠٢٧١٢ ١٢١٥٩

الرياضعبدالله فهد محمد المدلج٠٠١٧ ١٢١٦٠

مكتب منطقة تبوكعييده سالمه سليم المدمى٩٩٥٦ ١٢١٦١

الدمامصابر ابراهيم علي المدن٤٠٧٤١٢٧ ١٢١٦٢

الظهرانابراهيم السيد محمد المدنى٢٣٧ ١٢١٦٣

الدماماحمد حسن يحيى المدنى٥٩٥ ١٢١٦٤

جدةمحمد عبدالرحمن محمد المدنى٩٧١٩١٥٧ ١٢١٦٥

مكتب منطقة مكة مصطفى صادق خليفه المدنى٣٢٢ ١٢١٦٦
المكرمة/جدة

الخبرابتسام عمر سليم المدني٤١٩٤ ١٢١٦٧

الدماماحمد حسن يحي المدني٩٣١٩٥٩٥ ١٢١٦٨

الخبرايمان عبدالعزيز يحي المدني٣٨١٥ ١٢١٦٩

الرياضبهيجه محمد زين المدني٤٦٠٨ ١٢١٧٠

المدينة المنورةجمال جميل عبدالرحمن المدني٥٩٦٨٣١٦ ١٢١٧١

مكتب منطقة مكة زينب خالد بن صالح المدني٣٥٣٧ ١٢١٧٢
المكرمة/جدة

جدةعائده بنت حمزه بن محمد المدني٨٦٨١٨١٨ ١٢١٧٣

الرياضعبدالله حمزه عبدالرحمن المدني٢١٦٣٦٠٩ ١٢١٧٤

مكتب منطقة مكة غدير خالد بن صالح المدني٥٠٨٦ ١٢١٧٥
المكرمة/جدة

المدينة المنورةفاطمه علي سالم المدني٧٥٩٢ ١٢١٧٦

المدينة المنورةفيصل بن عبدالحميد بن عروسي المدني١٨٥٤ ١٢١٧٧

الدماممروان ابراهيم عبدالقادر المدني٧٦٥٤٥١٧ ١٢١٧٨

الرياضعبدالله محمد بطاح المدهوني٢٣٠٨٩٨١ ١٢١٧٩

الرياضفهد حسين عبد الله المديان١٢٥٦٩٥٦ ١٢١٨٠

الرياضخالد عبدالرحمن عبدالله المديفر٤١٤٤٩٥٥ ١٢١٨١

الرياضراكان غسان محمد المديفع٣١٨٢ ١٢١٨٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب مكة المكرمةالجوهره ابراهيم محمد المديهيم٤٧٥٠ ١٢١٨٣

الخبرعمر بن سالم بن عثمان المذن٣٠٥١٦٧٣ ١٢١٨٤

الخبرعازب بن عبدالله بن عازب المرابيه٨١٣٩ ١٢١٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةعلى يوسف عبدالله المراضيف٤٣٥ ١٢١٨٦

الطائفطرقي مبارك سعيد المراغاني السبيعي٦٩٧٦٨٢٩ ١٢١٨٧

جدةمرزوق فهد مرزوق المراغه٥٣٢١٤٠٨ ١٢١٨٨

مكة المكرمةعبدالله عبدالغني محمد المراكشي٦٩٣٧٨١٩ ١٢١٨٩

جدةاحمد شامي مسعود المرامحي٠٢٨٨ ١٢١٩٠

الرياضعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله المرجان٧٣٦ ١٢١٩١

جدةاحمد على  المرجى١٢٥ ١٢١٩٢

جدةجابر على الرادنى المرجى٣٦٥ ١٢١٩٣

بيشةاحمد محمد احمد المرحبى٨٧٠ ١٢١٩٤

الرياضعلى احمدعبده الجرادى المرحبى٧٠٤١٥١٥ ١٢١٩٥

الدمامابرهيم حمد خضر المرحبي٥٦٤٦٦٢٤ ١٢١٩٦

الرياضاحمد عبدالله درعين المرحبي٥٣٩٢ ١٢١٩٧

القنفذةشار بن ابراهيم بن محمد المرحبي٠٩٠٥١١٤ ١٢١٩٨

جدةعطيه احمد راشد المرحبي١٠٩٤٥٣٣ ١٢١٩٩

جدةمحمد صديق علي المرحبي٥٩٣١٠١٣ ١٢٢٠٠

الرياضمحمد ابراهيم محمد المرحوم٨٢١ ١٢٢٠١

الخبرعبدالرحمن صالح محمد المرداسى٧١٨٢٤٠٩ ١٢٢٠٢

الرياضيحيى سعود حمد المردوف٦٧٨ ١٢٢٠٣

مكتب المنطقة الشرقيةتاجه سلمان حسن المرزوق٥٨١٠ ١٢٢٠٤

الخبرحبيب بن عبدالمحسن بن عبدالله المرزوق٦٤٠٧١٤٨ ١٢٢٠٥

صفوىحسين بن منصور بن حسن المرزوق١٤١١ ١٢٢٠٦

الرسسليمان المحمد السالم المرزوق١٠٠ ١٢٢٠٧

بريدةصالح المحمد  المرزوق٢٤٧ ١٢٢٠٨

حائلعبدالمحسن سعد مشعل المرزوق٠٧١٥ ١٢٢٠٩

مكتب منطقة الرياضنوره عبدالرحمن محمد المرزوق٥٦٤٦ ١٢٢١٠

مكتب المنطقة الشرقيةهدى احمد حسن المرزوق٥٨٣٦ ١٢٢١١

مكتب منطقة الرياضاسماء عبدالله محمد المرزوقي٠١١٦ ١٢٢١٢

جدةصالح عايش صالح المرزوقي٥٣٢٨٧٥٨ ١٢٢١٣
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضمحمد عبدالله محمد المرزوقي٦٠٣٩ ١٢٢١٤

ضباءيونس محمد  المرس٦١١ ١٢٢١٥

الرياضعبدالرحمن مرسال عبدالله المرسال٩٩٣٧ ١٢٢١٦

الرياضابراهيم زيد ناصر المرشد٤٢١ ١٢٢١٧

الرياضجارالله مرشد مطلق المرشد٦٥٧٢٣٣٣ ١٢٢١٨

الرياضعبدالعزيز صعب صالح المرشد٦٤٨ ١٢٢١٩

الرياضعبدالعزيز صعيب صالح المرشد٨٨٨٠٦٤٨ ١٢٢٢٠

الرياضعبدالعزيز عبدالله  المرشد٦٧٢ ١٢٢٢١

مكتب محافظة الجبيلعبدالله سعد محمد المرشد٧٥٩٩ ١٢٢٢٢

الرياضعبدالله طراد راكان المرشد٠٠٩٩١٦١ ١٢٢٢٣

أبـهاعمر عامر عمر المرشد٠١٢٠٢٨٥ ١٢٢٢٤

مكتب المنطقة الشرقيةمريم محمد عبدالرحمن المرشد١٠٧٧ ١٢٢٢٥

عنيزةمنيره محمد  المرشد٧١١ ١٢٢٢٦

حائلمنيره براهيم صالح المرشدى٣٠٨٦ ١٢٢٢٧

الرياضهتاش منير مناحى المرشدى٩٩٣٩٠٦١ ١٢٢٢٨

مكتب منطقة الرياضساره زبن بن عطاالله المرشدي٣٠٠٩ ١٢٢٢٩

الرياضعارف مزيد زياد المرشدي٩٦٨١ ١٢٢٣٠

مكتب منطقة الرياضهيا محمد صقر المرشدي٢٧٥٦ ١٢٢٣١

رابغالوليد جزا كشمير المرعشي٩١٥١ ١٢٢٣٢

المهدمصلح هالل عطيه المرعشي٨٥٤٠ ١٢٢٣٣

الدماماحمد ابراهيم احمد المرعى١٦٤٦ ١٢٢٣٤

مكتب محافظة األحساءاحمد فهد احمد المرفوعي٢٥٤٨ ١٢٢٣٥

القطيفرضا حسن محمد المرهون٥٠٤١١٦٠ ١٢٢٣٦

القطيفعبدالجليل بن حسن بن طاهر المرهون٧٥١١٤٩٢ ١٢٢٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةماجد ابراهيم بن عبدالكريم المرهون٠٦٦٣ ١٢٢٣٨

المدينة المنورةعبدالعزيز سعد بخيت المروانى٦٧٢ ١٢٢٣٩

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالعزيز صالح عبيد المروانى٠٠٧٩١١٢ ١٢٢٤٠

مكتب منطقة المدينة المنورةمريم بنت مهنا بن ابراهيم المروانى٠١٩٠ ١٢٢٤١

بريدةوضحاء مرجى  المروانى١٧٩ ١٢٢٤٢

مكتب منطقة تبوكبشير عواد محمد المرواني٦١٠٩ ١٢٢٤٣

جدةسليم بن محمود بن مسلم المرواني٥٤١٩ ١٢٢٤٤
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 
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رقم حفيظة 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضناجى جمعه عيد المرواني١٦٦٠٢٦٨ ١٢٢٤٥

الدمامنافع الفي مسعود المرواني٦٤٦٢٢٥٣ ١٢٢٤٦

أملجعلي محمد سعيد المرواني الجهني٠٩٠٥٣٨٦ ١٢٢٤٧

الرياضعلى عمر زين المروعى٣٦٩ ١٢٢٤٨

مكتب المنطقة الشرقيةابتسام محمد على المرى٧٨٩٥ ١٢٢٤٩

مكتب محافظة األحساءالجازى محمد صالح المرى٠٥٠٧ ١٢٢٥٠

مكتب محافظة األحساءالعنود محمد صالح المرى٣٠٧٩ ١٢٢٥١

مكتب المنطقة الشرقيةبخيت بن فرج بن حمد الغفرانى المرى٧١٦ ١٢٢٥٢

االحساءبخيت عويضه هالل العذبى المرى٧٥١٦٥٦٧ ١٢٢٥٣

مكتب المنطقة الشرقيةبخيته على  المرى٠٢٦٦ ١٢٢٥٤

الظهرانجابر حمد راشد المرى٣١٢ ١٢٢٥٥

مكتب مكة المكرمةجواهر جابر جابر المرى٩٤٥١ ١٢٢٥٦

الجبيلحمد جابر هادي المرى٤٤٧ ١٢٢٥٧

الخبرحمد محمد حمد المرى٩١٩ ١٢٢٥٨

الخبرحمد محمد فهد المرى٥٤١ ١٢٢٥٩

مكتب المنطقة الشرقيةحمدان محمد بن حمدان المرى٧٤٦١ ١٢٢٦٠

مكتب محافظة األحساءرحمه حمد علي المرى٩٨٥٦ ١٢٢٦١

االحساءسالم عويضه هالل المرى٣٩٠٩٢٤٣ ١٢٢٦٢

مكتب محافظة األحساءشيمه محمد عويضه المرى٣٤٣٤ ١٢٢٦٣

مكتب محافظة األحساءصالح حمد مسفرالبحيح المرى٨١١٥٦٠٦ ١٢٢٦٤

االحساءعبدالرحمن محمد حنيف المرى٤٠٢ ١٢٢٦٥

مكتب محافظة األحساءعبدالله على عبدالله المرى٦٥٢ ١٢٢٦٦

مكتب مكة المكرمةعفرا جابر جابر المرى٩٤٦٩ ١٢٢٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةعفراء هادى بوري المرى٣٥١٧ ١٢٢٦٨

االحساءعلى راشد على المرى٣٤٢ ١٢٢٦٩

االحساءعلى راشدعلى الجابر المرى٣٢٤ ١٢٢٧٠

مكة المكرمةعلى سعيد محمد المرى٣٩٠ ١٢٢٧١

الخبرعلى محمد حمدالربيط المرى١٨٣ ١٢٢٧٢

مكتب المنطقة الشرقيةعلىسالم ناصر السعيد المرى٢٧٣٠٢٠٤ ١٢٢٧٣

الرياضفراج على عجالن المرى٦٦٤ ١٢٢٧٤

مكتب محافظة األحساءمبارك محمد صالح المرى٦٧٩٥ ١٢٢٧٥
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رقم حفيظة 
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مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة األحساءمباركه محمد عويضه المرى٣٥٠٢ ١٢٢٧٦

الظهرانمبخوت عبدالهادى مبخوت المرى٨١٨ ١٢٢٧٧

مكتب محافظة األحساءمحسنه سالم  المرى٥٧٠ ١٢٢٧٨

مكتب محافظة الجبيلمحمد سالم الحمير المرى٥٢٠٢ ١٢٢٧٩

الظهرانمحمد على لقمان المرى٦٦٩ ١٢٢٨٠

الظهرانمحمد محمد سالم المرى٣٤٣ ١٢٢٨١

مكتب محافظة الجبيلمريم صالح محمد المرى٠١٧١ ١٢٢٨٢

الجبيلناصر على ناصر المرى٣٣٩ ١٢٢٨٣

الظهرانناصر محمد صالح المرى٤٢٤ ١٢٢٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةنوره جابر سالم المرى٢٥٤٧ ١٢٢٨٥

مكتب محافظة األحساءنوره محمد سعيد المرى٤٩١٨ ١٢٢٨٦

الخبرهادى محمد صالح المرى١٥٨ ١٢٢٨٧

الدمامهادى محمد محسن المرى٥٦٥ ١٢٢٨٨

الخبرابراهيم راشد محسن البحيح المري٧٨٤٩٦٧٩ ١٢٢٨٩

الخبراحمد حمد راشد المري٠٤٦١١٤٢ ١٢٢٩٠

الخبرجابر راشد حمد المري٤١١٥ ١٢٢٩١

الخبرجابر علي حمد المري٦١٨٠٩٧٨ ١٢٢٩٢

الجبيلحمد بن علي سالم ال جابر المري١٥٠٠٣٠٧ ١٢٢٩٣

الرياضحمد فرج بن سالم المري٠٤٢٢ ١٢٢٩٤

الرياضخالد ماجد مرزوق المري٦٤٤٢٣٣٩ ١٢٢٩٥

الخبرراشد زيد محسن المري١٨٢٦٤٩١ ١٢٢٩٦

االحساءرثعاء راشد محسن المري٢٩٢٥ ١٢٢٩٧

ابقيقسالم بن راجح بن حنضل المري٨٨٤٨ ١٢٢٩٨

الخبرسالم علي متعب الصعاق المري٤٣٢٩٤٣٣ ١٢٢٩٩

مكتب محافظة األحساءسالم عوضه صالح الجابر المري٤٤١٦ ١٢٣٠٠

مكتب المنطقة الشرقيةسعيد بن محمد بن حمد المري٣١٩٥٩٧٥ ١٢٣٠١

الخبرسعيد سالم سعيد المري٣٢٥٠٩٠٤ ١٢٣٠٢

الخبرسعيد علي محمد المري٤٥٩٢٥٨٩ ١٢٣٠٣

الخبرصالح بن محمد بن جابر المري٦٥٦٢٢٠٢ ١٢٣٠٤

مكتب محافظة األحساءصالح علي مسعود المري٠٤٢١ ١٢٣٠٥

مكتب محافظة األحساءصالح محمد سعيد المري٩٩٨٣٩٤٠ ١٢٣٠٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةصالح محمد جارالله المري٠٥١٤ ١٢٣٠٧

الرياضصالح هادي جابر الجابر المري٨٨٨٥٣٤٧ ١٢٣٠٨

الرياضعامر سعود علي المري٥٣١٤٠٦٧ ١٢٣٠٩

مكتب محافظة األحساءعبدالله علي حمد المري٤٥٥٠ ١٢٣١٠

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالهادى بن راشد بن حمد المري٩٨٧١٥٤٣ ١٢٣١١

الخبرعبدالهادي راشد عبدالهادي المري٥٨٤٤ ١٢٣١٢

النعيريةعبيد محمد صالح المري١٠٦٦١٦٧ ١٢٣١٣

الدمامعلي حمد علي المري٠٦٧٦٣٦٩ ١٢٣١٤

الجبيلعلي سعيد بن علي المري٣٠٤٨ ١٢٣١٥

الدمامعلي محمد غواص الجربوعي المري٣٥٧٧٥٧٣ ١٢٣١٦

االحساءعلي محمد علي المري٨٦٦٥ ١٢٣١٧

االحساءفرج محمد حمدالهميس المري٠٠٣ ١٢٣١٨

مكتب المنطقة الشرقيةفرجه محمد راشد المري ١٢٣١٩

الجبيلفهد عبدالهادي حمد المري٠٣٧٩٥٢٨ ١٢٣٢٠

االحساءفيصل بن فهيد بن علي جابري المري٦٨٠٨٦٦٥ ١٢٣٢١

مكتب محافظة األحساءفيصل فهد محمد المري٢٤٣٩ ١٢٣٢٢

مكتب محافظة األحساءمانعه جابر محمد المري٧٩٣٠ ١٢٣٢٣

الجبيلمتعب جابر حمد المري٢٠٤٤ ١٢٣٢٤

الدماممتعب سالم بن محمد المري٩٠٠٠ ١٢٣٢٥

مكتب المنطقة الشرقيةمحسنه حمد محمد المري١٥٨٧ ١٢٣٢٦

الدماممحمد بن علي بن جابر المري٨١١٣٧٩١ ١٢٣٢٧

الرياضمحمد حماد فالح المري٣٣٩ ١٢٣٢٨

الرياضمحمد حمد سوده المري٩٤١٣٨٣٢ ١٢٣٢٩

مكتب محافظة األحساءمحمد حمد ناصر المري٣٢٧٣ ١٢٣٣٠

مكتب محافظة األحساءمحمد راشد حنيف المري٠٢٧٣٧٣٧ ١٢٣٣١

الرياضمحمد سالم مسعود المري٤٧٧٠٥٥٢ ١٢٣٣٢

الدماممحمد سحمي الكحيل المري٥٧٥٥ ١٢٣٣٣

الجبيلمحمد علي بن محمد المري٧١٠٩ ١٢٣٣٤

رأس تنورةمحمد علي غانم المري٩٥٢٥ ١٢٣٣٥

الرياضمحمد علي سعيدان المري٤٤٩٠٢٩٦ ١٢٣٣٦

الدماممريم جمعان بن مساعد المري٤٣٢٠ ١٢٣٣٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة األحساءمطلق جابر بن علي المري٤٩٣٨ ١٢٣٣٨

الخبرناصر بن سعيد بن حسين المري٦٤٢٢٨٣٢ ١٢٣٣٩

الرياضناصر سعد ناصر المري٢٦٥٨٩٦٢ ١٢٣٤٠

مكتب محافظة األحساءناصر علي حمد المري٤٥٤٣ ١٢٣٤١

مكتب محافظة األحساءنعيمه جابر محمد المري٢٨٥٠ ١٢٣٤٢

الدمامنواف حمد راشد المري٩٦٧٤ ١٢٣٤٣

مكتب محافظة األحساءهند علي حمد المري٤٥٦٨ ١٢٣٤٤

جدةعبدالله حسن عبدالمحسن المريبض٧٤٨٤٥٥٤ ١٢٣٤٥

االحساءفخريه ابراهيم  المريحل٥٣٦ ١٢٣٤٦

عنيزةعلى الراشد السعود المريشد١٠٨ ١٢٣٤٧

مكتب منطقة الرياضنوره تركي عبيد المريشد١٨٧٧ ١٢٣٤٨

األفالجسعد محمد راشد المريف٦٣٤ ١٢٣٤٩

جدةمحمد بدر بدري المريني٧٦١٤٤٢٨ ١٢٣٥٠

خميس مشيطحزام ظافر سعيد المزارقة٣٦٧٩٧٤١ ١٢٣٥١

الرياضابراهيم حمد عبدالله المزروع٠٦٢ ١٢٣٥٢

مكتب محافظة األحساءسعد عبدالعزيز سلمان المزروع٥٨٦ ١٢٣٥٣

الدمامعبدالرحمن خالد احمد المزروع٩٨٠٥٥١٣ ١٢٣٥٤

الرياضعبدالرحيم سعد عبدالرحمن المزروع٤٧٣٩٠٦٨ ١٢٣٥٥

الدمامعبدالله ابراهيم ناصر المزروع٢٠٣١٨٤٥ ١٢٣٥٦

الرياضعبدالله ماجد مزروع المزروع٠٨٠٠ ١٢٣٥٧

الرياضفهد ابراهيم حمد المزروع٥٤٧٥٩٠٣ ١٢٣٥٨

الرياضمحمد ابراهيم محمد المزروع٣٧٢٢٧٢٦ ١٢٣٥٩

الرياضمنى سعد عبدالرحمن المزروع٧٨٣٦ ١٢٣٦٠

الرياضعبدالعزيز ابراهيم  المزروعى٧٥٦ ١٢٣٦١

مكتب منطقة مكة عاصم وصل الله ابن واصل المزروعي١٤٩٢ ١٢٣٦٢
المكرمة/جدة

جدةعبدالعزيز سعيد حميد المزروعي٤٨٠٩ ١٢٣٦٣

الرياضاحمد عثمان احمد المزعل٣٦٧ ١٢٣٦٤

الرياضاحمد فهد عبدالله المزعل١٣٤٦ ١٢٣٦٥

الدمامعلي حسن احمد المزعل٢١٢٩٨٦٤ ١٢٣٦٦

عرعرفهد علي محمد المزعل٩٩٤٨٣١٧ ١٢٣٦٧

جدةرزيق غنيمه غوينم المزمومى٤٤٦٦٦٤٥ ١٢٣٦٨
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الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة سعيد فرج الله بن مفرج المزمومي١٨٣١ ١٢٣٦٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة سعيد فرج الله بن مفرج المزمومي١٨٣١ ١٢٣٧٠
المكرمة/جدة

الرياضخالد مزيد ناصر المزيد٥٣٣٤١٥٤ ١٢٣٧١

الدمامابراهيم سليمان صالح المزيرعي٧٩٩٥١١٨ ١٢٣٧٢

الخبرحسين محمد علي المزيعل٥٢٣٨١٤٣ ١٢٣٧٣

مكتب منطقة الرياضشهد عبدالرحمن راشد المزيعل٤٩١٧ ١٢٣٧٤

الرياضمنضور على سليمان المزيعل٨٦٤ ١٢٣٧٥

الخبرجمال بن عبدالله بن يوسف المزين٠٥٦٠٥١١ ١٢٣٧٦

الرياضمحمد سعد ناصر المزينى٢٧٠ ١٢٣٧٧

حائلعبدالرحمن عبدالله العبيد المزيني٩١١٦٤٧٩ ١٢٣٧٨

الثقبةعلي صالح علي المزيني٨١٦٠٩٢٥ ١٢٣٧٩

الرياضمحمد عبدالله عبدالرحمن المزيني٣٠٧٧٨١٢ ١٢٣٨٠

مكتب منطقة الحدود الشماليةسعدى بخيت عقال المساعد٣٢١٨٧٩١ ١٢٣٨١

الرياضمحمد عبدالرحمن عبدالله المساعد٦٣١١٣٧١ ١٢٣٨٢

مكتب المنطقة الشرقيةناديه بخيت عطيه المساعد٧٣٧٢ ١٢٣٨٣

مكتب محافظة الخرجندى ابراهيم مساعد المساعد٢٥٦٨ ١٢٣٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةنعيمه بخيت عطيه المساعد٧٣٨٠٤٩٠ ١٢٣٨٥

مكتب المنطقة الشرقيةوفاء بخيت عطيه المساعد٧٤٠٦ ١٢٣٨٦

مكتب محافظة الخرجرفعه سويد سويد المساعره٤٤٧٩ ١٢٣٨٧

الدمامصالح بن مصلح بن عواد المساوى٨٨٥٤ ١٢٣٨٨

الرياضصالح عبدالله سلطان المسبحى٦٣١٥٣٦٩ ١٢٣٨٩

الدماماحمد بن عبدالله بن علي المسبحي٥٧٦١٢١٩ ١٢٣٩٠

الظهرانعلى عبدالله علي المسحار٨٨٣ ١٢٣٩١

الخبرمبارك عبدالله على المسحار٠١١٠٩٣١ ١٢٣٩٢

جدةعبدالسالم محمد علي الحطامي المسراح٨٣٣٤٨١٥ ١٢٣٩٣

مكة المكرمةعبدالله محمد يحى المسرحى٤٩٦ ١٢٣٩٤

جدةاحمد بن حسين بن هادي تريري المسرحي٦٢٣٥٩٧٤ ١٢٣٩٥

الرياضعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله المسعد٢٠٧ ١٢٣٩٦

الرسمحمد عبدالله فهد المسعد٤٩٣٥ ١٢٣٩٧

الزلفيمحمد العبدالعزيز المحمد المسعر١٥٢ ١٢٣٩٨

الرياضعبدالعزيز محمد سعد المسعرى٥٢١ ١٢٣٩٩
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الرياضمحمد عبده جليدى المسعرى٧٢٦ ١٢٤٠٠

الرياضسعد ناصر سعد المسعري٥١٢٤٥٥٦ ١٢٤٠١

مكتب منطقة عسيرسلمى جابر موسى المسعري٧٢٦٠ ١٢٤٠٢

مكتب منطقة مكة عبده محمد ابراهيم المسعري٥٦٩٤٠٦٢ ١٢٤٠٣
المكرمة/جدة

الرياضاحمد عبدالله سليمان المسعود ١٢٤٠٤

الظهرانبشير مبارك مسعود المسعود٢٨٢ ١٢٤٠٥

الزلفيحصه داود سليمان المسعود٠٣٤٢ ١٢٤٠٦

مكتب منطقة الرياضحصه سعد محمد المسعود٤٨٧٤ ١٢٤٠٧

الرياضراشد محمد راشد المسعود٥٣٩٠٨٥٦ ١٢٤٠٨

الرياضفهد عبدالرحمن عبدالله المسعود٨٨٥٥٧٧٥ ١٢٤٠٩

الجبيلمساعد مبارك محمد المسعود٠٩٩ ١٢٤١٠

مكتب منطقة الرياضموضى على  المسعود٣١١٩ ١٢٤١١

تبوكابراهيم رفيع مبارك المسعودى٣٥٢ ١٢٤١٢

جدةاحمد عبدالله برغش المسعودى٧٤٣ ١٢٤١٣

مكة المكرمةحامد حسين عبدالمجيد المسعودى٥١٩ ١٢٤١٤

مكتب منطقة تبوكحسن مبارك حسين المسعودى٤١٧ ١٢٤١٥

مكتب مكة المكرمةخالد سليم بن حسين المسعودى٧٩٩١ ١٢٤١٦

مكتب منطقة تبوكرفيعه سلمان سويلم المسعودى٨٦٠٥ ١٢٤١٧

مكتب مكة المكرمةعطاالله مبروك معيوف المسعودى٢٣٠٤٢٨٠ ١٢٤١٨

جازانمشارى جابر يحيى المسعودى٤١٩ ١٢٤١٩

مكتب منطقة تبوكاحمد حسن عبدالله المسعودي٤١٦١٦١٤ ١٢٤٢٠

مكة المكرمةعبدالعزيز عوض  المسعودي ١٢٤٢١

جدةعطيه اسليم عطيه المسعودي٠٤٠٥ ١٢٤٢٢

الرياضمحمد احمد حسين المسعودي١٤٩٠١٦٣ ١٢٤٢٣

تبوكمحمد عيد عياده المسعودي٣٠٧٩٧٢٥ ١٢٤٢٤

الرياضموسى محمد عبدالله المسعودي٣٣٠٤١٦٣ ١٢٤٢٥

العالنواف خضر علي المسعودي٣٢٤٤٠٣٢ ١٢٤٢٦

الدوادميشماء عبدالعزيز المحمد المسفر٢٣١٦ ١٢٤٢٧

الرياضعبدالله احمد محمد المسفر٤٨٣٩٣٨٦ ١٢٤٢٨

الدماميوسف محمد حمد المسفر٥٠٨٥٦٠٠ ١٢٤٢٩

المدينة المنورةمحمد صالح عبدالرحمن المسكتي٥٥٠١٥٠١ ١٢٤٣٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

االحساءسامى محمد حسين المسلم٩٩٠ ١٢٤٣١

الرياضمحمد عبدالله  المسلم٣٩٧ ١٢٤٣٢

الرياضمطلق عبدالعزيز  المسلم١١٦ ١٢٤٣٣

عنيزةهيله عبدالله ابراهيم المسلم٢٣٠٨٠١٤ ١٢٤٣٤

جدةالسيد احمد حسين المسلمى٥٨٥ ١٢٤٣٥

الدمامحنان طاهر بن حسين المسلمي٥١٥٩ ١٢٤٣٦

مكتب المنطقة الشرقيةفايز ابراهيم بن علي المسموم١٩٣٣ ١٢٤٣٧

الدماماحمد بن عامر بن سالم المسن٩٥٣٩٤٤٣ ١٢٤٣٨

الرياضبدريه عبدالمحسن محمد المسند٦٥٠٦ ١٢٤٣٩

الزلفيلولوه عبدالعزيز فنيسان المسند٢٤٣٢ ١٢٤٤٠

تبوكمحمد عبدالله محمد المسند٤٣٤ ١٢٤٤١

الرياضمنصور جوهر عبدالعزيز المسند٢٥٥ ١٢٤٤٢

المدينة المنورةفارس بن حامد بن نفاع المسيحلي٨٤٨٩ ١٢٤٤٣

مكتب منطقة الرياضابراهيم أسعد خليل المسيعيد٦١٧٣ ١٢٤٤٤

الدمامحسن قاسم محمد المسيعيد٥٢٠٨ ١٢٤٤٥

الرياضمساعد عبدالرحمن عبدالله المسيعيد٣٨٤ ١٢٤٤٦

الخرجعبدالله محمد محمد المسيفر١٢٤١٢١٢ ١٢٤٤٧

الدوادميمحمد سعد نويمي المسيلي٢٠٤٣ ١٢٤٤٨

الدمامامل عبدالمحسن فهد المسيليم٢٧٣٣ ١٢٤٤٩

الدمامعيسى جاسم صالح المسيليم٣١٨٨٢٣٩ ١٢٤٥٠

مكتب محافظة األحساءفهد عبدالرحمن محمد المسيليم٢٩٤١٩٣٨ ١٢٤٥١

الخرجمحمد ناصر  المسيمرى١٠٤ ١٢٤٥٢

الرياضالجوهره ابراهيم  المشارى٤٧٣ ١٢٤٥٣

بريدةحصه العبدالله ــ المشارى٤٩٢٧٢٣٢ ١٢٤٥٤

مكتب منطقة الرياضمحمد محمد على المشارى٧٧٩ ١٢٤٥٥

مكتب منطقة الرياضمنيره عبدالعزيز  المشارى٧٧١٦ ١٢٤٥٦

مكتب منطقة الرياضزيد راشد محمد المشاري٩٣٠٢ ١٢٤٥٧

مكتب منطقة الرياضشروق مشاري صالح المشاري١١٧٣ ١٢٤٥٨

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن مشاري صالح المشاري٢٥٢٥ ١٢٤٥٩

الرياضعلي مشاري سليمان المشاري١٧٤٦٥٣٣ ١٢٤٦٠

مكتب منطقة الرياضفواز مشاري صالح المشاري١٠١١ ١٢٤٦١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضنوره مشاري سليمان المشاري٤٢٠٣ ١٢٤٦٢

مكتب منطقة تبوكعيد عوده عواد المشاعله٤٧٥٩٢١٥ ١٢٤٦٣

جدةاحمد خميس علي المشجري٨١٥٢٢/٨ ١٢٤٦٤

جدةعلي بن خميس بن علي المشجري١٣٠٣٨٦١ ١٢٤٦٥

مكتب منطقة المدينة المنورةبدريه محمد عبدالله المشحن٤٧٦٣ ١٢٤٦٦

مكتب منطقة المدينة المنورةنوره محمد عبدالله المشحن٤٧٥٥ ١٢٤٦٧

الرياضعبدالله سليم صالح المشدق٦٢٠٦٢٢٤ ١٢٤٦٨

جدةعطاالله حمد فواز المشدق٧٣٠ ١٢٤٦٩

ينبع النخلممدوح حسين عبيد المشدق٧٧٣٣ ١٢٤٧٠

الجفرحمد راشد علي المشرف٧٥٥٩٦٠٦ ١٢٤٧١

الجبيلناجي حسين عبد الله المشرف٥٦٢٧٨٩٩ ١٢٤٧٢

الرياضمحمد بن سعد بن جاسر المشعان٩٩٣٩ ١٢٤٧٣

الرياضيوسف محفوظ حسين المشعل٨٤٩٣٠٣٤ ١٢٤٧٤

ينبعدخيل الله عبيدالله على المشعلى٦٥٦٨ ١٢٤٧٥

مكتب منطقة مكة سعيده مصلح صالح المشعلي٢١٣ ١٢٤٧٦
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةصبرين طالب مكى المشقاب٣٣٥٨ ١٢٤٧٧

مكتب المنطقة الشرقيةناصر على صالح المشقاب٤٩٨٤ ١٢٤٧٨

بريدةمحمد بن عبدالرحمن بن علي المشوح٥٧٤٦٩٦٣ ١٢٤٧٩

مكتب منطقة جازانعلي محمد عبدالله المشيخي٤٠٨٨ ١٢٤٨٠

الرياضمحمد عابد منصور المشيخي٦٨٨٥٨٨٢ ١٢٤٨١

بريدةعبدالحكيم سليمان عبدالعزيز المشيطى٤٩٠٠ ١٢٤٨٢

المدينة المنورةعبدالرحيم خلف عياد المشيطى٥١٣ ١٢٤٨٣

مكتب منطقة القصيممحمد بن عبداللة بن صالح المشيطي٤١٦٢ ١٢٤٨٤

الرياضابراهيم ناصر عبدربه المشيقح٨٥٦ ١٢٤٨٥

مكتب منطقة القصيمبدريه صالح محمد المشيقح٧٠٢٦ ١٢٤٨٦

بريدةمنصور ابراهيم  المشيقح٩٠١ ١٢٤٨٧

الرياضحمود صالح  المشيقع٣٧٨ ١٢٤٨٨

الرياضمحمد عباس احمد المصرى١٣٨ ١٢٤٨٩

مكتب منطقة مكة ليلى حسن انور المصري٤٨٣١ ١٢٤٩٠
المكرمة/جدة

الرياضنوره ابراهيم صالح المصري٠٧٧٤ ١٢٤٩١

االحساءطاهر احمد عبدالله المصطفى٨٣٣٨٦٤٤ ١٢٤٩٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمصطفى ناصر ابراهيم المصطفى٨٩٤١٣٨٦ ١٢٤٩٣

الرياضانتصار عبد الرب مسعد المصعبي٧٠٢١ ١٢٤٩٤

مكتب محافظة الطائفشيخه علي موسى المصعبي٢٦٦٨ ١٢٤٩٥

جدةصالح علي حسين المصعبي٩٠٠٥ ١٢٤٩٦

الرياضعاتق احمد ناصر الطاهري المصعبي/٦٥١٠٢٩ ١٢٤٩٧

تبوكعلى الله عوض احمد المصعبي٩٨١٦٤٠٧ ١٢٤٩٨

مكتب محافظة الطائفغنام محمد عبدالله المصعبي٠٤٣٨ ١٢٤٩٩

المدينة المنورةمحمد صالح طاهر المصعبي/٤٤١٨٢٩ ١٢٥٠٠

جدةناجي احمد عبدالله المصعبي٦٦٠٥٦٧٤ ١٢٥٠١

الرياضناصر بن علي بن حسين المصعبي٣٢٣٢٥٧٣ ١٢٥٠٢

مكتب محافظة الطائفود محمد عبدالله المصعبي٠٤٢٠ ١٢٥٠٣

مكتب محافظة الطائفيمامه محمد عبدالله المصعبي٠٤١٢ ١٢٥٠٤

االحساءسعد ناصر محمد المصلح٩٦٨١٧٧٤ ١٢٥٠٥

جدةمهدى محمد مهدى المصلح١١١ ١٢٥٠٦

مكتب المنطقة الشرقيةنصره طراد علي المصلح السبيعي٠٩٥٢ ١٢٥٠٧

الخرجبدر بندر خليفه المصلوخ٤٦٦٦٠٩٤ ١٢٥٠٨

الخرجسليمان محمد عبدالله المصلوخ٦٩٩١٥٤٠ ١٢٥٠٩

الرياضحصه صالح سليمان المضحي٧٠٢٦٩٤٢ ١٢٥١٠

الرياضشاكر ابراهيم حمد المضيان٩٣٥٣٠٣٣ ١٢٥١١

مكتب منطقة القصيمعيده عاتق عطاالله المضيبري٣١٧٩ ١٢٥١٢

جدةحامد حامد احمد المطبقاني٠٥٤٤٦٣٠ ١٢٥١٣

مكتب محافظة األحساءسهى محمد حسن المطر١٧٠٣٨٥٤ ١٢٥١٤

االحساءصالح جاسم احمد المطر٠٢٩ ١٢٥١٥

الرياضعبدالله سليمان  المطر٣٧٩ ١٢٥١٦

مكتب محافظة األحساءنوف محمد حسن المطر١٧١١٨٥٤ ١٢٥١٧

جدةمحمد عبدالله على المطرف٢١٥ ١٢٥١٨

الرياضسلمان عبدالله  المطرفى٥٧١ ١٢٥١٩

مكة المكرمةسولمه مسلم  المطرفى١٤١ ١٢٥٢٠

مكة المكرمةضيف الله جابر  المطرفى٣٢٨ ١٢٥٢١

مكة المكرمةعبداله ضيف الله جابر المطرفى٣٨٠ ١٢٥٢٢

مكة المكرمةعنوف مقبول جابر المطرفى٥٥٥١٠٠٩ ١٢٥٢٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعيسى عبدالله  المطرفى٠٥٥ ١٢٥٢٤

مكة المكرمةفاطمه محيسن حاسن المطرفى٧٠١ ١٢٥٢٥

جدةثامر محمد ضيف الله المطرفي٧٤١٦٨٨٠ ١٢٥٢٦

المدينة المنورةخالد مسلم بن عطاالله المطرفي٥٥٨٥ ١٢٥٢٧

مكتب منطقة المدينة المنورةرائد حامد عوض المطرفي٨٤٩٧ ١٢٥٢٨

مكتب منطقة المدينة المنورةرياض فواز غنيمه المطرفي١٧١٦ ١٢٥٢٩

مكة المكرمةسعد سعود حمود المطرفي٧٧٨٩٧٠١ ١٢٥٣٠

الرياضسلطان تركي هايس المطرفي٥٣٢٩٢٠٧ ١٢٥٣١

مكتب منطقة المدينة المنورةسلمان مسعود سليمان المطرفي١٣٠٩٣٩٢ ١٢٥٣٢

مكة المكرمةسلمى رزيق  المطرفي٥٩٩ ١٢٥٣٣

مكة المكرمةعاتق حميد  المطرفي٢٥٧ ١٢٥٣٤

ينبععامر بن محمد بن معيض المطرفي٥٦٧٢٨٣٣ ١٢٥٣٥

مكتب مكة المكرمةعامر محمد عبدالرحمن المطرفي٦٦٩٢ ١٢٥٣٦

مكة المكرمةعبدالله مطلق علي المطرفي٤٨٠٨٣١٢ ١٢٥٣٧

مكة المكرمةفاطمه فرج عويض المطرفي٧٩٧٩ ١٢٥٣٨

حفر الباطنفالح راضي صالح المطرفي١٤٧٤٨٣٦ ١٢٥٣٩

مكة المكرمةمحمد عبيد سعد المطرفي٥٨٨ ١٢٥٤٠

الرياضمشعل نايف كنيهر المطرفي٤٨٦٧ ١٢٥٤١

مكة المكرمةوائل عوض الله بن رده المطرفي٠٧٢٥ ١٢٥٤٢

الرياضمنصور عبدالعزيز محمد المطرود٩٠٦٠٧٧١ ١٢٥٤٣

الخرجصالح ابراهيم محمد المطرودى٢٧١ ١٢٥٤٤

الرياضعلى عبدالعزيز عبدالرحمن المطرودى٠١٢٢٣٠٦ ١٢٥٤٥

الرياضصالح عبدالله راشد المطرودي٧٥٩٢ ١٢٥٤٦

الرياضمحمد سعد  المطرى٣٧٩ ١٢٥٤٧

جدةمحمد على محمد المطرى٢٠٤ ١٢٥٤٨

القطيفشاكر بن سلمان بن حسن المطلق٠٢٤٢٥٥٨ ١٢٥٤٩

المذنبمنيره عبدالله على المطلق٧٨٠ ١٢٥٥٠

بريدةنوره محمد مطلق المطلق٠٢١٢٢١٧ ١٢٥٥١

الرياضهيا عبدالله  المطلق٣٦٩ ١٢٥٥٢

الرياضاحمد سليمان  المطوع٩٦٤ ١٢٥٥٣

الجبيلجميل علي سلمان المطوع٥٧٧٠٢٣٠ ١٢٥٥٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخرجسعد محمد عتيق المطوع١٢٠ ١٢٥٥٥

مكتب محافظة الطائفسعود عبدالله سعود المطوع٨٩١ ١٢٥٥٦

الدمامصالح عبدالعزيز  المطوع٦١٦ ١٢٥٥٧

الخرجعبدالرحمن مرزوق فرج المطوع٨٧٨٢ ١٢٥٥٨

بريدةعبدالعزيز عمر عبدالله المطوع٠٨٥ ١٢٥٥٩

االحساءعبدالله حسين علي المطوع٩٣٠٣٧٦٦ ١٢٥٦٠

المدينة المنورةعلى محمد  المطوع٨٧٧ ١٢٥٦١

الظهرانعلي صادق سلمان المطوع٥١٣٩ ١٢٥٦٢

مكتب المنطقة الشرقيةعلي عباس حبيب المطوع٣٨٩٤ ١٢٥٦٣

الرياضمحمد عبدالعزيز محمد المطوع٠٩١٨٦٣٥ ١٢٥٦٤

الرياضمعاذ محمد ابراهيم المطوع٥٧٨٧ ١٢٥٦٥

مكتب محافظة الخرجمنيره سعد عمر المطوع٨٦٦ ١٢٥٦٦

الظهرانعبدالعزيز خليفه محمد المطير٤٤٧ ١٢٥٦٧

الرياضعبدالعزيز سالم بكر المطير٧٩٠٦ ١٢٥٦٨

الزلفيعبدالله ناصر عبدالله المطير٠٨٢ ١٢٥٦٩

الظهرانعبير محمد عبدالرحمن المطير١١٠٨١٩٧ ١٢٥٧٠

الرياضمحمد عبدالرحمن عبدالله المطير٨١٤ ١٢٥٧١

الزلفيناصر بن عبدالله  المطير٥٢٨ ١٢٥٧٢

مكتب محافظة الخرجالعنود صالح عبدالله المطيردي٦٩٤٣ ١٢٥٧٣

الرياضابراهيم على عبدالله المطيرى٩٤٢ ١٢٥٧٤

الرياضاحمد يحيى على المطيرى٨٨٦ ١٢٥٧٥

مكتب منطقة الرياضالجوهره محمد سعد المطيرى٤٤٤٤ ١٢٥٧٦

الرياضالحميدى هزاع بدرالدويش المطيرى١٧١ ١٢٥٧٧

الدمامالغنمى غنام غنيم المطيرى٦٤١ ١٢٥٧٨

الخبرثانى محمد سالم المطيرى١٨٦ ١٢٥٧٩

بريدةثالب متعب حمود المطيرى٣٠٩ ١٢٥٨٠

مكتب مكة المكرمةجميله نويزل رزيق المطيرى٣٧٠٠ ١٢٥٨١

حفر الباطنحجاب مبارك حجاب المطيرى٥٠٧٦٢١٦ ١٢٥٨٢

حفر الباطنحصه فالح مطلق المطيرى٢١٦ ١٢٥٨٣

جدةحميد محمد  المطيرى٧٩٤ ١٢٥٨٤

الرياضخالد تركى حمدان المطيرى٤٧٥٢٧٥٨ ١٢٥٨٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

حفر الباطنخالد فالح  المطيرى٦٣٥ ١٢٥٨٦

مكتب منطقة الرياضخزنه عمر سعيد المطيرى٤٤٦٩ ١٢٥٨٧

الرياضدخل الله حمود سالم المطيرى١٨٣ ١٢٥٨٨

الدمامراشد نايف شليويح المطيرى٤٧٣٩٨٩٧ ١٢٥٨٩

الدمامرقوى سعد السعيد المطيرى٤٢٠ ١٢٥٩٠

مكتب منطقة مكة زيدان سعدالله بناهيش المطيرى٢٠٦١٩٧٤ ١٢٥٩١
المكرمة/جدة

الرياضسعد نقى ماطر المطيرى٤٧١ ١٢٥٩٢

الدوادميسعود طليحان دخيل الله المطيرى٣٣٩ ١٢٥٩٣

الجبيلسعود على سباب المطيرى٧٩١ ١٢٥٩٤

جدةسمره مبروك  المطيرى ١٢٥٩٥

بريدةشالل مطر مسفر المطيرى٤٥٩ ١٢٥٩٦

الخبرصالح عبدالله على المطيرى٤٥٧٢ ١٢٥٩٧

الرسصقر عويضى حجيل المطيرى٢٢٩ ١٢٥٩٨

الخفجيصقر غلب راشد المطيرى٤٣٠٧٣٤٩ ١٢٥٩٩

الدوادميصيته حصين  المطيرى٠٧٤ ١٢٦٠٠

الرياضعايض غازى عايض المطيرى٥٨٨٩٤٥٨ ١٢٦٠١

المجمعةعبدالرحمن فهيد  المطيرى٤٩٨ ١٢٦٠٢

الرياضعبدالله سعد فرج المطيرى٥٦٢٢٣١٦ ١٢٦٠٣

الدمامعبدالله الفى محمد المطيرى٧١٠ ١٢٦٠٤

الدمامعبدالله محمد طالع المطيرى١٣٦ ١٢٦٠٥

المجمعةعبيدالله عليثه زعل المطيرى٤٦٠ ١٢٦٠٦

جدةعلى صالح  المطيرى٤٧٥ ١٢٦٠٧

جدةعواض نقوان  المطيرى٨١٦ ١٢٦٠٨

الرياضعوض عبدالعزيز فالح المطيرى٢٥٦٨ ١٢٦٠٩

الدمامعيده معجب سهاج المطيرى٩٧٧ ١٢٦١٠

الدمامغازى رضيان سالم المطيرى٩٧٧ ١٢٦١١

عفيفغازى مشخص داخل المطيرى٩٦٥ ١٢٦١٢

الرياضغالى عابد خضران المطيرى٠٨٧٦٠٢٠ ١٢٦١٣

حفر الباطنغزوا ماضى دخيل الله المطيرى٧٨٨٣٩٩٩ ١٢٦١٤

شقراءفاطمه صنت  المطيرى٨٦٢ ١٢٦١٥

الدمامفاطمه محمد عبدالله المطيرى٥٨٦ ١٢٦١٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

قرية العليافراج طامى رداس المطيرى٢٣٨٦٤١٧ ١٢٦١٧

جدةفرج مرزوق ضاوى المطيرى١٢٤ ١٢٦١٨

عفيففرح قبل  المطيرى٧٤٢ ١٢٦١٩

المهدفرحان صنيتان نجم العزيز المطيرى٢٣٦ ١٢٦٢٠

بريدةفالح بن على بن حمود المطيرى٨٧٦ ١٢٦٢١

بريدةفالح على حمود المطيرى٨٧٦ ١٢٦٢٢

الرياضفيصل الفى شريان المطيرى/٤٠ ١٢٦٢٣

الرياضفيصل نداء محمد الدويش المطيرى٩٥٤ ١٢٦٢٤

مكتب منطقة مكة كويران عويمر عويد المطيرى٩٥٣ ١٢٦٢٥
المكرمة/جدة

الرياضماجد بندر  المطيرى٤٣٥ ١٢٦٢٦

جدةماطر عايض فرحان المطيرى٤٦٣ ١٢٦٢٧

جدةمبارك شديد  المطيرى٩١١ ١٢٦٢٨

المجمعةمحمد سعود الظبيطى المطيرى٦٤٢ ١٢٦٢٩

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد سمران واسم المطيرى٥٢٥ ١٢٦٣٠

الرياضمحمد شديد محمد المطيرى٠٥٦٠٥٩٦ ١٢٦٣١

الخرجمحمد معوض شويق المطيرى٦٥٨ ١٢٦٣٢

مكتب منطقة المدينة المنورةمرزوقه مانع معجب المطيرى٧٣٦٦ ١٢٦٣٣

الخبرمساعد حمدان عوض المطيرى٤٩٢ ١٢٦٣٤

المذنبمستوره مبيريك حجى المطيرى٧٠٧٤ ١٢٦٣٥

جدةمسعود سعد مسعد المطيرى٩٧٨١٩٤٥ ١٢٦٣٦

مكتب محافظة حفر الباطنمطيره حمد عواض المطيرى٧٥٠٧ ١٢٦٣٧

مكتب محافظة حفر الباطنموضى رباح ضبان المطيرى٠٩٨١ ١٢٦٣٨

مكتب المنطقة الشرقيةموضى عبدالله  المطيرى٨٥٢٦ ١٢٦٣٩

مكتب منطقة الرياضموضى عمر سعيد المطيرى٤٤٧٧ ١٢٦٤٠

المدينة المنورةمياه زهير  المطيرى٩٦٤ ١٢٦٤١

الدمامناصر بندر شامان الميمونى المطيرى٥٨٧٢١٩٩ ١٢٦٤٢

الرياضندا محمد البدر المطيرى١٦١ ١٢٦٤٣

جدةنفاع حسين  المطيرى٧٣٤ ١٢٦٤٤

الرياضهاشم مرزوق ذاكر المطيرى٨٨٢ ١٢٦٤٥

الرياضوضحى دخيل الله الرحيمى المطيرى٩٧٨٣٣١٤ ١٢٦٤٦

مكتب منطقة الرياضوضحى عمر سعيد المطيرى٤٤٥١ ١٢٦٤٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة حفر الباطنابتهال فهد عوض المطيري٢٥٢٧ ١٢٦٤٨

الرياضابراهيم حزام مسرع المطيري٠٩٣٩٧٢٢ ١٢٦٤٩

الخبرابراهيم سعد بن سعيدان المطيري٢٤٥٦ ١٢٦٥٠

جدةابراهيم غازي شريد المطيري٢٩٥١ ١٢٦٥١

مكتب منطقة الرياضابهار مروي مسفر المطيري٦٢٠٧ ١٢٦٥٢

الرياضاحمد عبدالكريم سفر المطيري٦٧٥٩٥٦٠ ١٢٦٥٣

الجبيلاحمد عوض مرزوق المطيري٨٥١٩٧٦٧ ١٢٦٥٤

مكتب منطقة مكة احمد عيد خراص المطيري٤٦٦٠ ١٢٦٥٥
المكرمة/جدة

مكتب محافظة حفر الباطناحمد فهد عوض المطيري٢٦٧٥ ١٢٦٥٦

الرياضاحمد نواف دويالن المطيري١٦٠٧ ١٢٦٥٧

الرياضاحمد نويف مطر المطيري٣٩٠٨ ١٢٦٥٨

مكتب منطقة الرياضاحمد نياف بن رفاعي المطيري٥١٠٧ ١٢٦٥٩

مكتب منطقة الرياضاسرار مروي مسفر المطيري٦٧٧٢ ١٢٦٦٠

الرياضالحميدي بن علي بن سيف المطيري٨٣٦٩٣٩٧ ١٢٦٦١

االحساءالعنود فهد بن صقير المطيري٩٤١٧ ١٢٦٦٢

الدمامالعنود فهيد عواض المطيري٣٢٤٤ ١٢٦٦٣

مكتب منطقة الرياضاميره مروي مسفر المطيري٤٢١١ ١٢٦٦٤

الرياضبدر سمران دخيل المطيري٣٤٤٨٨٤٣ ١٢٦٦٥

رابغبدر صالح عاقل المطيري٤٧٨٥١٠٨ ١٢٦٦٦

الرياضبدر عياد سعد العبدلي المطيري٦٤٦٩ ١٢٦٦٧

الجبيلبدر ماطر مرزوق المطيري٠٦٩٤٧٠٨ ١٢٦٦٨

مكتب محافظة الجبيلبدر نايف بن ضري المطيري٢٦٦٨ ١٢٦٦٩

جدةبسمه فهد بن عمر المطيري٠٢٤١ ١٢٦٧٠

الرياضبقيه عبدالله بقيه المطيري٨١٠١ ١٢٦٧١

حفر الباطنبندر جمعان ذياب المطيري١٨٦٢٣٤٠ ١٢٦٧٢

مكتب منطقة المدينة المنورةبندر راشد شداد المطيري٧٧٩٦ ١٢٦٧٣

مكتب منطقة الرياضبندر فهد منصور المطيري٨٤٢٧ ١٢٦٧٤

مكتب منطقة الرياضبندر محمد محسن المطيري٦١١٩ ١٢٦٧٥

مكتب منطقة المدينة المنورةتركي عاتق حمدان المطيري٨٩٦٠ ١٢٦٧٦

مكتب منطقة القصيمثرياء غازي عايض المطيري٧٩٠٥ ١٢٦٧٧

مكتب منطقة مكة جازيه علي عبدالعزيز المطيري٢٠٥٤ ١٢٦٧٨
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

حفر الباطنجراح عبييد عبدالله المطيري٠١٦٧ ١٢٦٧٩

الرياضجمال ضاوي طلق المطيري٤٥٢٦ ١٢٦٨٠

مكتب منطقة الرياضجود شبيب عواض المطيري٨٦٨٦ ١٢٦٨١

المذنبحريميس بن سالم بن مرزوق الشطيطي المطيري٩٦٢٤٥٠٢ ١٢٦٨٢

جدةحزام مسرع هبيص المطيري٠٩٠٥٠٣٤ ١٢٦٨٣

الخبرحسن طليع مشخص المطيري٢٥٩٧ ١٢٦٨٤

الرياضحسين فرج مصلح المطيري٣٥٩١٦٦٢ ١٢٦٨٥

الرياضحمد الحميدى بن علي المطيري٧٠٥٧ ١٢٦٨٦

المدينة المنورةحمد حماد راشد المطيري٣٩٩١٥٠٣ ١٢٦٨٧

الخبرحمدان فالح مفلح المطيري٧٥٩٥٥٩٠ ١٢٦٨٨

الخبرحمود علوش دبي المطيري٨٠٩٤ ١٢٦٨٩

مكتب محافظة حفر الباطنخالد سعود فهد المطيري٠٨١١ ١٢٦٩٠

مكتب محافظة الطائفخالد عبدالله وصيص المطيري٤٨٥٠ ١٢٦٩١

الرياضخالد فهد محمد المطيري٦٦٠٢ ١٢٦٩٢

الرياضخالد متعب ضيف الله المطيري٧٧٩١ ١٢٦٩٣

مكتب منطقة حائلخالد مسعد بريك المطيري٦٢٢٠ ١٢٦٩٤

الخبرخالد هباس سلطان المطيري٤٠٦٢ ١٢٦٩٥

الكويتخلف بن خلف بن كتيب المطيري٢٢٣٣٤٣٧ ١٢٦٩٦

الدمامخلف زيدعبيد البرغولى المطيري٣٢٩ ١٢٦٩٧

الخبرخلف مجري فايز المطيري٩٣٢١٦٩٩ ١٢٦٩٨

الرسخويتم بن لويحق بن مطلق المطيري٢٤٦٣٧٥٤ ١٢٦٩٩

الرياضذائب عاتق محمد المطيري٩٦١٨ ١٢٧٠٠

قرية العلياذاعر عيسى دهام المطيري٧١٩٨٧٠٧ ١٢٧٠١

مكتب منطقة الرياضذبحه حاكم مرزوق المطيري٩٣٧٠ ١٢٧٠٢

مكتب منطقة الرياضرائد بندر سرور المطيري٦٥١٨ ١٢٧٠٣

الرياضراشد معزي معوض المطيري٧٠٨٧٦٤٦ ١٢٧٠٤

جدةراكان جودالله بن زويد المطيري٠٤٠٥ ١٢٧٠٥

مكتب منطقة الرياضراكان عواض ذياب المطيري٠٢٥١ ١٢٧٠٦

الرياضراكان غازي بن جازي المطيري٠٠٣٧ ١٢٧٠٧

مكتب منطقة المدينة المنورةرامي ربيع مطر المطيري٩٨٩٨ ١٢٧٠٨

مكتب منطقة الرياضرامي عايد عوض الله المطيري١١٣٧ ١٢٧٠٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب محافظة الطائفربيعه غزاي حمود المطيري٣٩٥٠ ١٢٧١٠

مكتب منطقة مكة ربيعه نشيط هندي المطيري٦٤٢١ ١٢٧١١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضرجواء نويمي هليل المطيري٥٠٨٥٢٣٨ ١٢٧١٢

الرياضرشيد منيع الله بليم المطيري٩٧١٨ ١٢٧١٣

مكتب منطقة الرياضرفعه مطلق حبيليص المطيري٣٣٠٢ ١٢٧١٤

مكتب منطقة الرياضريان شعيان زياده المطيري٢٨٩٨ ١٢٧١٥

الرياضزيد قبالن عصيدان المطيري١٩٧٣ ١٢٧١٦

الرياضساره سعيد صنهات المطيري٣٠٥٨ ١٢٧١٧

جدةسالم بن عايز بن مطر المطيري٩٨٩٤ ١٢٧١٨

الجبيلسالم علي سعدالصلخ المطيري٤٨٧٤٣٣٨ ١٢٧١٩

القيصومةسالم عوض عاتق المطيري٠٩٢٧ ١٢٧٢٠

الرياضسالم محمد بن اشهيل المطيري٤٥٣٩ ١٢٧٢١

مكتب منطقة القصيمسامي بن تريحيب بن حامد المطيري٠٤٠٦ ١٢٧٢٢

جدةساير بن ماطر بن سمران المطيري٥٧٤١٢٧٨ ١٢٧٢٣

بريدةسعد بن شاكر بن شداد المطيري٠١١٧٩٥٢ ١٢٧٢٤

مكتب منطقة مكة سعد معتق عتيق المطيري٣٥٠٤٣٢٢ ١٢٧٢٥
المكرمة/جدة

الرياضسعود معتق عتيق المطيري٣٩٦٨ ١٢٧٢٦

جازانسعود ناصر ضيف الله المطيري٧٨١٧٧٨٧ ١٢٧٢٧

المذنبسلطان بن محمد بن عبدالله المطيري١٩٧٥٠٢١ ١٢٧٢٨

الرياضسلطان حمود عايد المطيري٨٧٦٨٤٤١ ١٢٧٢٩

حفر الباطنسلطان سعود مزيد المطيري٧٧٠١٠٤٦ ١٢٧٣٠

الرياضسلطان مدوخ بن متعب المطيري٤٥٦٩ ١٢٧٣١

الرياضسلطان نماي زويد المطيري٢٨١٨ ١٢٧٣٢

الرياضسليمان سمير نامي المطيري٨٠٢٧٧٢٥ ١٢٧٣٣

ضريةشجاع عوض شداد المطيري٩٦٦٥ ١٢٧٣٤

حفر الباطنشليويح مرزوق مطلق المطيري١٧٤٠٨٤٦ ١٢٧٣٥

مكتب منطقة الرياضشيماء سعد بن بويضان المطيري٦٣٤٥ ١٢٧٣٦

جدةشيمه حامد راشد المطيري٩٣١٢ ١٢٧٣٧

مكتب محافظة حفر الباطنصالح عبدالله علي المطيري٤٥٧٢٩٠٤ ١٢٧٣٨

مكتب منطقة الرياضصالح عواد الغفيلي المطيري٧٠٥٦ ١٢٧٣٩

المدينة المنورةصالح نامي عوض المطيري٠٦٢٩٧٠٧ ١٢٧٤٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضصالح نواف سليمان المطيري١٦٩٨ ١٢٧٤١

مكتب منطقة القصيمصامل بن صقر بن حضيرم المطيري٣٥٣٤ ١٢٧٤٢

ضريةصقر بن غازي بن منيع الله المطيري١٢٧٩٤٢٩ ١٢٧٤٣

مكة المكرمةصالح بن مبشر بن صويلح المطيري٤٥٩٨٠٦٢ ١٢٧٤٤

مكتب منطقة الرياضضيف الله مطر حامد المطيري٥٢٠٤٨٠٧ ١٢٧٤٥

جدةطارق مسفر مشخص المطيري٤٣٧٣ ١٢٧٤٦

مكتب منطقة الرياضطفله تركي حامد المطيري٨٣٤٢ ١٢٧٤٧

جدةطالل وصل مرشود المطيري٣٥٩٦٥٨٤ ١٢٧٤٨

مكتب محافظة الطائفطليحه حشيم هدايه المطيري٠٧٣٥ ١٢٧٤٩

مكتب منطقة الرياضعائشه فرج مبارك المطيري٥١٤٧ ١٢٧٥٠

مكتب منطقة الرياضعائشه فرج مبارك المطيري٥١٤٧ ١٢٧٥١

الرياضعاطف عواض عباد المطيري٧٣٩٥٦٤٧ ١٢٧٥٢

جدةعايض عواض غنام الهجله المطيري٢٧٥ ١٢٧٥٣

الدمامعبد الله الفي مرزوق المطيري٤٥٧٣٥٧١ ١٢٧٥٤

مكتب منطقة القصيمعبداالله سلمان محماس المطيري٧٤٥٢ ١٢٧٥٥

عنيزةعبدالرحمن حمد بن عبدالرحمن المطيري٠٠١٦ ١٢٧٥٦

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالرحمن منيف عبدالرحمن المطيري٠٠٤٩ ١٢٧٥٧

الرياضعبدالرحمن هاجد عبدالرحمن المطيري٠١١١ ١٢٧٥٨

مكتب منطقة القصيمعبدالعزيز بن زاهي بن زهيان المطيري٢٨١٣ ١٢٧٥٩

حفر الباطنعبدالعزيز سعد لزام المطيري٨٣٠٥ ١٢٧٦٠

مكتب محافظة حفر الباطنعبدالله سعد عاصي المطيري٥٤٤٦٦٦٣ ١٢٧٦١

الجبيلعبدالله صقر بخيت المطيري٨٩٥٢ ١٢٧٦٢

مكتب منطقة مكة عبدالله عايش ابن عاتق المطيري٦٤٠٤ ١٢٧٦٣
المكرمة/جدة

االحساءعبدالله محمد زيد المطيري٠٩٨٧ ١٢٧٦٤

الرياضعبدالله مطلق مقبل المطيري٧٥٩٥٢٦٥ ١٢٧٦٥

حفر الباطنعبدالله مطلق منير المطيري٧٧٤١٠٢٧ ١٢٧٦٦

مكتب محافظة الطائفعبدالله وصيص جمعان المطيري٠٧١٩ ١٢٧٦٧

مكتب منطقة الرياضعبدالمجيد حمود عبدالله المطيري٤٥٥٢ ١٢٧٦٨

مكتب محافظة حفر الباطنعبدالمجيد خالد ماجد المطيري٧٥٣٦ ١٢٧٦٩

الرياضعبدالمحسن سالم عبدالمحسن المطيري٨٦٤٤ ١٢٧٧٠

الدمامعبدالمحسن عماش مزيد المطيري١٥٢٥٥٦٩ ١٢٧٧١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبيدالله جويبر بن جبر المطيري٥٢٨٩٧٨٩ ١٢٧٧٢

الرياضعطاالله صقر بن عبدالله المطيري١٦٥٨ ١٢٧٧٣

الكويتعكام فيحان متعب المطيري١٢٧٨٩٨٤ ١٢٧٧٤

شقراءعلي حسن علي المطيري٩٠٣٣٠٧١ ١٢٧٧٥

مكتب منطقة المدينة المنورةعلي عائض ضويان المطيري٨٧٢٧ ١٢٧٧٦

جدةعلي فلو فليان المطيري٨٨٦٩٥٨٣ ١٢٧٧٧

الدوادميعلي مشعان تركي المطيري٨٤٥٦٩٦٨ ١٢٧٧٨

جدةعواض عوض غالب المطيري٥٣٩٢ ١٢٧٧٩

المدينة المنورةعويده مريزيق صياف المطيري٣٦٣٧١١٨ ١٢٧٨٠

الدمامغازي بن محمد بن جمهور المطيري٢٢٣٨٦٣٨ ١٢٧٨١

عنيزةغازي عوض ماطر المطيري٩٣٥٢٦٦٧ ١٢٧٨٢

مكتب منطقة الرياضغال مروي مسفر المطيري٢٥٩٦ ١٢٧٨٣

الرياضفؤاد غائب مرزوق المطيري١٧١٢ ١٢٧٨٤

الرياضفارس طالع ضاوي المطيري٠٢٠٤ ١٢٧٨٥

الرياضفارس عبدالله بن شريد المطيري٦٧٤٧٠٩١ ١٢٧٨٦

مكتب المنطقة الشرقيةفارس محمد فالح المطيري٠١٢٣٤٨٢ ١٢٧٨٧

المدينة المنورةفاطمه سعد عواد المطيري٨٢٠٣ ١٢٧٨٨

مكتب محافظة الخرجفاطمه هويدي شقير المطيري١٣٢٨ ١٢٧٨٩

الرياضفايز منور نور المشرافي المطيري٧٥٣٠٠٩١ ١٢٧٩٠

مكتب منطقة المدينة المنورةفايزه عبدالله سعد المطيري٦٤٥١ ١٢٧٩١

مكتب منطقة الرياضفطنه عيد غنام المطيري٥١٢١ ١٢٧٩٢

الرسفهد بن مسند بن مشخص المطيري٧٨٢٠٨٥٣ ١٢٧٩٣

بريدةفهد تركي ماجد المطيري٦٦١٦٢٦٩ ١٢٧٩٤

الدمامفهد خالد شبيب المطيري٦٤٢٥٠١٤ ١٢٧٩٥

الرياضفهد غازى بن غزاي المطيري٥٢٥٠ ١٢٧٩٦

المجمعةفهد محمد بن شارع المطيري٥٤٥٥ ١٢٧٩٧

الرياضفهد محمد مطلق المطيري٣٠٨٧٧٧٥ ١٢٧٩٨

النعيريةفهيد بن سعود بن محمد المطيري١٢١٢١٣٠ ١٢٧٩٩

المجمعةفويله عايض كايد المطيري٤٤٦٦ ١٢٨٠٠

مكتب منطقة الرياضفيحاء شايع سودان المطيري٢٣١٥ ١٢٨٠١

جدةفيصل حريب حراب المطيري٧١٦٤ ١٢٨٠٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الجبيلفيصل قطيم خلف المطيري٤٠٢٤ ١٢٨٠٣

الرياضفيصل محياء دخيل الله المطيري٣٤٣٤٩٢٠ ١٢٨٠٤

مكتب منطقة الرياضفيصل مروي مسفر المطيري٤٥٦٤ ١٢٨٠٥

جدةقرناس سمار بن مشخص المطيري٤٤٠٩ ١٢٨٠٦

مكتب منطقة الرياضكفا مريشد خليفه المطيري٤٩٤٢ ١٢٨٠٧

مكتب منطقة الرياضليث شعيان زياده المطيري٣٣٤٩ ١٢٨٠٨

الدمامماجد عباد فتنان العضيله المطيري٧٦٢١٢٥١ ١٢٨٠٩

مكتب منطقة الرياضماجد مروي مسفر المطيري٣٥٢٧ ١٢٨١٠

شقراءمبارك نافع عيد الميموني المطيري٨٤٣٠١٥٨ ١٢٨١١

مكتب محافظة حفر الباطنمبارك وديع مصارع المطيري٢٨١٢٥٧١ ١٢٨١٢

الرياضمتعب حامد عواض المطيري٩٧٤٦٠٨١ ١٢٨١٣

الخبرمتعب فالح هابس المطيري٥٣٠٠ ١٢٨١٤

حفر الباطنمحسن حسن ناشي المطيري٧٤١٢ ١٢٨١٥

المدينة المنورةمحسن راشد مبروك المطيري٣٨٦٧٦٧٧ ١٢٨١٦

الرياضمحماس درباس موسم المطيري٣٥٦١٢٣٧ ١٢٨١٧

حفر الباطنمحمد حمود صاهود المطيري٣٧٦٠٢٢٢ ١٢٨١٨

مكتب منطقة الرياضمحمد خالد زيد المطيري٣٢٨٧ ١٢٨١٩

مكتب منطقة الرياضمحمد خالد زيد المطيري٣٢٨٧ ١٢٨٢٠

بريدةمحمد سعد هالل المطيري٨٦٢٤٩٥٣ ١٢٨٢١

بريدةمحمد صدعان عواض المطيري٩٧٤٤ ١٢٨٢٢

الدماممحمد عبدالرحمن محمد المطيري٧٧٢٧ ١٢٨٢٣

الخبرمحمد عبيد غزاي المطيري٠٧٠٢ ١٢٨٢٤

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد عوض غانم المطيري٧٨٤٢ ١٢٨٢٥

مكتب منطقة مكة محمد عيد خراص المطيري٤٦٧٨ ١٢٨٢٦
المكرمة/جدة

الرياضمحمد مطر حاتم المطيري١١٨٧ ١٢٨٢٧

مكتب منطقة الرياضمرام مروي مسفر المطيري٨٩١٩ ١٢٨٢٨

عنيزةمرزوق بن الحميدي بن دحيان المطيري٠٤٨٠٤٠٢ ١٢٨٢٩

جدةمروان عايش وصيص المطيري١٥٠٢ ١٢٨٣٠

جدةمريزيق سعدي مريزيق المطيري٠٩٥٢ ١٢٨٣١

مكتب محافظة حفر الباطنمزيونه غازي دبيان المطيري٧٠٠٣ ١٢٨٣٢

مكتب منطقة الرياضمسعود فرج مداوس المطيري٥٢٤٥ ١٢٨٣٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

ينبعمشاري مناور عون الله المطيري١٧٩٨ ١٢٨٣٤

مكتب منطقة المدينة المنورةمشعان جربوع مشعان المطيري٤٥٩٩٩٤٦ ١٢٨٣٥

الرياضمشعل جزاء رحيم المطيري٧٥١٣ ١٢٨٣٦

مكتب محافظة حفر الباطنمشعل فهد عوض المطيري٠٨٧٩ ١٢٨٣٧

الرياضمصلحه زويكى حميد المطيري٩٩٢١ ١٢٨٣٨

مكتب منطقة القصيممطر بن شري بن شحم المطيري١٨٠٣١١٠ ١٢٨٣٩

حفر الباطنمطلق فهد محسن المطيري٨٧٤٣ ١٢٨٤٠

جدةمعيظه حجاب نافع المطيري٩٣٠٤ ١٢٨٤١

الرياضمناور محمد مناور المطيري٤٩٣٧٣٩٤ ١٢٨٤٢

مكتب منطقة الرياضمنصور عنز حزران المطيري٩٤٦٥ ١٢٨٤٣

عشيرةمنصور مسلط قاعد المطيري٧٩٧٦٧٤٣ ١٢٨٤٤

الرياضمنير حمود بن منير المطيري٤٠٥٨ ١٢٨٤٥

الرياضمنيره ضيف  الله جهز المطيري٤٧٢٣ ١٢٨٤٦

جدةمها عزيز صنت المطيري٧٠٣٣ ١٢٨٤٧

مكتب منطقة مكة موزه حامد ناشر المطيري١٠٨٧ ١٢٨٤٨
المكرمة/جدة

الرياضناصر عبد الواحد عبدالله المطيري٠٣٦٨٢٤٠ ١٢٨٤٩

الرياضناصر غازي نشاط المطيري٥٥٩٥٩٦٣ ١٢٨٥٠

الخبرناصر محمد جهز المطيري٠٤٩٥٣٤٨ ١٢٨٥١

مكتب منطقة المدينة المنورةناصر مرزوق ناصر المطيري٧٤٩٥ ١٢٨٥٢

مكتب منطقة المدينة المنورةنايف عبدالله طائع المطيري٤٣٨١ ١٢٨٥٣

مكتب منطقة الرياضنايف عبيد شمروخ المطيري٨٠٣٧ ١٢٨٥٤

الدمامنايف منيف بن سعيدان المطيري٩٣١٦ ١٢٨٥٥

الرياضنايف نواف الفي المطيري٣٩٩٧ ١٢٨٥٦

الرياضنداء عقوب العميل المطيري٥٤٨٧ ١٢٨٥٧

مكتب منطقة الرياضنواف عائش رجاالله المطيري٩٤٦٦ ١٢٨٥٨

الخبرنواف محمد حمدان المطيري٦٤٧٦٤٥٠ ١٢٨٥٩

الدمامنوره عوض ساري المطيري١٣٩٧ ١٢٨٦٠

الرياضنوف فيحان رافع المطيري١٥٢١ ١٢٨٦١

مكتب منطقة الرياضنوير عوض جدوع المطيري٣٨٥٨ ١٢٨٦٢

الرياضهادي عمار بنيان المطيري٠١٨٨٧٦٣ ١٢٨٦٣

مكتب منطقة الرياضهدالء بركه خليفه المطيري٢٣٢٣ ١٢٨٦٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضهال عاتق محمد المطيري٨١٢٧ ١٢٨٦٥

جدةهالل خضران هالل المطيري٨٦٧١٣٠٢ ١٢٨٦٦

مكتب منطقة مكة هيا خاتم مدعج المطيري١٠٠٠ ١٢٨٦٧
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائفياسر عبدالله وصيص المطيري٤٠٦٠ ١٢٨٦٨

الرياضياسر ناصر سالم المطيري٣٤٨٤ ١٢٨٦٩

الرياضيحيى حماد مبروك المطيري٧٧٠٦ ١٢٨٧٠

مكتب منطقة الرياضيوسف عائش رجاالله المطيري٥٧٢٤ ١٢٨٧١

مكتب منطقة القصيمسمره معيتش ناهي المطيريه٠١٦٩ ١٢٨٧٢

مكتب منطقة القصيمسمره معيتش ناهي المطيريه٠١٦٩ ١٢٨٧٣

الرياضوائل عبدالله غريب المطيلق٩٤٨٣٤٨٣ ١٢٨٧٤

بريدةابراهيم حمد االبراهيم المطيويع٨٠٦ ١٢٨٧٥

بريدةابراهيم حمد االبراهيم المطيويع٨٠٦ ١٢٨٧٦

الخرجعبدالعزيز حمد  المطيويع٩٧٦ ١٢٨٧٧

جدةمحمد عبدالله محمد المظفر٥٤٠ ١٢٨٧٨

تبوكنواف حجاج داحس المظهور٩٥٨٦٨٠٧ ١٢٨٧٩

بريدةنشمى عقيل فالح المظيبرى٩٤٢٣٥٩٨ ١٢٨٨٠

مكتب منطقة القصيماحمد مالح مليحان المظيبري٠١٥٣ ١٢٨٨١

الرياضحميد بن مثيب بن ماطر المظيبري٧٨٩٠٣١١ ١٢٨٨٢

مكتب منطقة القصيمسالمه عبدالله مصلح المظيبري٨٦٢٠ ١٢٨٨٣

الظهرانعلي سلمان علي المظيبري٤٠٣ ١٢٨٨٤

مكتب منطقة القصيمغزيل مصلح فالح المظيبري٧٣٧٢ ١٢٨٨٥

الدمامفايز عياد حمدان المظيبري١٠٧٢ ١٢٨٨٦

البكيريةمفرح بن فريح بن احويدر المظيبري٨١٧١٩١٦ ١٢٨٨٧

الرياضنبويه عثمان علي المعارك٨٠٨٥ ١٢٨٨٨

مكتب منطقة مكة طليق مطلق مسفر المعبدى٥١٩ ١٢٨٨٩
المكرمة/جدة

جدةعارف سعيد  المعبدى٢٠٢١٦٠٢ ١٢٨٩٠

جدةحميد حويمد محمد المعبدي٥٩٤٩٣٨١ ١٢٨٩١

مكتب منطقة مكة حميده حميدان حمود المعبدي٣٧٢٩ ١٢٨٩٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عبدالرحمن ضيف الله سنع المعبدي٨٢٧٥ ١٢٨٩٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة فرج بن حميدان بن حمدان المعبدي٥٠٢٨٧٩٤ ١٢٨٩٤
المكرمة/جدة

عنيزةعبدالعزيز ابراهيم معتق المعتق٦٩٣٦٧٨٧ ١٢٨٩٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامحصه عبدالله محمد المعتوق١٢٦٣ ١٢٨٩٦

الرياضعبدالعزيز ابراهيم ناصر المعثم٢٤٩٥٦٠٧ ١٢٨٩٧

الرياضابراهيم عبدالعزيز محمد المعجل٤٩٢٣٨٧٠ ١٢٨٩٨

مكتب منطقة الرياضرزان حسن غالب المعجل٥٦٨٠ ١٢٨٩٩

مكتب منطقة حائلسامي حسيكان راضي المعجل٩٨٦٥ ١٢٩٠٠

الرياضمحمد ناصر سليمان المعجل٩٠٦٦٧٤٥ ١٢٩٠١

الرياضفهد ناصر محمد المعشوق٤٤٥٢٣١٣ ١٢٩٠٢

الخبرمحمد عبداللطيف ناصر المعشوق٦١٥ ١٢٩٠٣

الدماممساعد بن حمد بن عبدالكريم المعشوق٥٤٨٤٠٥٠ ١٢٩٠٤

القنفذةفاطمه احمد خليل المعشى٠٢٢ ١٢٩٠٥

جدةمحمد احمد عباس المعشى٦٣١٠٧١٣ ١٢٩٠٦

مكة المكرمةسامر محمد علي المعشي٦٢٩٩١٣٠ ١٢٩٠٧

حليعبدالله محمد حسين المعشي٠٥٨٩ ١٢٩٠٨

جدةعبده بن محمد بن علي المعشي٣٠٩٠٠٥١ ١٢٩٠٩

القنفذةمحمد عبده محمد المعشي٩٥١٣ ١٢٩١٠

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن فهد سعد المعمر٠٨٣٧ ١٢٩١١

الدمامسامى عبدالرحمن عبدالعزيز المعيبد٩٩٣ ١٢٩١٢

الدمامسامي عبدالرحمن عبدالعزيز المعيبد٤٢٢٦٧٦٤ ١٢٩١٣

الدمامطاهر عبدالله محمد المعيبد٦٩٧٨٦٧٥ ١٢٩١٤

الدمامعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المعيبد٥٠٢ ١٢٩١٥

مكتب منطقة مكة فاطمه محمد عبده المعيدي٣٨١٣ ١٢٩١٦
المكرمة/جدة

الخرجساره عبدالله عبدالرحمن المعيذر٧٥٣٦ ١٢٩١٧

تبوكاحمد سالم  المعيقلى٦٢٠ ١٢٩١٨

ينبعناصر مشعل دخينان المعيقلي٢٢٤٤٠٢٦ ١٢٩١٩

مكتب المنطقة الشرقيةوديع حسين علي المعيني٠٢٨٧٨١٩ ١٢٩٢٠

الرياضحمد محمد فهد المعيوف٢٦٩ ١٢٩٢١

نجرانصالح ابراهيم محمد المعيوف٦٣٥٢٤٣٦ ١٢٩٢٢

الدمامعبدالله سلمان عبدالله المعيوف٣٥٧٥٧٠٢ ١٢٩٢٣

الدمامسعد محمد علي المعيويد٢٩٣٢٤٩٦ ١٢٩٢٤

المدينة المنورةعبدالله سليمان حامد المغامسي٢٠١٣ ١٢٩٢٥

الرياضابراهيم سالم ناقي المغذوي٤٤١٩٤٠٧ ١٢٩٢٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةحمود علي سعد المغذوي٣٦٢٣٢٤٣ ١٢٩٢٧

الجبيلعبدالله حمزه عبدالله المغذوي٠٤٨٧٠٨٠ ١٢٩٢٨

مكتب منطقة المدينة المنورةعثمان عويض بن بناي المغذوي٠٤٧٩ ١٢٩٢٩

المدينة المنورةعلي مطر مرزوق المغذوي٣١٢٦ ١٢٩٣٠

المدينة المنورةعلياء عتيق عاتق المغذوي٧٠٤٨ ١٢٩٣١

المدينة المنورةمحمد هديبان مرزوق المغذوي١١٤٣ ١٢٩٣٢

مكتب منطقة المدينة المنورةمصطفى علي عبدالله المغربل٨٠٨٦٠٧٦ ١٢٩٣٣

القنفذةزهراء علي عوض المغربى٥٢٥٣٨٠٥ ١٢٩٣٤

مكتب محافظة األحساءعبدالرحمن صالح ابراهيم المغربى٢٥٦٣٥٢٩ ١٢٩٣٥

المدينة المنورةمسعود على  المغربى٥٥٧ ١٢٩٣٦

ينبع الصناعيةمنصور سعيدرضا النحاس المغربى٣١٩٧٠٩٢ ١٢٩٣٧

جدةأحمد محمد أحمد المغربي٢٥٥٧٧٩٧ ١٢٩٣٨

ينبعالمعتز بالله عبدالله سعيد المغربي٩٦٧٢ ١٢٩٣٩

جدةخديجة بنت فرج بن سليمان المغربي٨٣٧٢٤٠٤ ١٢٩٤٠

مكتب منطقة الرياضزهراء عاشور علي المغربي٧٥٠٨ ١٢٩٤١

الرياضزينب محمد احمد المغربي٥٣٨٤ ١٢٩٤٢

القنفذةسالم علي بحيص البحيص المغربي٥٢٤٦٨٠٥ ١٢٩٤٣

جدةسعيد يحيى عبدالله علي المغربي٦٠٩٩٣٣٧ ١٢٩٤٤

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالصمد احمد بن سالم المغربي٠٠٢٩ ١٢٩٤٥

جدةفيصل بن احمد بن عيدروس المغربي٦٤٨٧٠١٥ ١٢٩٤٦

الرياضسعد محمد سعد المغيره٢٩١٨٤٥٧ ١٢٩٤٧

الدوادميغزيل نجاء  المغيرى٧٣٤ ١٢٩٤٨

مكتب منطقة القصيمنوره عبدالله محمد المغيض٦٢٦٢ ١٢٩٤٩

الدوادميمطر سدحان حمد المغيليثى٥٩٧ ١٢٩٥٠

الطائفزهير عبد الرحمن محمد سراج المفتي٠٣٤٦١٠٢ ١٢٩٥١

المجمعةمفرج مانع عبهول المفرج٢٧١٨٥٧١ ١٢٩٥٢

الرياضمنيره سعد زيد المفرج٨٤١٥٨٩٦ ١٢٩٥٣

الخرجمريم سليمان  المفرح٣٨٥ ١٢٩٥٤

مكتب منطقة مكة غاليه عبدالله عمر المفضلي٩٢٩٠ ١٢٩٥٥
المكرمة/جدة

الرياضعبدالله محمد علي المفضي٣٧٢١٥٤٣ ١٢٩٥٦

مكتب منطقة الرياضاحمد عبدالله محمد المفلح٦٦٤٦ ١٢٩٥٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالرحمن عبدالله محمد المفلح٢٧٧٨ ١٢٩٥٨

مكتب منطقة الرياضعبدالكريم سعد مفلح المفلح٥٤٣٢٢٧١ ١٢٩٥٩

الرياضعبدالله عبدالعزيز محمد المفلح٢٦١ ١٢٩٦٠

جدةابراهيم سعدمساعد الحسيني المفلحي٩٧٨١٠٥٦ ١٢٩٦١

مكة المكرمةاحمد عجالن  المقاطى٥٥٣٢٧٦٣ ١٢٩٦٢

الرياضحزمي نايف بن مروان المقاطى٦٣٠٥ ١٢٩٦٣

الطائفصوير سمران مبيريك المقاطى٠٧١ ١٢٩٦٤

الرياضمقعد محمد بداح المقاطى١٧٨ ١٢٩٦٥

الرياضأحمد عبدالله عيد المقاطي٠١٠٥٧٦٨ ١٢٩٦٦

الرياضابراهيم محسن ضيف الله المقاطي٢٨٠٣٢٤٨ ١٢٩٦٧

مكتب محافظة الطائفحبيب رداد شليويح المقاطي١٢٦١ ١٢٩٦٨

مكتب محافظة الدوادميحصه عويلي قعدان المقاطي٣٣٥٢ ١٢٩٦٩

جدةعبدالرحمن عوض شليوح المقاطي٢٢٢٨ ١٢٩٧٠

مكتب مكة المكرمةعبده مرزب سريحان المقاطي٦٧٤٥ ١٢٩٧١

مكتب مكة المكرمةمصريه بنت عجيب بركه المقاطي٠٦٨١ ١٢٩٧٢

جدةنايف بن هليل بن بخيت المقاطي٥١٩٤٩٦٢ ١٢٩٧٣

مكة المكرمةهله سالم جبار المقاطي٤٨٥٤ ١٢٩٧٤

مكتب مكة المكرمةهليله مرزوق غويفل المقاطي٠٠٨٥ ١٢٩٧٥

الرياضعبدالله مبارك ناصر المقبالى٣٠١٤٤٥٤ ١٢٩٧٦

مكتب منطقة الرياضهيا محمد مقبس المقبس٦٤٦٢١٩٠ ١٢٩٧٧

الرياضابراهيم صالح عبدالعزيز المقبل٥٩٩٧٥٦٧ ١٢٩٧٨

الدمامجعفر امين رضي المقبل٤١٣٥ ١٢٩٧٩

الجبيلخالد أحمد بن عبدالعزيز المقبل٥٤٢٣ ١٢٩٨٠

االحساءخليفة ابراهيم حسين المقبل١٦٤٩٧٦٢ ١٢٩٨١

الرياضدليل سعد سعود المقبل٨٥٤٥٦٨٦ ١٢٩٨٢

الرياضصالح سليمان صالح المقبل٥١٤٢١٤٢ ١٢٩٨٣

الرياضعبد العزيز سليمان صالح المقبل٢٨٤٩٨٤٩ ١٢٩٨٤

الخرجعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله المقبل٣٠١٨٨٥٥ ١٢٩٨٥

الخبرموضى عبدالرحمن  المقبل٠٥٦ ١٢٩٨٦

الرياضعبدالله مقحم محمد المقحم٤٩٨٤٢١٠ ١٢٩٨٧

الرياضلطيفه محمد علي المقحم٦٠٧٣٦٤١ ١٢٩٨٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الجبيلمحمد عبدالله علىجاسم المقداد٠٣٤ ١٢٩٨٩

الرياضحمد مفرح مسفر المقرحي٠٦٩٦ ١٢٩٩٠

الرياضعبدالرحمن حسين مقرن المقرن٢٤٣٢٦٩٩ ١٢٩٩١

الرياضعبدالرحمن فرج عنبر المقرن٢٧٩٢ ١٢٩٩٢

الرياضعلي ابراهيم محمد المقرن٤٩٣٢٠٦٧ ١٢٩٩٣

المدينة المنورةالشيخ احمد عبدالله المقرى٦٢٢ ١٢٩٩٤

عنيزةمحمد احمد بن محمد المقرى٣٤٣٩ ١٢٩٩٥

جازانصالحه عيسى عايض المقصودي٣٥٩٩ ١٢٩٩٦

جدةقسامه محمد حمد المقعدى٦٢٥ ١٢٩٩٧

القنفذةاحمد عبدالله علي المقعدي٩٨٧٧ ١٢٩٩٨

القوزاحمد علي زيد المقعدي٠٧٠٥ ١٢٩٩٩

جدةحمد علي ياسين المقعدي٤٦٨١٢٥٠ ١٣٠٠٠

مكتب منطقة مكة عائشة موسى عمر المقعدي٨٦٠٧ ١٣٠٠١
المكرمة/جدة

جدةعبدالله علي احمد المقعدي٥٢٨٨٤٢٨ ١٣٠٠٢

مكتب منطقة مكة فاطمه عبدالله محمد المقعدي٧٠٨٥ ١٣٠٠٣
المكرمة/جدة

الرياضمحمد حسين محمد المقعدي٠٨٢٨ ١٣٠٠٤

جدةمحمد خضر محمد المقعدي٢٠٥٩ ١٣٠٠٥

مكتب محافظة األحساءمريم حسين عبدالله المقهوي٩٤٢٩ ١٣٠٠٦

الرياضمبارك ابراهيم مبارك المقيبل٨٢٩٠ ١٣٠٠٧

الرياضسعد عبدالعزيز سليمان المقيرن٠٢١٣٨٦٠ ١٣٠٠٨

الرياضعبدالله سليمان عبدالعزيز المقيرن١٤١٢١٢٤ ١٣٠٠٩

الرياضعبدالله عبدالعزيز سليمان المقيرن٩٧٦٥٤٣٧ ١٣٠١٠

الرياضابراهيم عبدالرحمن مغيض المقيص٤٦٥٥٤٨٨ ١٣٠١١

الرياضصالح يوسف احمد المقيط٣١٤٣ ١٣٠١٢

االحساءخالد محمد ابراهيم المقيطيب٠٢٢٤٧٦١ ١٣٠١٣

جدةكوكب سالم احمد المكاوي٨١٥١٨١٦ ١٣٠١٤

مكة المكرمةماجد عبدالله عبداالله المكاوي٢٣٣١٣٤٧ ١٣٠١٥

المدينة المنورةفهيد مطلق حمد المكسور٩٢٢ ١٣٠١٦

الخبرحيدر احمد احمد المكي٢٢٤ ١٣٠١٧

جدةمعتوق عبدالله عبدالغني المكي٩٠٢٧٨١٢ ١٣٠١٨

الخبرحمد عبدالرحمن حمد المكيرش٧٠٦٧٢٧٦ ١٣٠١٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

االحساءابوبكر عبدالرحمن ابوبكر المال١٥٢٥٤٧٤ ١٣٠٢٠

الرياضعبدالغنى محمدعصمت شهرعلى المال٠٥٥٦٢٠٢ ١٣٠٢١

مكتب المنطقة الشرقيةهبه حسين صالح المال٥٥٧٨٠٦٠ ١٣٠٢٢

الزلفيسليمان ناصر عبدالله المالء٠٣٢٦ ١٣٠٢٣

جدةعبدالله بكرى هادى الملحادى٢٧٣ ١٣٠٢٤

الخبرتركي بن علي بن يحي الملحاوي٧٩٢٨٠٧١ ١٣٠٢٥

الرياضمحمد جابر حسن الملحاوي٧٥٢٧٧٥٤ ١٣٠٢٦

سكاكاخالد سلطان عبدالرحمن الملحم٢٥٩١٦٤٥ ١٣٠٢٧

حائلسعود عبدالعزيز ابراهيم الملحم٤٨٦١٨٥٢ ١٣٠٢٨

الدمامعبدالعزيز بن فهد بن عبدالرحمن الملحم٤٢٩٠٢٧٩ ١٣٠٢٩

الرياضمحمد بن سليمان بن محمد الملحم٥٠٢٨ ١٣٠٣٠

االحساءمحمد عبدالله محمد الملحم٨١٣٣ ١٣٠٣١

الرياضمحمد ناصر عبدالعزيز الملحم٠٩٩ ١٣٠٣٢

الرياضساره عبدالله عبدالرحمن الملحوق٩١٦٨ ١٣٠٣٣

الليثعبدالله محمد احمد الملقب  جده٣٣٣٨ ١٣٠٣٤

مكتب مكة المكرمةعلي فرج هني الملقب  نعمي١٥٦٨٠٨٨ ١٣٠٣٥

جدةعطيه عبدالله  الملكى٧٧٩ ١٣٠٣٦

الرياضعلي بن سعد بن علي المليحان٦١٩٧ ١٣٠٣٧

الظهرانعلي احمد علي المليحي٦٣٧٤ ١٣٠٣٨

الرياضعبدالله عبدالرحمن محمد المليفي٣٤٠٣ ١٣٠٣٩

مكتب منطقة الرياضحمد ابراهيم حمد المليكي٨٦١٢٦٢٧ ١٣٠٤٠

الرياضسالم صالح علي المليكي٢٥٨ ١٣٠٤١

الرياضفضه مريع طاير المناخره٩١٧١ ١٣٠٤٢

الخبرعباس حسين بن علي المناسف٤٣٥٢ ١٣٠٤٣

مكتب المنطقة الشرقيةمنتظر زكي بن عبدالكريم المناسف٥٠٩٢ ١٣٠٤٤

الرياضضعيفه معيض جابر المناع٨٦٥٢٨٢٢ ١٣٠٤٥

تميرنوره عبدالمحسن حمد المناع٤١٩٠ ١٣٠٤٦

الدمامجاسم عبدالرحمن بن جاسم المناعي٥٤٩٨ ١٣٠٤٧

مكتب المنطقة الشرقيةيوسف سعد عبدالله المنتاخ٣٦٩٤ ١٣٠٤٨

جدةاحمد غبشان محمد المنتشرى١٩٦ ١٣٠٤٩

جدةعوض على جمعان المنتشرى١٤٦ ١٣٠٥٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضرايد خلف محمد المنتشري٥٩٣٥ ١٣٠٥١

جدةسعدي قليل سعدي ال وضاح المنتشري٩٧٣٩٤٠٤ ١٣٠٥٢

القنفذةصويلح علوان احمد ال معاضه المنتشري٣٢٧٨٦٣٣ ١٣٠٥٣

الجبيلعلي احمد علي المنتشري٥٤٥٢ ١٣٠٥٤

المدينة المنورةعوض عبدالله سبيع المنتشري٢٢٩٧ ١٣٠٥٥

مكتب منطقة الباحةفيصل سعيد علي المنتشري٦٦١٣ ١٣٠٥٦

مكة المكرمةمحمد عايض عبيدالله المنتشري٤٨٢٩٨٦٠ ١٣٠٥٧

مكتب منطقة الباحةمحمد عبدالله احمد المنتشري٦٠٥٢ ١٣٠٥٨

تبوكمزهود محمد عدالن المنتشري٤٤٣٢٣٨٥ ١٣٠٥٩

مكة المكرمةابراهيم احمد يحى المنجمي٢١٦١٤٧٦ ١٣٠٦٠

الطائففايز ابن عبدالله ابن عيد المنجومي٦٦٠٩ ١٣٠٦١

الرياضابراهيم ناصر ابراهيم المنديل٧١١٩ ١٣٠٦٢

مكتب منطقة الرياضفهد سلطان عطاالله المنديل٢٣٤١ ١٣٠٦٣

سكاكافهد فواز سعد المنديل٥٥٦١١٦٩ ١٣٠٦٤

الخبروائل عبدالرزاق عبدالوهاب المنديل٩٨٢٣ ١٣٠٦٥

جدةابراهيم محمد ناصر المنديلي٠٣٨١ ١٣٠٦٦

مكتب محافظة األحساءرباب حسين ابراهيم المنسف٨٩٩٤ ١٣٠٦٧

بريدةأحمد بن عثمان بن منصور المنصور٣٠٤٣ ١٣٠٦٨

بريدةأروى خالد بن عبدالله المنصور٨٦٢٦ ١٣٠٦٩

الرياضابراهيم صالح العبدالله المنصور٢٥٣٨٥٢٠ ١٣٠٧٠

مكتب منطقة الرياضالجوهره منصور احمد المنصور٦٧٦٨ ١٣٠٧١

الخبرحسين علي عبدالله المنصور٣٥٧٧٠٢٣ ١٣٠٧٢

النعيريةسعود بن منصور بن محمد المنصور٤٥٥٦٢٤٧ ١٣٠٧٣

الرياضعبد الله سعد عبد الله المنصور٨٤٨٠٤٩٧ ١٣٠٧٤

الرياضعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المنصور٢٠١٨ ١٣٠٧٥

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن عبدالله محمد المنصور٦٦٨٩٥٦٩ ١٣٠٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةعفه عبدالقادر صالح المنصور٩٠٩٦ ١٣٠٧٧

الظهرانعلي بن عبدالمحسن بن حسين المنصور٠٠٩٥٧٧١ ١٣٠٧٨

الرياضعمر بن عبدالعزيز بن عبدالله المنصور٨١٤٥ ١٣٠٧٩

الظهرانعيسى راشد عيسىمبارك المنصور٨٠٢ ١٣٠٨٠

الرياضلطيفة سعد عبدالله المنصور٢٨٢٥ ١٣٠٨١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد براهيم محمد المنصور٣٢٣١٧٠٩ ١٣٠٨٢

الرياضمحمد عبدالله سعد المنصور٦٠٣ ١٣٠٨٣

سيهاتمحمد على على المنصور٧٨٧ ١٣٠٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد يوسف منصور المنصور٥٨٤٥ ١٣٠٨٥

الرياضمنصور عبدالعزيز منصور المنصور٣٨٧٣٠٥٦ ١٣٠٨٦

الرياضنوف فرج  المنصور٨١٧ ١٣٠٨٧

مكتب منطقة الرياضهدى ابراهيم  المنصور٦٧٨٤ ١٣٠٨٨

بريدةيوسف عبدالعزيز محمد المنصور٩٢١ ١٣٠٨٩

مكتب المنطقة الشرقيةراشد عيسى مبارك المنصورى٨٠٢ ١٣٠٩٠

الدمامصالح مبارك سالم المنصورى٩١٢ ١٣٠٩١

الخبرفهد سعيد عمر المنصورى١١٠ ١٣٠٩٢

مكتب محافظة الجبيلعبدالكريم سعيد محمد المنصوري١١٥٧٦٠٩ ١٣٠٩٣

مكتب محافظة الجبيلقماشه علي سعيد المنصوري٢٧٥٧ ١٣٠٩٤

مكتب محافظة الجبيلنضال راشد ناصر المنصوري٦٠٥١ ١٣٠٩٥

الرياضفهد سعد عبدالله المنصوف١٢٤٩٦٩٦ ١٣٠٩٦

مكة المكرمةعزه حميدى عابد المنعمى٤٩٧٤ ١٣٠٩٧

جدةمنصور عبدالعزيز ابراهيم المنعمى٦٧٧ ١٣٠٩٨

الدمامخالد سعد حمد المنقور٢٥٤ ١٣٠٩٩

الدمامزهره عوض محفوظ المنهالى٣٦٩١٤٥٢ ١٣١٠٠

الخبرسعيد سعد مبخوت المنهالى٦٥٦٨٩٥١ ١٣١٠١

نجرانالرياده مطرف حمتوت المنهالي٠٥٦٥٠٩٧ ١٣١٠٢

الرياضبدر حسين بن سعيد المنهالي٩٩٩٥ ١٣١٠٣

جدةحاكم سالم احمد المنهالي٠٣١٣ ١٣١٠٤

المدينة المنورةسالم الحمر عمر المنهالي٢١١٦٦٩٩ ١٣١٠٥

جدةسالم صالح بن عوض المنهالي٤٦٢٧ ١٣١٠٦

المدينة المنورةسعد صالح نن حمران المنهالي٤٩٠٥٥٠٥ ١٣١٠٧

الدمامصالح بن العبد بن هادي السماحي المنهالي٥٢٤٤٢١٨ ١٣١٠٨

المدينة المنورةصالح عيظه يسلم المنهالي٦٢٥٢٤٣٧ ١٣١٠٩

جدةصفيان بن سالم بن يسلم المنهالي٤١٢٥٩٧٦ ١٣١١٠

الرياضصالح محمد هادي المنهالي٧٥٧٢٠٨٧ ١٣١١١

جدةعبدالله احمد حريزان المنهالي٩٦٠٩ ١٣١١٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

االمارات العربية المتحدةعمر بن احمد بن علي القوانصيه المنهالي٢٥٨١٨٢٦ ١٣١١٣

جدةعوضان ربيع خواتم المنهالي٩٥٧٢٠٧١ ١٣١١٤

الخبرمحمد سعيد دحمان المنهالي١٨٥٧ ١٣١١٥

المدينة المنورةمصلح بن سعيد بن عوض المنهالي٧٨٦٨٤٩١ ١٣١١٦

االحساءعلي بن منصور بن قاسم المنيان٣٠٠٣ ١٣١١٧

الرياضسالم عبدالرحمن حمد المنيخ٩٥٠٧٢٣٥ ١٣١١٨

الزلفيسليمان العبدالله  المنيع٣٠١ ١٣١١٩

الرياضعبدالرحمن محمد صالح المنيع٥٤٩٩٦٣٣ ١٣١٢٠

الرياضعبدالعزيز سعد  المنيع٢٢٠ ١٣١٢١

الرياضعلي ابراهيم  المنيع٢٧٢ ١٣١٢٢

الرياضفهد محمد ناصر المنيع١٧٧ ١٣١٢٣

الرياضفهد محمد علي المنيع١٧٠٥٣٧٣ ١٣١٢٤

الخبرمحمد عبدالكريم عبدالعزيز المنيع٥٨٣ ١٣١٢٥

مكتب منطقة الرياضنواف أحمد محمد المنيع٥٣٠١ ١٣١٢٦

الرياضصالح محمد عبدالعزيز المنيعي١٥٥٦ ١٣١٢٧

بريدةعبد الله محمد علي المنيعي٦٨٣٤١٤١ ١٣١٢٨

بريدةعبدالعزيز بن عبدالله بن عثمان المنيعي٩٠٧١٣٧٨ ١٣١٢٩

أبـهامشبب محمد مساعد المنيعي٢٧٣٧٠٠٣ ١٣١٣٠

مكتب المنطقة الشرقيةهيله عبدالعزيز عبدالله المنيعي٣٩٤٤ ١٣١٣١

الرياضحمد على  المنيف٤١٠ ١٣١٣٢

الرياضسليمان صالح  المنيف٢١٠ ١٣١٣٣

الرياضعبدالخالق منيف عبدالعزيز المنيفي٧٥١٣ ١٣١٣٤

مكتب منطقة الحدود الشماليةموضي حمد عيد المنيهري١٩٤٣ ١٣١٣٥

جدةعبدالقادر احمد على المهاتى٥٠٦ ١٣١٣٦

مكتب محافظة الجبيلانصيره ناصر سالم المهاشير١٨٩٦ ١٣١٣٧

الجبيلعهود سعد نصار المهاشير٠٧٩٨ ١٣١٣٨

خميس مشيطاحمد حسين حديد ال عبدة المهداوي٩٩٥٤ ١٣١٣٩

مكتب منطقة مكة فائزه خليل بن عبدالله المهداوي٣٣٤٠ ١٣١٤٠
المكرمة/جدة

الرياضمحمد الحسن عبيد المهداوي١٥٩٥ ١٣١٤١

جازانموسى عزالدين حسين المهدى٤٩٠ ١٣١٤٢

مكتب منطقة جازانابراهيم احمد علي المهدي٦٥٥٩ ١٣١٤٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةحسن بن علي بن عوض المهري٤٦٥٣١٤٦ ١٣١٤٤

الدمامسالم حبريش سالم المهري٣١١٨٣٨٥ ١٣١٤٥

الدمامسالم سعد سالم المهري٣٢٥٧٨٧٨ ١٣١٤٦

جدةسالم عوض صالح المهري١٩٩٢٤٩٠ ١٣١٤٧

الرياضسعد بن محمد بن علي المهري٦٧٤٨٨٧٤ ١٣١٤٨

جدةسعد سالم بن مبخوت المهري٠٠٥٢ ١٣١٤٩

الخبرسعد سالم بن مسلم المهري٨٣١٨ ١٣١٥٠

جدةسعيد بن سعد بن علي المهري٩٧٩١٤٠٤ ١٣١٥١

مكتب منطقة مكة سعيد بن سعدان بن علي المهري١٠٦٤٨٢٥ ١٣١٥٢
المكرمة/جدة

الرياضصالح سليمان مهناس المهري٤٢٠٧ ١٣١٥٣

جدةعبدالله بخيت سعد المهري٨٥٣١ ١٣١٥٤

المدينة المنورةعبود احمد سعيد المهري١٦٩٢ ١٣١٥٥

الرياضعلي بن ريدف بن طرشوم المهري٤١٢١ ١٣١٥٦

الخبرعلي بن محمد بن احمد المهري٤٧٦٢٢٤٩ ١٣١٥٧

الجبيلعلي حسن علي المهري١٥٣١٠٥٢ ١٣١٥٨

الخبرعوض بن حميد بن سعيد المهري٠٠٠٨٧١٣ ١٣١٥٩

المدينة المنورةمحمد بن أحمد بن سهيل المهري٦٦٧٨ ١٣١٦٠

الخبرمحمد بن حماد بن سعد المهري٨٨٨١ ١٣١٦١

المدينة المنورةمحمد حسن بن نويجع المهري٩٨٦٧ ١٣١٦٢

الخبرمحمد سعيد محمد المهري٢٥٩٧ ١٣١٦٣

الدماممحمد صالح بن مسلم المهري٠٤٧٢ ١٣١٦٤

الخبرياسر احمد بن احمد المهري٦٧١٥ ١٣١٦٥

تبوكصالح بخيت  المهنا٥٧٠ ١٣١٦٦

جدةعبدالعزيز زيد  المهنا٩٤٨ ١٣١٦٧

الرياضعبدالله عبدالرحمن محمد المهنا٧١٢٦١٣١ ١٣١٦٨

حوطة بني تميمعبدالله عبدالرحمن عبدالله المهنا٣٥١ ١٣١٦٩

الرياضعبدالله محمد سعد المهنا٩٤٦٣٢٤٣ ١٣١٧٠

الرياضمنصور عبدالله عبدالرحمن المهنا١٠٤٤ ١٣١٧١

الرياضنوف مهنا عبدالرحمن المهنا٧٤٠٢١٥٦ ١٣١٧٢

الرياضهدى عبدالله صالح المهنا٣١٦٠ ١٣١٧٣

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد محمد صالح المهناء٣٦٠٨ ١٣١٧٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضالوليد ابراهيم عبدالعزيز المهناء١٦٨٢ ١٣١٧٥

االحساءحجى احمد محمد المهناء٤٨٥ ١٣١٧٦

الخبرحسن ياسين بن حسن المهناء٢٨٢٦ ١٣١٧٧

الدمامسعد سليمان الصالح المهناء٥٧٨٥٥٢٢ ١٣١٧٨

مكتب منطقة الرياضعبدالله محمد براهيم المهناء٢٩٧٤٥٤٦ ١٣١٧٩

الجبيلعلى عثمان محمد المهناء٤٦٣ ١٣١٨٠

الرياضعلي سعد محمد المهناء٧٨٧٨٦٠٤ ١٣١٨١

الرياضمحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهناء٣٨٥٠٢٧٥ ١٣١٨٢

مكتب محافظة األحساءمريم عبدالعزيز عثمان المهناء٥٦٨٦ ١٣١٨٣

مكتب محافظة األحساءمنير معتوق عبدالله المهناء٣٣٩٦ ١٣١٨٤

بريدةمهنا بن سليمان بن صالح المهناء٣٠٤٩ ١٣١٨٥

مكتب منطقة الرياضهيثم ابراهيم عبدالعزيز المهناء٢٣٧٤ ١٣١٨٦

مكتب محافظة األحساءوضحى عبدالعزيز عثمان المهناء٣٧٦٢ ١٣١٨٧

االحساءصالح احمد صالح المهود٥٣٥٢٨٦٢ ١٣١٨٨

الرياضحمد ابراهيم محمد المهوس٨٨٨ ١٣١٨٩

الرياضخالد عبدالله صالح المهوس٥٣٠٤١٩٢ ١٣١٩٠

الرياضخليل ابراهيم خالد المهوس٩٩١٧٠٥٥ ١٣١٩١

مكتب المنطقة الشرقيةدالل ابراهيم عبدالمحسن المهوس٤٨٧٩ ١٣١٩٢

الرياضسليمان محمد ابراهيم المهوس٣٩١ ١٣١٩٣

الرياضعبدالرحمن صالح حمود المهوس٧٥٦٠ ١٣١٩٤

الخرجعلي صالح علي المهوس٣٢٤٨ ١٣١٩٥

الدماموليد بن خالد بن عبداللطيف المهيدب٦٢٣٠٣٠٦ ١٣١٩٦

مكتب منطقة الرياضهيا سالم مرجع المهيدى٨٧٥ ١٣١٩٧

الرياضعبدالله بن صالح بن علي المهيزع٦٥٠٢ ١٣١٩٨

الرياضعبدالمحسن عبدالله محمد المهينى٩٩٤ ١٣١٩٩

الرياضمحمد عبداللطيف محمد المهيني٤٥٨٥ ١٣٢٠٠

الرياضحمد عطيوي نغيمش المورعي٢٥٢٦٣٩٨ ١٣٢٠١

الرياضشويهينه ناجى  المورفى٧٦٢ ١٣٢٠٢

مكتب منطقة الرياضلطيفه حمود مسعود المورقي٥٥٨٣٢٣١ ١٣٢٠٣

جدةمحمد حمد سالم المورقي٢١٨٠٣٥٥ ١٣٢٠٤

مكة المكرمةناصر عطيه الله منصور الموركى١٨١١٠٧٩ ١٣٢٠٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةمحمد حسن جزى الموركي٤٥٧٤٢٧٥ ١٣٢٠٦

مكتب منطقة الرياضحصه عبدالرحمن عبدالله الموسى٩٤٨٨ ١٣٢٠٧

الدمامزهراء محمد موسى الموسى٤٩٧٧٥٠٨ ١٣٢٠٨

مكتب منطقة تبوكسلمي سالمه جمعه الموسى١٤٨٨٨٤٠ ١٣٢٠٩

االحساءشكري بن علي بن محمد الموسى٣٢٢٧ ١٣٢١٠

الرياضعبدالله عبدالعزيز سعد الموسى٥٢٠٠٥٠٤ ١٣٢١١

الرياضعبدالمحسن صالح محمد الموسى٩٩١٩٢١١ ١٣٢١٢

الخبرعلي هاشم محمد الموسى٢١٥٧٤٦١ ١٣٢١٣

مكتب محافظة األحساءفاطمه جاسم محمد الموسى٢٢٠٥٧١٥ ١٣٢١٤

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه عبدالله سلمان الموسى٦٨٤١ ١٣٢١٥

الرياضمحمد حمد عبدالمحسن الموسى٠٧٠٤ ١٣٢١٦

الرياضمحمد حمد محمد الموسى٤١٦٣٩٦٣ ١٣٢١٧

الرياضمحمد سعود محمد الموسى١١٢ ١٣٢١٨

االحساءمحمد صالح موسى الموسى٠٠٩٨٥١٩ ١٣٢١٩

الرياضمحمد عبدالعزيز موسى الموسى٢٤٤١ ١٣٢٢٠

مكة المكرمةمحمود بن عيسى بن يعقوب الموسى٧٦٩٤٣٦٥ ١٣٢٢١

الرسمطلق سالم  الموسى٩٢٢ ١٣٢٢٢

الرياضمنيره محمد موسى الموسى٣٨٤٣٢٥٠ ١٣٢٢٣

الرياضموسى ابراهيم عثمان الموسى٥١٨٧٧٥١ ١٣٢٢٤

الرياضنايف بن عبدالله بن محمد الموسى٨٧٥٨٣٥٩ ١٣٢٢٥

مكتب منطقة الرياضهيا عبدالله محمد الموسى٣٣٣٣ ١٣٢٢٦

الرياضمحمد صالح محمد الموسي٧٣٤١ ١٣٢٢٧

الرياضنادر عيسى صالح الموصلي٥٦٢٧٢٤٢ ١٣٢٢٨

مكتب منطقة حائلعبدالله سعود حمد الموكاء٥٦٤٠ ١٣٢٢٩

المدينة المنورةحامد عبدالقادر  الموكد٦١٨ ١٣٢٣٠

جدةرزين رجاءالله  المولت٣٨٥ ١٣٢٣١

جدةاحمد بن عيد بن بخيت المولد٤١٥٠٠٩٣ ١٣٢٣٢

جدةاحمد درويش محمد المولد٤٨٤٠٢٨٩ ١٣٢٣٣

مكة المكرمةاحمد ريلى محمد المولد٣٠٥ ١٣٢٣٤

مكتب منطقة مكة ام الفرج مرجان حميد المولد٧٧٠ ١٣٢٣٥
المكرمة/جدة

مكة المكرمةامجد عويبد عباد المولد٧٤٥٣٥٩٣ ١٣٢٣٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة امكار مسعود بخيت المولد٤٠٤٧ ١٣٢٣٧
المكرمة/جدة

جدةبخيت سالم سعيد المولد٠٢٠٣٧١٤ ١٣٢٣٨

مكتب منطقة مكة بدر مبروك علي المولد٧٢٢١ ١٣٢٣٩
المكرمة/جدة

جدةبدريه ربيعان بن فرج المولد٣٣٧٧ ١٣٢٤٠

مكة المكرمةبريده مرزوق  المولد٥٧٨ ١٣٢٤١

جدةبريك احمد  المولد٥٣٥ ١٣٢٤٢

مكة المكرمةبريك مبارك محمد سعيد المولد٦٠٠٤٨٩٧ ١٣٢٤٣

مكتب مكة المكرمةبندر محمد عبدالله المولد٩٤٧١ ١٣٢٤٤

جدةجابر نصيب  المولد٧٠٤ ١٣٢٤٥

جدةجبر جابر  المولد٧٨٧ ١٣٢٤٦

الجبيلجميع حميد حمدان المولد١٤٩٣٥٥٥ ١٣٢٤٧

جدةجميل محمد عطاالله المولد٣٣٣٤٦٢٩ ١٣٢٤٨

الرياضجميله رزق الله مرزوق المولد٠٣٢٥٢٤٢ ١٣٢٤٩

المدينة المنورةحامد محمد فرج المولد٩٠٥٩٣٨٩ ١٣٢٥٠

جدةحسون محمد مطيع المولد٤٠٧ ١٣٢٥١

الرياضحليمه حسن بالل المولد١٨٠٧ ١٣٢٥٢

جدةحماد بن سالم بن محمد المولد٦٣٧١٠٨٠ ١٣٢٥٣

مكتب منطقة مكة حمدان قاسم عبدالله المولد٤٥٨٥ ١٣٢٥٤
المكرمة/جدة

جدةحميد محمد بخيت المولد٣٧٥ ١٣٢٥٥

جدةحميده حمدان خضير المولد٥٣٣٨٧٥٨ ١٣٢٥٦

مكتب منطقة مكة دال ل جمعان محمد المولد٥٥٠٤٣٦١ ١٣٢٥٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة رسمه عبدالله سعد المولد٣٨٩٥٥٢٥ ١٣٢٥٨
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةرويده حسن سعيد المولد٦٤٧٢ ١٣٢٥٩

مكتب مكة المكرمةريهان محمد عيسى المولد٠٤٦٨ ١٣٢٦٠

جدةزهره بنت حمدان بن مبيريك المولد٧٠٧٥ ١٣٢٦١

مكتب منطقة مكة ساعده سعيد هنيدي المولد٥٩١٦ ١٣٢٦٢
المكرمة/جدة

جدةسالم سعيد حسن المولد٢٤٩٣٥٥٥ ١٣٢٦٣

جدةسالم عتيق بخيت المولد٤٨٨ ١٣٢٦٤

مكتب منطقة مكة سعد سالم فرحان المولد٥٢٢٦ ١٣٢٦٥
المكرمة/جدة

مكة المكرمةسعد عوض الله سليمان المولد٢٤١٥٢٨٢ ١٣٢٦٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةسعيد حمدان سعيد المولد٤١٩١٣٦٩ ١٣٢٦٧

رابغسليم سلمان مبروك المولد٤٨٠ ١٣٢٦٨

جدةسليمان بن سالم بن عبدالله المولد٤٠٦٥٥٦٩ ١٣٢٦٩

جدةسليمان سلمان سليمان المولد٤٣٥ ١٣٢٧٠

جدةسمير مرسال عبدالله المولد٣٥٦ ١٣٢٧١

مكتب منطقة مكة سهام حمد بخيت المولد٨٢٠٧ ١٣٢٧٢
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةصالح رزق جابر المولد٦٩٧١ ١٣٢٧٣

جدةصالح عبدربه عبدالخير المولد٦١٢ ١٣٢٧٤

جدةصالح معيض معيوف المولد٦٢٩ ١٣٢٧٥

مكتب منطقة مكة صالح صالح بن احمد المولد٨٩٠٠ ١٣٢٧٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة صلوح نصيب مبارك المولد٨٨٧٦ ١٣٢٧٧
المكرمة/جدة

الرياضطارق سليم صالح المولد٦٣١٥٦٠٥ ١٣٢٧٨

الطائفطاهر جسار حسين المولد٣١١٦٨١٧ ١٣٢٧٩

جدةطالل بن سعيد بن صنيدح المولد٣١٢٢٢٧٦ ١٣٢٨٠

الرياضعابد عبدالله خميس المولد٢٧٠ ١٣٢٨١

مكتب مكة المكرمةعابد عبدالله سليمان المولد٤٨٤٤ ١٣٢٨٢

مكتب منطقة مكة عابده عبدالله فرج المولد٧٧٩٨ ١٣٢٨٣
المكرمة/جدة

جدةعادل محمد ناصر المولد٣٩١٤٧٢١ ١٣٢٨٤

مكتب منطقة مكة عاطف عليان بن سالم المولد٩٧٦٦ ١٣٢٨٥
المكرمة/جدة

جدةعايض عيضه محمد المولد٨٣٢ ١٣٢٨٦

رابغعبدالحميد محمدحميد خضير المولد١٤٧٣٩٣٥ ١٣٢٨٧

الرياضعبدالرحمن عبدالله جيالني المولد١٦٩٨٩٥٧ ١٣٢٨٨

جدةعبدالرزاق بن سعيد بن صنيدح المولد٤٩٧١١٣٦ ١٣٢٨٩

جدةعبدالله بن حامد بن عبيدالله المولد٥٧٨٢٧٥٨ ١٣٢٩٠

جدةعبدالله زاهي عبدالحي المولد٣٢٢ ١٣٢٩١

المدينة المنورةعبدالله عبدربه عبدالله المولد٧٨٩٩٥١٩ ١٣٢٩٢

مكة المكرمةعبدالله عبدربه حامد المولد٨٣٩٢٠٥٤ ١٣٢٩٣

مكة المكرمةعبدالله عبده  المولد٤٧٥ ١٣٢٩٤

الجبيلعبدالله ماطر مطر المولد٤٦٢٠٦٤٤ ١٣٢٩٥

مكتب منطقة مكة عبدالله محمد ضيف الله المولد٢٠١٨ ١٣٢٩٦
المكرمة/جدة

الرياضعبده بخيت  المولد١٣٠ ١٣٢٩٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبده حسن  المولد٠٣٢ ١٣٢٩٨

جدةعبيد صالح صويلح المولد٨١٧ ١٣٢٩٩

جدةعبيد مبارك مصلح المولد٠٧٧ ١٣٣٠٠

جدةعبيد مبروك عبيد المولد٣٦٨ ١٣٣٠١

مكة المكرمةعجيب عبدالله  المولد٨٥٢ ١٣٣٠٢

جدةعدنان مبارك مسعود المولد٦٦٣ ١٣٣٠٣

مكة المكرمةعطيه فرج  المولد٧٦٠ ١٣٣٠٤

مكتب مكة المكرمةعلى بن صالح بن امبارك المولد٥٨٢٤٦٦٣ ١٣٣٠٥

مكتب منطقة مكة علي بن احمد بن سعيد المولد٧٦٨٢٢٨٠ ١٣٣٠٦
المكرمة/جدة

جدةعليان سعد  المولد٨٨٣ ١٣٣٠٧

رابغعوض محمد بخيت المولد١٤١ ١٣٣٠٨

جدةعياد مبارك مصلح المولد٠٣٦٧٥٩١ ١٣٣٠٩

مكتب محافظة ينبععيده محمد عبدربه المولد٩٤٠٦ ١٣٣١٠

مكتب مكة المكرمةغاده رزق جابر المولد١٩٢٦ ١٣٣١١

مكة المكرمةغازي فرج فريج المولد٨٩٥١٠٧٢ ١٣٣١٢

مكتب منطقة مكة غاليه خماس سليمان المولد٧٢٧٢ ١٣٣١٣
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةفائقه بنت وليد بن محمد المولد٦٩٣٢٦١٤ ١٣٣١٤

جدةفرج بن محمد بن عبدالله المولد١٩٨٦٨١٨ ١٣٣١٥

خليصفرج دويس فرج المولد٥٣١ ١٣٣١٦

جدةفيصل مصلح سالم المولد٣٢٦٩ ١٣٣١٧

جدةلطيفه مبروك  المولد٧٢٨ ١٣٣١٨

جدةمبريكه مبروك  المولد٧٤٢ ١٣٣١٩

مكة المكرمةمحمد درويش محمد المولد٠٨٠٧٠٥٢ ١٣٣٢٠

المدينة المنورةمحمد سعيد مساعد المولد٠١٩ ١٣٣٢١

جدةمحمد شامي عوض المولد٠٤٥٧ ١٣٣٢٢

مكة المكرمةمحمد عبدالخير سعد المولد٧١٥٥٦٦٧ ١٣٣٢٣

الرياضمحمد عبدالعزيز حسن المولد٨١٤ ١٣٣٢٤

جدةمحمد عبدالعزيز جابر المولد٧٦٧١٤٥٠ ١٣٣٢٥

مكة المكرمةمرسال احمد  المولد٠٦٩ ١٣٣٢٦

الرياضمريم جابر عبدالله المولد٣٥٠ ١٣٣٢٧

المدينة المنورةمساعد سسعيد  المولد٤٨٦ ١٣٣٢٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةمسعود محمد مسعود المولد٩٣٨٠ ١٣٣٢٩

جدةمصلح سعيد فرج الله المولد٢٨٦٠٤٩٥ ١٣٣٣٠

جدةمصلحه نصيب مبارك المولد٨٨٦٨ ١٣٣٣١

جدةمقبل ربيع مقبل المولد٤١٩٢١٣٦ ١٣٣٣٢

مكتب منطقة مكة مالك محمد ضيف الله المولد٣٥٩١ ١٣٣٣٣
المكرمة/جدة

جدةممدوح محمد صالح المولد٦٥٠٢١٣٩ ١٣٣٣٤

الطائفمنصور شافى محمد المولد٠٨٣ ١٣٣٣٥

الرياضمنصور صالح جميل المولد٨٥٦١ ١٣٣٣٦

مكة المكرمةمنيرة بنت عيد عبدالخير المولد٤٣٥٥٣٢١ ١٣٣٣٧

الخبرمهند بن جابر بن وهبي المولد٣٤٣٧ ١٣٣٣٨

مكتب مكة المكرمةنجمه عطاالله سعيد المولد١٣٩٣ ١٣٣٣٩

مكتب منطقة مكة نزهه عيسى محمد المولد٦٤٠٤ ١٣٣٤٠
المكرمة/جدة

مكة المكرمةهديه سعيد  المولد٩٥٧ ١٣٣٤١

جدةهيله خميس سالمين المولد٠٤١ ١٣٣٤٢

جدةيوسف بن سعيد بن عبدالله المولد٦٧٠٩٤٩٦ ١٣٣٤٣

الرياضبندر محمد عيسى المويزري٧٩٣٦٠٢٤ ١٣٣٤٤

الدمامابراهيم بن احمد بن خليل المويس٧٦٤٤٤٢٢ ١٣٣٤٥

حفر الباطنضيف الله محمد خلف المويس٣٨٥٣٥٧٥ ١٣٣٤٦

الخبرحسن ابراهيم بن ناصر المويل٧٠١٠ ١٣٣٤٧

المدينة المنورةرائد شمس الدين عبدالرحمن المويلحي٢٣٨٦٣٣٢ ١٣٣٤٨

الرياضابراهيم زيد محمد الموينع٣٠٢ ١٣٣٤٩

جازانموسى بن محمد بن عبدالله الموينع١٣٠٢ ١٣٣٥٠

مكتب المنطقة الشرقيةشمسه عبدالله سعيد المياد١٥٧٥٤٠٩ ١٣٣٥١

مكتب المنطقة الشرقيةشمسه عبدالله سعيد المياد١٥٧٥٤٠٩ ١٣٣٥٢

تاروتفهيمه منصور  المياد٤٤٥ ١٣٣٥٣

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد طه علي الميدان٦٣٨٣ ١٣٣٥٤

جدةعبدالعزيز سعيد بقيه الميلبى٠٣٨٠٧٣٨ ١٣٣٥٥

جدةسعد بن عواده بن عواد الميلبي٦٥٨٥ ١٣٣٥٦

جدةمسعد خليف عتيق الميلبي٧٣٢١٩٨٨ ١٣٣٥٧

مكتب منطقة الرياضمحمد صالح محمد الميمان٢٥٧٨ ١٣٣٥٨

مكتب منطقة الرياضمشاعل عبدالله ابراهيم الميمان٦١٦٥ ١٣٣٥٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الظهرانيوسف عبدالله عبدالعزيز الميمان٣١٠٢ ١٣٣٦٠

بريدةفيحان عوض ماطر الميمونى٧٣٧٥٢٥٠ ١٣٣٦١

مكتب منطقة الرياضبادي نافع بن مطر الميموني٨٤٦٩ ١٣٣٦٢

الرياضحمد صالح  المينى٩١٧ ١٣٣٦٣

جدةفهد صالح حمد الميني٢٥٢٠٨٧٨ ١٣٣٦٤

مكتب منطقة المدينة المنورةاحمد جابر شرعان الميهوبي٥٤٨٢ ١٣٣٦٥

مكتب منطقة الرياضسعود سعد عبدالمحسن الناجم٩٢٥٠٨٠٢ ١٣٣٦٦

جدةصالح مرزوق  الناجم١٦٧ ١٣٣٦٧

الخبرعلي حسين بن علي الناجم٣٣٦٦ ١٣٣٦٨

الخبرناجم عبدالله محمد الناجم٥٩٣٦٨٢٦ ١٣٣٦٩

مكتب منطقة الرياضناصر حسين علي الناجم٩٥٩٦٩١٥ ١٣٣٧٠

مكتب منطقة الرياضزهراء احمد علي النار٢٤٦٣٧٠٤ ١٣٣٧١

القنفذةامنه حمزه حسن الناشرى٣٤٦٢٧٨٠ ١٣٣٧٢

مكتب مكة المكرمةعبيد موسى مبارك الربعى الناشرى١١٨ ١٣٣٧٣

جدةفاطمه على مستور الناشرى٦٩٩ ١٣٣٧٤

مكة المكرمةسلطان محمد بن احمد الناشري٨٢٩٦ ١٣٣٧٥

جدةعجمان حمد ابراهيم الناشري٦٢٧٨ ١٣٣٧٦

القنفذةفيصل بن محمد بن ابراهيم الناشري٥٣٧٤٧٧٤ ١٣٣٧٧

جدةمحمد موسى ابراهيم الناشري٢٨٤٤٣٨١ ١٣٣٧٨

القوزمرعي يحي مرعي الناشري٢٣٢٣ ١٣٣٧٩

الرياضخالد سعد فرج الناشي٩٧١٥٦٢٢ ١٣٣٨٠

جدةعبدالله دخيل ناشي الناشي٣٦٧٠٠٥٣ ١٣٣٨١

الرياضابراهيم محمد  الناصر٢٢٣ ١٣٣٨٢

مكتب المنطقة الشرقيةجهاد محمد علي الناصر٣٣٩٠ ١٣٣٨٣

الخبرحسين عيسي حسين الناصر٥٦٩٦ ١٣٣٨٤

الرياضخالد صالح بريكان الناصر٥٤٩٠٤١٩ ١٣٣٨٥

الرياضسعود ناصر على الناصر٦١٥٠٧٢٧ ١٣٣٨٦

الرياضسليمان صالح سعد الناصر٠٨٩ ١٣٣٨٧

مكتب محافظة األحساءصفا ناصر علي الناصر٤٣٩٥ ١٣٣٨٨

الخبرعباس بن طاهر بن علي الناصر٧٦٦٠٠٨٦ ١٣٣٨٩

الرياضعبدالرحمن ناصر  الناصر ١٣٣٩٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالعزيز ابراهيم سليمان الناصر٥٩٢٨ ١٣٣٩١

الرياضعبدالعزيز مرزوق خالد الناصر٩٧٢ ١٣٣٩٢

الرياضعبدالمجيد يوسف بن عبدالعزيز الناصر٨٩١٩ ١٣٣٩٣

الدمامعبدالمحسن ناصر محمد الناصر٦٤٢٧ ١٣٣٩٤

الرياضعلى محمد صالح الناصر٢٩٥٦٩٣٠ ١٣٣٩٥

الدمامعيد وليد ناصر الناصر٧٤٢٨٨٤١ ١٣٣٩٦

الرياضعيد يحيى عيد الناصر٤٣٦٣٣٩٤ ١٣٣٩٧

الرياضفهد سعود برجس الناصر٨٦٦٨٣٧٦ ١٣٣٩٨

الرياضمحمد عبدالعزيز ابراهيم الناصر٨٩١٧٠٧٤ ١٣٣٩٩

مكتب المنطقة الشرقيةمريم محمد على الناصر٤٢٩٠ ١٣٤٠٠

تبوكناصر ابراهيم محمد الناصر٧٣٣٣٧٣٣ ١٣٤٠١

الرياضناصر يحيى عيد الناصر٥٠١٦١٥١ ١٣٤٠٢

الرياضنجالء عبدالعزيز حمد الناصر٦٥٥١٣٩٣ ١٣٤٠٣

شقراءهدى محمد حمد الناصر٣٨٠٢ ١٣٤٠٤

الرياضهدى ناصر على الناصر٠٩٦٠٧٩٦ ١٣٤٠٥

بريدةهيله علي ناصر الناصر٥٠٦٢ ١٣٤٠٦

مكة المكرمةعبدالله على ناصر الناصرى٦٩٣٠٥٧٩ ١٣٤٠٧

مكتب منطقة مكة سهام محمد عبدالله الناصري١٣٨٢ ١٣٤٠٨
المكرمة/جدة

الرايسمحمد مصطفى ناصر الناظري٨٨٥٤ ١٣٤٠٩

مكتب منطقة الرياضمازن سعيد مرزوق الناعس٨٧١٣ ١٣٤١٠

سكاكاحمدان محمد ناعم الناعم٨٢٥ ١٣٤١١

جدةسليمان بن محمد بن صالح النافع٠١٨٣٢٣٨ ١٣٤١٢

الظهرانفهد عبدالله عبدالعزيز النافع٩٧٦ ١٣٤١٣

رابغعبدالله حميدان حجر النافعي٧٨٣٠ ١٣٤١٤

الرياضمثنى محمد علي النافعي٨٣٣٧ ١٣٤١٥

الظهرانح ا  النامى ١٣٤١٦

الرياضسليمان عبدالعزيز سليمان النامي١٥٠٦٦٣٧ ١٣٤١٧

الخبرعبدالله نامي عبدالله النامي٧٦٤ ١٣٤١٨

القرياتفريحه بخيت  الناهضى١٢٥ ١٣٤١٩

الرياضمحمد عبدالله سعد النايل٩٢٠١٠١٠ ١٣٤٢٠

تبوكصالح محمد  النبيهى ١٣٤٢١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

األفالجعامر حسن بن عامر النتيفات٧٩٧٩٢٢٢ ١٣٤٢٢

أبو عريشسالم بن محمد بن مداوي النجادي٧٥٣٠١٨٨ ١٣٤٢٣

الطائفبشائر محمد سعيد النجار٠٦٨٠٤٣٣ ١٣٤٢٤

الرياضتركى فهد تركى النجار٩٣٦٢٢٧٦ ١٣٤٢٥

الرياضمحمد صالح محمد النجران٠٩٢١٥٠١ ١٣٤٢٦

المدينة المنورةدبكان سالم صالح النجرانى٢٣٩ ١٣٤٢٧

مكتب منطقة الرياضعلى جعفر حامد النجرانى٥٢٢٢٩٩١ ١٣٤٢٨

نجرانهادى سالم اوبين النجرانى٥٩٥ ١٣٤٢٩

مكتب منطقة الرياضرائد يحيى بن سعيد النجراني٧٤٠١٠٧٥ ١٣٤٣٠

مكتب المنطقة الشرقيةزكيه مبارك سعيد النجراني١٠٨٦ ١٣٤٣١

جدةزينب عبدالله احمد النجراني٧٦٧٩٧٦٢ ١٣٤٣٢

مكتب المنطقة الشرقيةساره حسن ناصر النجراني١٠٨٩ ١٣٤٣٣

مكتب المنطقة الشرقيةسعاده مبارك سعيد النجراني١١٦٩ ١٣٤٣٤

الخرجصادق ناصر بن صالح النجراني٧٧٩٩ ١٣٤٣٥

مكتب منطقة نجرانفاطمه حسن دغرير النجراني٤٠٧٢ ١٣٤٣٦

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه حسن ناصر النجراني٠٩٠٢ ١٣٤٣٧

مكتب منطقة نجرانفاطمه عبدالله هادي ال قفله النجراني٨٢٥٦ ١٣٤٣٨

مكتب محافظة الجبيلفيصل يحيى محمد آل حسنه النجراني٣٤٩٠ ١٣٤٣٩

الدماممحمد حجاج  النجراني٣٤٩ ١٣٤٤٠

مكتب المنطقة الشرقيةنوره حسن ناصر النجراني١٠٧١ ١٣٤٤١

نجرانوفقه سالم ناصر النجراني٧٦٣٨ ١٣٤٤٢

جازانموسى قاسم محمد النجعى٣٤٥ ١٣٤٤٣

مكتب منطقة مكة صبري يحيى ناصر النجعي١٤٣٨ ١٣٤٤٤
المكرمة/جدة

جدةمنصور محمد حسن النجعي٧٠٨٣٨٨٢ ١٣٤٤٥

صامطةعبدالرحمن علي حسين النجمي٩١٢٦ ١٣٤٤٦

البجاديةعبدالله بن محمد بن حسن النجيم٩٥٨٤ ١٣٤٤٧

تبوكاسماعيل محمد ابراهيم النحاس١٠٩ ١٣٤٤٨

مكتب المنطقة الشرقيةزكريا فؤاد محمد النحاس٠٢٥٨ ١٣٤٤٩

مكة المكرمةعفراء عبدالقادر معتوق النحاس٢٢٠٦ ١٣٤٥٠

جدةعبدالله دافع حسن النخالى٣٩٠٤٥٨٠ ١٣٤٥١

المدينة المنورةحسين بن موسى بن سلمان النخلى٠٧٤٤٨٦٣ ١٣٤٥٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخبرحسين حسن موسى النخلى٣٤٦ ١٣٤٥٣

جدةابراهيم عبدالمحسن عيد النخلي٤٨٥٦٢١١ ١٣٤٥٤

المدينة المنورةاحمد ناصر سبتي النخلي٦٦٦٤٦٥٢ ١٣٤٥٥

مكتب منطقة المدينة المنورةحسن احمد محمد النخلي٥١٦٩ ١٣٤٥٦

مكتب منطقة المدينة المنورةحسين محمد عبدالمنعم النخلي٧٦٨٦ ١٣٤٥٧

المدينة المنورةخديجة ابراهيم علي النخلي٨٢٣٤٥٢٤ ١٣٤٥٨

المدينة المنورةعباس محمد عباس النخلي٤٥٠٠٨٠٩ ١٣٤٥٩

المدينة المنورةعلي راشد مسلم النخلي٧١٤٢ ١٣٤٦٠

مكتب منطقة المدينة المنورةمحسن محمد عبدالمنعم النخلي٦١٧٩ ١٣٤٦١

مكتب منطقة المدينة المنورةمهدي عبدالرحيم حامد النخلي٠٦٢٩ ١٣٤٦٢

الرياضهاني علي عايض النخيش٦٥٧٠ ١٣٤٦٣

الرياضابراهيم محمد عبدالرحمن النخيالن٢٨١ ١٣٤٦٤

مكتب منطقة تبوكحميده حامد عبدالله الندالوى٨٨٥٠ ١٣٤٦٥

جدةمرزوقه دويالن  النزاوى٠٤٣ ١٣٤٦٦

ينبععطية حامد عطية النزاوي٧٥٠٠٢٥٤ ١٣٤٦٧

ينبعمحمد حامد عطيه النزاوي٧٥١٨٢٥٦ ١٣٤٦٨

جدةمحمد شاذلى حسن النزاوي٩٦١٠٩٠٢ ١٣٤٦٩

ينبععبدالرحمن مبارك رجاء النزاوي الجهني٩٨٩٠ ١٣٤٧٠

مكتب المنطقة الشرقيةصالح محمد بن صالح النزهه١٣٧٦ ١٣٤٧١

جدةناصر محمد حمدان النزهى٥٥٣ ١٣٤٧٢

أبـهاحمود فوزان محمد النصار٢٨٩٨٥٠٧ ١٣٤٧٣

المجمعةدخيل سليمان حسن النصار ١١٦٩٦٧ ١٣٤٧٤

الرياضعبدالحق فهد احمد النصار٧١٩٤٥٩١ ١٣٤٧٥

الرياضعبدالعزيز نصار عبدالله النصار٧٧٨٧٨٩٩ ١٣٤٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةعلي سلمان حبيب النصار٠٢٥٥٣٢٤ ١٣٤٧٧

الرياضفالح جاسم محمد النصار٨٣٣ ١٣٤٧٨

الخبرناصر احمد ناصر النصار٨٢٨٠٤٣٩ ١٣٤٧٩

الرياضسلطان محمد سعد النصافي٢٦٦٣ ١٣٤٨٠

الرياضصالح عبدالله سليمان النصيان٣٥٦٦٠٠٩ ١٣٤٨١

سكاكاسلطان محمد عطاالله النصيري٩٧٥٤٦٢٧ ١٣٤٨٢

سكاكاعضيد مدالله عضيد النصيري٤٢٧٠ ١٣٤٨٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةختام يحىعطيوي ال وافي النعثلي٦٧٧٣٣٥٦ ١٣٤٨٤

جدةماهر بن طلعت بن عثمان النعمان٤٩٥٤٩٩٥ ١٣٤٨٥

مكتب منطقة مكة الهام عبدالله معيلي النعمانى٧٧٦٦ ١٣٤٨٦
المكرمة/جدة

الخبرعطيان عبيدالله عبيد النعماني٠٢٧٩٨٩٣ ١٣٤٨٧

الرياضمصطفى على  النعمى ١٣٤٨٨

الخبراحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن النعمي٣٦٠٠٥٠٢ ١٣٤٨٩

مكتب محافظة الطائفاحمد حسن احمد النعمي٦٣٧٣ ١٣٤٩٠

الجبيلاحمد علي حسن النعمي٦٥٦٢ ١٣٤٩١

الخبرحسين فائع محمد النعمي٥٤٥٩ ١٣٤٩٢

الرياضعلي ابراهيم احمد النعمي١٢٧٩ ١٣٤٩٣

مكتب منطقة الرياضعلي عبدالله زين النعمي١١١٨٩٦٥ ١٣٤٩٤

جدةمحمد احمد رديف النعمي٦٦٠٢٤٩٨ ١٣٤٩٥

تبوكمحمد عيسى يحيى النعمي٠٩٦٧٠٤٤ ١٣٤٩٦

الخبرياسين محمد الفهد النعيرى٦٢٦ ١٣٤٩٧

جدةمطلق مبروك هاشم النعيري٦٧٧٦ ١٣٤٩٨

مكتب المنطقة الشرقيةالجوهره عبدالله عبدالرحمن النعيم٧٣٤٥ ١٣٤٩٩

الرياضصالح عبدالله  النعيم٥٦٨ ١٣٥٠٠

الرياضعبدالله زيد راشد النعيم٣٤١١١٢٧ ١٣٥٠١

الرياضمنصور فهد عبدالله النعيم١٢٨٠ ١٣٥٠٢

مكتب المنطقة الشرقيةبتال احمد ثامر النعيمى٠٨١٥ ١٣٥٠٣

الدمامحمود حبيب  النعيمى٠٤٩ ١٣٥٠٤

الرياضحميد خميس محمد النعيمى٤٨٠ ١٣٥٠٥

الظهرانخليفه جبر راشد النعيمى٩٩٨ ١٣٥٠٦

مكتب المنطقة الشرقيةسيف فهد محمد النعيمى٢٣٤ ١٣٥٠٧

الرياضعلى سعيد على النعيمى٨٢١ ١٣٥٠٨

الدماممصبح ربيع مبارك النعيمى٦٠٤ ١٣٥٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةمنيره احمد ثامر النعيمى٠٨٢٣ ١٣٥١٠

الظهرانمهناء راشد احمد النعيمى٣٦٧ ١٣٥١١

مكتب المنطقة الشرقيةموزه سالم سعيد النعيمى١٤٢٦٩٤٣ ١٣٥١٢

الرياضنهيول تويلى سويلم النعيمى٤٨٦ ١٣٥١٣

الخبربادي بن محمد بن ناصر النعيمي٨٠٤٤٥٢٨ ١٣٥١٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةحمد سعيد سالم النعيمي٨٨٢٩ ١٣٥١٥

بريدةخلفان علي مطر النعيمي٨٧٩٣٢٦٠ ١٣٥١٦

مكتب منطقة الرياضراشد سيف محمد النعيمي٣٠٣٢٤٧٣ ١٣٥١٧

الدمامعبدالله محمد مهنا النعيمي٦٠٩٠ ١٣٥١٨

الرياضعبدالله مصبح خلفان النعيمي٤٦٧٥٤٦٣ ١٣٥١٩

الخبرمحمد بن ناصر بن محمد النعيمي٣٤٧٨٨٠٦ ١٣٥٢٠

الظهرانمطر سليمان عاصر النعيمي٥٠٧ ١٣٥٢١

الخبرناصر بن سعد بن ناصر النعيمي٨٨٢١٢٦٧ ١٣٥٢٢

مكتب المنطقة الشرقيةناصر سليمان ناصر النعيمي٩٠١١٣٢٧ ١٣٥٢٣

الدوادمينورة محمد رشيد النغيثر٧٨٦٤٩٠٨ ١٣٥٢٤

الرياضفاطمه صالح سليمان النغيمش٥٤٢٩ ١٣٥٢٥

الرياضاحمد محمد مدالله النغيمشي٠٢٢٣٧٤٠ ١٣٥٢٦

الرياضعلي عبدالله براهيم النغيمشي٧٠٤٥ ١٣٥٢٧

بريدةمحمد عبدالله حمود النغيمشي٨٢٠٣٥٠٤ ١٣٥٢٨

جدةسلطان كامل مزيد النفاعي٠٠٨٢٣٥٠ ١٣٥٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد على محمد النفجان٥٢٩٦ ١٣٥٣٠

مكتب منطقة الرياضنوره على  النفجان٦٨٦٠ ١٣٥٣١

مكتب المنطقة الشرقيةنوره على محمد النفجان١٩٩٦ ١٣٥٣٢

رياض الخبراءمحمد حمد محمد النفيسة٣٨٠٢٠٤١ ١٣٥٣٣

مكتب منطقة الرياضساره عبدالغنى عبدالرحمن النفيسه١٢١٢ ١٣٥٣٤

الرياضسليمان عبدالوهاب ابراهيم النفيسه٤٣١٩٧٢٨ ١٣٥٣٥

مكتب منطقة الرياضعلى عبدالله حمد النفيسه٤٥٤٧٣٤٧ ١٣٥٣٦

الرياضفهد محمد ابراهيم النفيسه٩٣٦ ١٣٥٣٧

مكتب منطقة الرياضلطيفه محمد عبدالرحمن النفيسه١٤١٤ ١٣٥٣٨

الليثيوسف على محمد النفيسه٣٨٩٥٣٧٤ ١٣٥٣٩

الرياضناصر محمد  النفيش٥٩٥ ١٣٥٤٠

الرياضحباب عتيق على النفيعى٣٩٦ ١٣٥٤١

الطائفحسون بنت محسن النفيعى٢٩٧ ١٣٥٤٢

مكة المكرمةمحمد خالد علي النفيعى٤٠٢٠ ١٣٥٤٣

الطائفمحمد عبدالله  النفيعى٤٠٧ ١٣٥٤٤

الرياضمستور بجاد مستور النفيعى١٣٩ ١٣٥٤٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفمصلح عبدالله حاسن النفيعى٥٦٣ ١٣٥٤٦

مكتب منطقة الرياضنوير محيل  النفيعى٩٩٦٨ ١٣٥٤٧

مكة المكرمةتركي بن سعود بن حباب النفيعي٣٨٨٥ ١٣٥٤٨

الدمامحباب عتيق علي النفيعي٧٢٢٩٣٩٦ ١٣٥٤٩

جدةحماد شجعان عائض النفيعي٠٠٤٤ ١٣٥٥٠

الطائفخالد عيد محمد النفيعي٢٦١١ ١٣٥٥١

مكة المكرمةسعود تركي بن سعود النفيعي٦٥٠٦ ١٣٥٥٢

الرياضصالح جازع مصلح النفيعي٠٦٥٤٦٨٠ ١٣٥٥٣

الدمامعايض محمد مصلح النفيعي٣٩٢٠١٦١ ١٣٥٥٤

الرياضعبدالله سعد محمد النفيعي٠٤٧٨ ١٣٥٥٥

مكتب محافظة الطائفعبيده عبدالله مسيفر النفيعي٢٤٣٤ ١٣٥٥٦

الرياضمسفر عبيد مسفر النفيعي١٦٢٥ ١٣٥٥٧

عفيفنوره محسن ثامر النفيعي١٣٥٠ ١٣٥٥٨

جدةالهام بنت حسن بن محمد النقلي٤٧٤١ ١٣٥٥٩

االحساءعبدالله احمد عبدالعزيز النقي٦٤٥٦٤٨٧ ١٣٥٦٠

الرياضعبدالله محمد عبدالله النقيثان٧٠٥٠ ١٣٥٦١

مكتب منطقة الرياضلولوه عبدالعزيز عبدالكريم النقيثان٤٤٦٩٢٠٠ ١٣٥٦٢

مكتب منطقة الرياضلولوه عبدالعزيز عبدالكريم النقيثان٤٤٦٩٢٠٠ ١٣٥٦٣

مكتب منطقة عسيرعائشه عبدالله محمد النقير٤٩١٧ ١٣٥٦٤

الدمامحسن عبدالله على النمر٦٣٨٠٩١٢ ١٣٥٦٥

مكتب المنطقة الشرقيةحسين منير بن حسن النمر١٩٠١ ١٣٥٦٦

مكتب المنطقة الشرقيةعلي منير حسن النمر٩٠٨٨ ١٣٥٦٧

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمة حسين محمد النمر٥٨١٣ ١٣٥٦٨

الخبرمحمد عبدالله محمد النمر٦٥٦٣٨٠٥ ١٣٥٦٩

جدةحسن على مطهرمحمد النمرى٧٠١ ١٣٥٧٠

الطائفنوره محمد سالم النمرى ١٣٥٧١

الرياضحسن دخيل الله ابراهيم النمري٠٨٤١٨٤٦ ١٣٥٧٢

الطائفدخيل الله حسان عايد النمري٠٦١٨ ١٣٥٧٣

جدةطالل عطيه جابر النمري٢٢٥٣٣٨٥ ١٣٥٧٤

الدمامناصر مبارك محمد النمشان٠٠٧٦٤٣٩ ١٣٥٧٥

مكتب منطقة الرياضتركي علي محمد النمله٠٠٧٥ ١٣٥٧٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضرقيه براهيم عبدالرحمن النمله١٤٤٥ ١٣٥٧٧

الرياضعبدالعزيز عبدالله  النمله٤٤٠ ١٣٥٧٨

مكتب منطقة الرياضيوسف علي محمد النمله١٧١٠ ١٣٥٧٩

جدةعبدالملك عبدالهادي تردي النمنكاني٥٢٤٤٨٩٦ ١٣٥٨٠

جدةسمير محمد ناصر النميري٦٧٩٩٣٩٧ ١٣٥٨١

جدةالشريف تركى محمد النهارى٤٤٢ ١٣٥٨٢

الرياضمحمد بطى عايض النهارى٨٠١ ١٣٥٨٣

الرياضجمال عبدالحى محمدصالح النهاش٣٢٨٠٥١٠ ١٣٥٨٤

الدمامابراهيم مسفر بن محمد النهدي٠٧٠٢ ١٣٥٨٥

جدةايمان سليم سالم النهدي٤٥٥٦١٤٠ ١٣٥٨٦

جدةسالم عبدالله صالح النهدي٥٣٤٠٠٧٥ ١٣٥٨٧

الرياضصالح محمد سالمين النهدي٢٦٤٧٧٣٧ ١٣٥٨٨

جدةعيظه سعد عبود النهدي٢٣٣٣٤٩٣ ١٣٥٨٩

مكتب منطقة الرياضفارعه مبارك سالم النهدي٤٢٢٨ ١٣٥٩٠

جدةماجد محمد صالح النهدي٤٣١٩ ١٣٥٩١

الرياضمبارك سعيد يسلم النهدي٣٦٧٠١٤٠ ١٣٥٩٢

شرورةمنصور خالد منصورال ثابت النهدي٢٩٥٤ ١٣٥٩٣

مكتب منطقة الرياضمني بخيت بشير النهدي٤٢٤٤ ١٣٥٩٤

جدةنوره سالم حويل النهدي٧٥٥٠ ١٣٥٩٥

مكتب منطقة مكة سمير عثمان شعوب النوار٩٩٦٩٠٥٤ ١٣٥٩٦
المكرمة/جدة

حفر الباطنفهد سعد عبدالرحمن النوده١٩٩ ١٣٥٩٧

بريدةعبدالله بن عقيل بن نزال النومسي٩٠٣٣٢٠٢ ١٣٥٩٨

الرياضمحمد خلف سعد النومسي١٨٦٥٦٦١ ١٣٥٩٩

جدةماجدة بنت زكي بن رباح النونو٦٤٠٢٣٩١ ١٣٦٠٠

الدلممحمد عبدالله بن محمد النويبت٠٧٧٠ ١٣٦٠١

مكتب منطقة الرياضحصه عبدالرحمن حسين النويجم٩١١١ ١٣٦٠٢

الرياضعلي نويجم عبدالرحمن النويجم٢٨١٤٦٧٥ ١٣٦٠٣

االحساءعلى محمد  النويحل٢٦١ ١٣٦٠٤

مكتب منطقة الرياضاحمد راشد جاسم النويدر٦٢٢٦٥٤٥ ١٣٦٠٥

الرياضجاسم محمد راشد النويدر٠٢٧٣٨٣٤ ١٣٦٠٦

الرياضسند راشد جاسم النويدر٧١٨٩١١٠ ١٣٦٠٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

عنيزةسلمان عمران احمد النويس١٢٣٧٦٢١ ١٣٦٠٨

الدمامممدوح مبارك عبدالرحمن النويش٢٣٨٧٤٨٤ ١٣٦٠٩

الرياضخالد سليمان ابراهيم النويصر٢٢٦٠٢٢٦ ١٣٦١٠

الرياضسعد ناصر سعد النويصر١٦٥٧٠١٦ ١٣٦١١

مكتب منطقة الرياضسلطان حسين حبيب النويصر٣٧٧٩ ١٣٦١٢

الرياضعبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن النويصر٧٩٨٨ ١٣٦١٣

الرياضعبدالكريم محمد صالح النويصر٨٥٦٩٣١١ ١٣٦١٤

ابقيقمحمد خالد بن محمد النويصر١٣٩١ ١٣٦١٥

الظهرانيوسف احمد ابراهيم النويصر٠٥٣٠٩٦٧ ١٣٦١٦

الخبرعبدالله سعد صالح النينياء٧٣٤٩٩١٤ ١٣٦١٧

مكتب المنطقة الشرقيةبدريه تويم شلوان الهاجرى٩٠٢٢ ١٣٦١٨

مكتب المنطقة الشرقيةبدريه منصور محمد الهاجرى٣٥٦٦ ١٣٦١٩

مكتب المنطقة الشرقيةبنا سعيد حمد الهاجرى١٦٥٨ ١٣٦٢٠

الدمامبناء هادى هندى الهاجرى٣٣٦٥ ١٣٦٢١

الظهرانجبر فالح جبر الهاجرى٤٨٦ ١٣٦٢٢

مكتب المنطقة الشرقيةدليم ناصر خونان الهاجرى٠٧٢٨٥٥٣ ١٣٦٢٣

مكتب المنطقة الشرقيةراشد خالد مسعود الهاجرى٨٣٢٧٢٢٤ ١٣٦٢٤

مكتب المنطقة الشرقيةراشدمبارك راشد ال منيف الهاجرى٣٥٨٦٥٣٢ ١٣٦٢٥

مكتب المنطقة الشرقيةساره سعد قلميدان الهاجرى٣٥٠٩ ١٣٦٢٦

مكتب محافظة األحساءسالم ناصر على الهاجرى٣٧٣ ١٣٦٢٧

مكتب المنطقة الشرقيةساميه فهد سعيد الهاجرى٢١٧٣ ١٣٦٢٨

الظهرانعبدالله بركى حمد الهاجرى٠٤٠ ١٣٦٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالهادى فهد سعيد الهاجرى٧٣٤٦ ١٣٦٣٠

مكة المكرمةفهد على محمد الهاجرى٣٢١٩١٦١ ١٣٦٣١

مكتب المنطقة الشرقيةفيصل فهد سعيد الهاجرى٢٢٠٧ ١٣٦٣٢

الدماممبارك سالم مبارك الهاجرى٩٢٤ ١٣٦٣٣

الخفجيمحمد خميس  الهاجرى١٨٠ ١٣٦٣٤

مكتب منطقة الرياضمحمد عبدالله حزام الهاجرى٠٧٢ ١٣٦٣٥

الرياضمحمد على محمد الهاجرى٦٢٣ ١٣٦٣٦

الرياضمحمد ناصر شافى الهاجرى٩١٠ ١٣٦٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد ناصر مدغش الهاجرى٣٣٧ ١٣٦٣٨
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التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدماممسفر راشد راشد الهاجرى٢٧٧ ١٣٦٣٩

مكتب المنطقة الشرقيةمصبوبه مبخوت هادي الهاجرى٢٤٧٠ ١٣٦٤٠

مكتب المنطقة الشرقيةمنى فهد سعيد الهاجرى٦٩٨٤ ١٣٦٤١

مكتب المنطقة الشرقيةمنيره احمد درويش الهاجرى١٣٦٤ ١٣٦٤٢

الدماممهيالن خالص عبدالله الهاجرى٣٩٢٠٠٣٣ ١٣٦٤٣

مكتب المنطقة الشرقيةميثا فهد سعيد الهاجرى١٣٤٩ ١٣٦٤٤

الظهرانناصر على سعيد الهاجرى٤١٣ ١٣٦٤٥

مكتب المنطقة الشرقيةنفالء تويم شلوان الهاجرى٨٩٩٠ ١٣٦٤٦

مكتب المنطقة الشرقيةهندى راشد عجب الهاجرى٢٢٦٧٣٦١ ١٣٦٤٧

مكتب المنطقة الشرقيةوسميه حسين راكان الهاجرى١٣٧٢ ١٣٦٤٨

مكتب المنطقة الشرقيةوضحه منصور محمد الهاجرى٣٥٥٨ ١٣٦٤٩

مكتب المنطقة الشرقيةوضحى فالح تويم الهاجرى٨٩٤١ ١٣٦٥٠

مكتب المنطقة الشرقيةبداح باني بن ذيب الهاجري١٩٠٤ ١٣٦٥١

الرياضحصه عقيل حمود الهاجري٤٤٠٨٥٧٩ ١٣٦٥٢

مكتب المنطقة الشرقيةحصه فالح جديع الهاجري٦٢٦٩ ١٣٦٥٣

الجبيلحمد مبارك حمدمبارك الهاجري٣٦٦ ١٣٦٥٤

الدمامحمد مضحي زريق الهاجري٦٨٨١٥٢٩ ١٣٦٥٥

مكتب المنطقة الشرقيةخالد باني ذيب الهاجري٠٩٠٠٦٣٣ ١٣٦٥٦

الدمامخالد سعد بطي الهاجري٩٠٤٥ ١٣٦٥٧

الثقبةخالد محمد سعد الهاجري٢٨٦٣١٧٥ ١٣٦٥٨

مكتب المنطقة الشرقيةخزنه مسفر راشد الهاجري٨٩٣٣ ١٣٦٥٩

مكتب المنطقة الشرقيةراشد حنتوش لقرع الهاجري٥٩٠٨٩٣٦ ١٣٦٦٠

مكتب المنطقة الشرقيةساره راشد سيف الهاجري٦٣٠٥ ١٣٦٦١

الدمامسعد ابراهيم عبد الله الهاجري٨٩٢٦١٤٩ ١٣٦٦٢

مكتب محافظة الجبيلشافي ناصر عبدالله الهاجري٩١٣٩ ١٣٦٦٣

مكتب المنطقة الشرقيةشمسه فالح جديع الهاجري٧٠٦٤ ١٣٦٦٤

مكتب المنطقة الشرقيةشيخه سعيد براك الهاجري٣٦٢١٢٨٢ ١٣٦٦٥

مكتب المنطقة الشرقيةشيخه سعيد خزيم الهاجري٢١١٩ ١٣٦٦٦

مكتب المنطقة الشرقيةطفله فالح جديع الهاجري٩١٨٠ ١٣٦٦٧

الدمامعايض جابر سعدال زايد الهاجري٨٠٣٥ ١٣٦٦٨

الرياضعبدالرحمن محمد براهيم الهاجري٢٨٧٣ ١٣٦٦٩
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مكتب المنطقة الشرقيةعبدالعزيز سعيد خزيم الهاجري٥٨٩٨ ١٣٦٧٠

الخبرعبدالعزيز عبدالله محمد الهاجري٨٦٩١ ١٣٦٧١

الرياضعبدالله حمد عبدالرحمن الهاجري٨٨٥٧٦٨٨ ١٣٦٧٢

الخفجيعبدالله خميس ماجد الهاجري٤٥٩ ١٣٦٧٣

الدمامعبدالله راشد فرهود الهاجري٥٤٥١٦٥٩ ١٣٦٧٤

الخبرعبدالله محمد بن ناصر الهاجري٧٨٠٠٩٦٨ ١٣٦٧٥

الدمامعبدالله مطلق عبدالله الهاجري٦٤٢٣٠٦٣ ١٣٦٧٦

مكتب محافظة الجبيلعبدالله ناصر عبدالله الهاجري٣٦٧٨ ١٣٦٧٧

الظهرانعبدالهادى عبدالله حمدان الهاجري١٦٥ ١٣٦٧٨

مكتب المنطقة الشرقيةعبير فالح جديع الهاجري٨٦٧٠ ١٣٦٧٩

الرياضعجب عبدالله عجب الهاجري٩٩٦٧ ١٣٦٨٠

مكتب المنطقة الشرقيةعلي ناصر علي الفهيد الهاجري٨٠٩٨٢٤٥ ١٣٦٨١

الدمامغزيل بداح مشاع الهاجري٥٦٩١ ١٣٦٨٢

مكتب المنطقة الشرقيةفالح باني بن ذيب الهاجري٥٣١٠ ١٣٦٨٣

مكتب المنطقة الشرقيةفرجه راشد تميم سيف الهاجري٦٣٤٧ ١٣٦٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةفرجه متعب براك الهاجري٧٠١٥ ١٣٦٨٥

سيهاتفالح سالم فالح الهاجري٦٧٨٣ ١٣٦٨٦

الدمامفالح سلطان  الهاجري٨٨٥ ١٣٦٨٧

الخبرفهد ابراهيم محمد الهاجري٥٦٩٢١٧٩ ١٣٦٨٨

مكتب المنطقة الشرقيةفهد سعيد خزيم الهاجري١٣٢٠ ١٣٦٨٩

الخبرفيصل بن تركي بن شايع المحمد الهاجري٣٣٦٣٤٧٧ ١٣٦٩٠

الدمامقشعم هداف رجاءال زايد الهاجري٤٢٥٦ ١٣٦٩١

مكتب المنطقة الشرقيةقماشه فالح جديع الهاجري٧٠٣١ ١٣٦٩٢

الظهرانماجد سعد فالج الهاجري٤٠٨١٩١٧ ١٣٦٩٣

الرياضمبارك رجاء محمد الهاجري٩٤٨٣٤٩٢ ١٣٦٩٤

الظهرانمبارك عويض  الهاجري٩٥٠ ١٣٦٩٥

الخبرمحمد بن عبدالله بن محمد الهاجري٠٥٨٦٩٨٢ ١٣٦٩٦

الظهرانمحمد بن عجب بن حمد الهاجري٢٨٥٢٢٣٤ ١٣٦٩٧

الدماممحمد راشد سعد الهاجري٤٣٦١ ١٣٦٩٨

االحساءمحمد سعود سالم الهاجري٢٠٤٤ ١٣٦٩٩

الدماممحمد سفر عبيد الهاجري٨٠٣٠٣٥٧ ١٣٧٠٠
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
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التسلسلي
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الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد شايع سعيد الشعفولي الهاجري٦٤٠٥٣٦٠ ١٣٧٠١

مكتب منطقة الرياضمحمد مشعان دريميح الهاجري٦٠٧٤٣٤٠ ١٣٧٠٢

مكتب المنطقة الشرقيةمرعي شايع سيف الهاجري٧١٩٦٦٢٥ ١٣٧٠٣

مكتب المنطقة الشرقيةمسفر سعيد خزيم الهاجري١٢٨٤ ١٣٧٠٤

الظهرانناصر سعيد مبارك الهاجري٤١٢٨٨٤٣ ١٣٧٠٥

الظهرانناصر ضيدان ناصر الهاجري٥٨٣ ١٣٧٠٦

الخبرناصر محمد دخيل الهاجري١٥٨٠١٨٩ ١٣٧٠٧

الدمامنايف حمد عجب الهاجري٣٢٩٧ ١٣٧٠٨

مكتب المنطقة الشرقيةنايف محمد ناصر الهاجري٦٦٦٤ ١٣٧٠٩

الرياضهادي بن ناصر بن هادي الهاجري٢٦٩٠٥٣٩ ١٣٧١٠

مكتب المنطقة الشرقيةهدى سعيد براك الهاجري٣٦٨٨٢٨٢ ١٣٧١١

مكتب المنطقة الشرقيةهياء راشد تميم سيف الهاجري٦٣٣٩ ١٣٧١٢

مكتب المنطقة الشرقيةهياء سعيد خزيم الهاجري٠٦١٣ ١٣٧١٣

مكتب المنطقة الشرقيةوضحا راشد تميم سيف الهاجري٦٣٢١ ١٣٧١٤

الرياضسالمه محمد ادريس الهادى٦٨٦ ١٣٧١٥

جدةاحمد يحي احمد الهادي٨٣٩٩ ١٣٧١٦

بريدةمحمد خليفه محمد الهاشل٠٩٢٧ ١٣٧١٧

الرياضنوره محمد عبدالله الهاشل٤٨٠٦٧٦٤ ١٣٧١٨

االحساءطاهر محمد عبدالله الهاشم٠٢٥٤٦٧٠ ١٣٧١٩

االحساءعباس على ابراهيم الهاشم٦١٦٣٣٩٥ ١٣٧٢٠

الدمامعبدالرضا علي هاشم الهاشم٣٨٧ ١٣٧٢١

حفر الباطنعلي عباس هاشم الهاشم٤٤٤٧٦٨٥ ١٣٧٢٢

مكتب المنطقة الشرقيةمعصومة سلمان علوي الهاشم٣٧٠٠ ١٣٧٢٣

الرياضهاشميه بنت مكي بن عباس الهاشم٨٣٢٦ ١٣٧٢٤

مكة المكرمةمحمد بن احمد بن سعيد الهاشمي االمير٣٣٥٨ ١٣٧٢٥

جدةحسين محمد  الهاوساوى ١٣٧٢٦

الدمامعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الهباد٧٧٨٢٤٦٠ ١٣٧٢٧

المجمعةاحمد عبدالعزيز نافع الهبدان٥٣٤٠١٠٧ ١٣٧٢٨

الطائفعبدالكريم بن عبدالله بن احمد الهبل/٣٥٢٥١٢ ١٣٧٢٩

مكة المكرمةرجاء عبدالله لطيف الهبيدى٦٠٠٢ ١٣٧٣٠

جدةمحمد أحمد محمد الهبيلي٤٠٣٧٤٥٩ ١٣٧٣١
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النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعلي عبدالعزيز علي الهتالن٧٩٥١٢٤٣ ١٣٧٣٢

بريدةمزنه العبدالعزيز  الهجرس٨٨٦ ١٣٧٣٣

الرياضعبدالرحمن مرزوق مدهس الهدبانى٢٦٧ ١٣٧٣٤

الرياضاحمد عبدالله صالح الهدلق١٠٤ ١٣٧٣٥

الرياضعبدالعزيز حمد عبدالعزيز الهدلق٤٢٦٠٢٩١ ١٣٧٣٦

الرياضلطيفه عبدالله  الهدلق٧١٥ ١٣٧٣٧

مكتب منطقة الرياضهيا سلطان عبدالله الهدلق٧٩٣٦٢١٥ ١٣٧٣٨

الرياضمحمد عبدالله محمد الهدهود٤٠٩٣٣٩٥ ١٣٧٣٩

الخبرعبدالرحمن محمد احمد الهديان٧٣٦ ١٣٧٤٠

مكتب منطقة الرياضتوفيق هديب عبدالعزيز الهديب٦٥١٢٢٧٣ ١٣٧٤١

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن عبدالله عبدالرزاق الهديب٢٢٤٣ ١٣٧٤٢

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز الهديب٢٣١٨ ١٣٧٤٣

مكتب منطقة الجوفعبدالله محمد عبدالله الهديب١٨١٦ ١٣٧٤٤

الرياضعبدالله سالم محمد الهديرس٥١١٢ ١٣٧٤٥

مكتب مكة المكرمةحنان مشرى شريان الهذلى٢٨٦٧ ١٣٧٤٦

جدةسعيد عبدالله  الهذلى٥٤٩ ١٣٧٤٧

مكتب مكة المكرمةشيخه بنت مستور راشد الهذلي٠١٣٠ ١٣٧٤٨

مكتب مكة المكرمةعاليه عابد طالع الهذلي٢٣٥٤ ١٣٧٤٩

الرياضعبدالكريم الفي عواض المسعودي الهذلي٥٦٤٢٨٣٨ ١٣٧٥٠

مكة المكرمةعبدالله بن حمد بن حميد الهذلي٦٢٠٨٠٧٠ ١٣٧٥١

الرياضعجيبه مثيب كريم الهذلي١٦٤٥١٦٩ ١٣٧٥٢

جدةعوض وصيل وصال الهذلي١٤٩٠٣٨٩ ١٣٧٥٣

مكتب مكة المكرمةفايزه بنت مستور راشد الهذلي٠١٤٨ ١٣٧٥٤

الرياضمساعد عطيه عبد الله الهذلي٢٦٩٤٢٠٠ ١٣٧٥٥

الرياضمصلح طالع عوده الهذلي٧٨٤٦٧٧٨ ١٣٧٥٦

مكة المكرمةمعود حمود بن الفي الهذلي٨٠٤٧ ١٣٧٥٧

الرياضمنصور صبيان صقير الهذلي١٤٨٦٦١٦ ١٣٧٥٨

مكتب منطقة مكة حصه ابراهيم الفهد الهذيل٧٥٣٩ ١٣٧٥٩
المكرمة/جدة

الجبيليوسف ناصر ابراهيم الهذيل٨٠٠ ١٣٧٦٠

مكتب محافظة الطائفعبدالرحمن مذحل بين الهذيلي١٩٩٥ ١٣٧٦١

جدةعبدالله بن حمود بن حماس الهذيلي٥٢٨٤٣٢٣ ١٣٧٦٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةعبدالرحمن مضحي حمدان الهرجاف٥٨٠٣ ١٣٧٦٣

الطائفسالم احمد  الهرسانى٩٨٨ ١٣٧٦٤

جدةصالح عثمان فرحان الهرشانى٠١٧ ١٣٧٦٥

خميس مشيطعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الهرمس٠١٦٤٦١٩ ١٣٧٦٦

الظهرانعبدالله فهد عبدالله الهريشى٩٩٣ ١٣٧٦٧

الرياضحسن سليمان يحيى الهزازى٣٥٣ ١٣٧٦٨

جدةحسين على كعيب الهزازى٦٤٦ ١٣٧٦٩

الرياضسعد محمد سعد الهزاع٢٣٣ ١٣٧٧٠

جدةعبدالرحمن سليمان العلي الهزاع٣٣٥٤٢٩٣ ١٣٧٧١

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز هزاع محمد الهزاع٢٥١١ ١٣٧٧٢

الطائفعبدالرحمن احمد  الهزالى٨٥٨ ١٣٧٧٣

الرياضعبدالله عبدالرحمن حسن الهزانى٧٨٣ ١٣٧٧٤

مكتب مكة المكرمةبندر عبدالعزيز مشاري الهزاني٥٠٩٧ ١٣٧٧٥

ينبعراشد سعد راشد الهزاني١٦٧٣٢٤١ ١٣٧٧٦

المدينة المنورةعبدالعزيز سعد راشد الهزاني٦٨٨٣٦٤٦ ١٣٧٧٧

الرياضعلي سيف علي الهزاني٢٥٧٩٩٧٧ ١٣٧٧٨

جدةاحمد مفرح  الهزى٨٥٧ ١٣٧٧٩

مكتب محافظة األحساءعبدالعزيز ابراهيم صالح الهزيم٢٤٤٧ ١٣٧٨٠

الرياضعبدالله ناصر عبدالله الهطالنى٦٠٠ ١٣٧٨١

الرياضيوسف محمد ناصر الهطالنى٣٩٢ ١٣٧٨٢

الرياضسليمان حمد محمد الهقاص٥٢٢٢٨٢٢ ١٣٧٨٣

الدمامآمال عبدالله ابراهيم الهالل٠٨١٣ ١٣٧٨٤

الخبرعبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله الهالل٤٠٣١٣٥٦ ١٣٧٨٥

بريدةمحمد عبدالعزيز بن عبدالله الهالل٥٢٨٣ ١٣٧٨٦

الجبيلناصر عبدالله سليمان الهالل٨٦٥٣٢٩٨ ١٣٧٨٧

مكة المكرمةعادل محمد صالح عبدالخير الهاللى٩٠٨٣٠٦٧ ١٣٧٨٨

القنفذةمحمد على الشايش الهاللى٧٣٩ ١٣٧٨٩

جدةمحمد مشعمل ابراهيم الهاللى٨١٩ ١٣٧٩٠

خميس مشيطابراهيم ابن علي ابن محمد الهاللي٧٠٤١ ١٣٧٩١

القنفذةاحمد بن ابراهيم بن هادي الهاللي٢٥٥٩٢٥٨ ١٣٧٩٢

مكة المكرمةحسن علي  الهاللي٤٠٧ ١٣٧٩٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبيد عبدالله بن حميدي الهاللي٩٥٢٤ ١٣٧٩٤

مكة المكرمةمتعب حسن حسين الهاللي٥٣٧١٢٧١ ١٣٧٩٥

الخبرحمساء فالح محماس الهلقمى٩٥٦٧٥٦٧ ١٣٧٩٦

جدةحمدي يوسف ابراهيم الهليس٤٢٠٧٨٢٢ ١٣٧٩٧

الدمامعباس فاضل حسين الهليل١٣٢٦ ١٣٧٩٨

الخرجعبدالله سعد ناصر الهليل٦٨٠١١٠٤ ١٣٧٩٩

الدماميحيى حسن منصر الهمام١٨٧ ١٣٨٠٠

الرياضعبدالله علي سعد الهمامي٩٩٩٦ ١٣٨٠١

نجرانعلي صالح احمد الهمامي٧٨٨٤٥٣٣ ١٣٨٠٢

جدةفاطمه احمد سالم الهمامي٢٤٥٥ ١٣٨٠٣

الرياضماهر محمد سعد الهمامي١٤١٢ ١٣٨٠٤

الرياضمحمد عبداالله  الهمدانى٦٨٠ ١٣٨٠٥

حائلشريف محمد سالم الهمشي٠٣٣٣٨٧١ ١٣٨٠٦

القرياتمطله فنخور معيش الهمالن١٨٢٢١٩٠ ١٣٨٠٧

مكتب محافظة األحساءمحمد حسين بن علي الهميان٠٩٠٧ ١٣٨٠٨

الرياضعبدالحميد عبدالمجيد عبدالجبار الهميلي٦٨٢٨٥٩٩ ١٣٨٠٩

عنيزةعبدالعزيز بن محمد عبدالواحد الهميلي٨٨٤٧٠٦٣ ١٣٨١٠

الدماملميعه احمد حسين الهميلي١٦٠٤٧٧١ ١٣٨١١

جدةمحمد بن عبدالوهاب بن عباس الهنداوي٠٠٣٦٧٩٩ ١٣٨١٢

الدمامحسن بحنى عبدالله الهندى٩٠٤ ١٣٨١٣

الدمامفهد عبدالله موسى الهندى١٧٠ ١٣٨١٤

الخرجمحمد عبدالله هندى الهندى٢٢٢ ١٣٨١٥

مكة المكرمةحياة محمد على نتو الهندي٧٨٧١ ١٣٨١٦

مكة المكرمةخالد عبده عبدالرحيم الهندي٨٧٧٣٥٦٠ ١٣٨١٧

جازانعائشه محمود حسن علي الهندي٧٢٥١ ١٣٨١٨

مكتب محافظة الطائفعبدالله يوسف سرحان الهندي٤٠٠٢٢١٨ ١٣٨١٩

مكة المكرمةفؤاد فيض عظيم فضل عظيم الهندي٦٨٩٦٠٧٩ ١٣٨٢٠

مكة المكرمةمحمد بن طاهرغالم بن رسول بخش الهندي٣٩٨٩٠٤٥ ١٣٨٢١

الرياضحصه عبدالرحمن محمد الهواردى٩٩٩ ١٣٨٢٢

الرياضعبدالله فهيد عبدالله الهواشله٠٥٢٥ ١٣٨٢٣

مكتب منطقة حائلاحمد صالح عبدالله الهواوي٤٩٠٦ ١٣٨٢٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بريدةعبدالله العبدالمعين الحامد الهوته٤١٩ ١٣٨٢٥

الرياضفهد حامد سعود الهوته٨٦٤٩ ١٣٨٢٦

الرياضعلى عبدالله  الهوساوى٠٧٥ ١٣٨٢٧

جدةمحمد صالح حمزه صالح الهوساوى٨٥٦ ١٣٨٢٨

ينبعمحمود عبدالقادر ابراهيم الهوساوى١٨٨٣٦٥٨ ١٣٨٢٩

مكتب منطقة مكة أحمد يوسف ادام الهوساوي٠٣١٧ ١٣٨٣٠
المكرمة/جدة

مكة المكرمةادريس يونس ابراهيم الهوساوي١٤٠٦٤٥٠ ١٣٨٣١

جدةايوب عيسى حسين الهوساوي٥٤٣٧١٧٤ ١٣٨٣٢

مكتب منطقة المدينة المنورةبشير ابراهيم محمد الهوساوي١٣٦٧ ١٣٨٣٣

المدينة المنورةبكر سعيد محمد الهوساوي٦٣٢٤٦٠٨ ١٣٨٣٤

مكتب منطقة مكة حبيبه بكر ادم الهوساوي٤٦٨٣ ١٣٨٣٥
المكرمة/جدة

جدةرحمه بكر عثمان الهوساوي٢١٣٣٧٧٣ ١٣٨٣٦

مكة المكرمةصفيه محمد خضر الهوساوي١٧٥٣٢٢٣ ١٣٨٣٧

جدةطارق ابن ادريس بن عبدالحميد الهوساوي٢١٣٦١٧٧ ١٣٨٣٨

المدينة المنورةطاهر محمد محمد الهوساوي٩٦٥٩٥٣٩ ١٣٨٣٩

المدينة المنورةعبدالرحمن ابوبكر حامد الهوساوي٧٩٧٨٧٧٩ ١٣٨٤٠

مكة المكرمةفواز محمد موسى الهوساوي٢١٥٩٠٨١ ١٣٨٤١

جدةكوثر نور محمدثاني الهوساوي٨٦٦٠ ١٣٨٤٢

جدةماجد بن موسى بن ادريس الهوساوي٠٦٠٣٩٠٦ ١٣٨٤٣

الرياضمحمد احمد ادم الهوساوي٠٣٩٥٤٨٩ ١٣٨٤٤

جدةمحمد بن عمر بن محمد الهوساوي٢٤٩٦٤٥٢ ١٣٨٤٥

الرياضموسى زكريا موسى الهوساوي٨٦٥٧٤٩٤ ١٣٨٤٦

الرياضنوح يحيى نوح الهوساوي٨٦٤٨٧٧٧ ١٣٨٤٧

مكة المكرمةسمير عبدالكريم محمد الهوسة٩٠١٩٨٢٨ ١٣٨٤٨

المدينة المنورةحسين محمد سابو الهوسه٩٨٠٦٢٧٧ ١٣٨٤٩

الرياضعلي خالد محمد الهوسه٣٤٠١ ١٣٨٥٠

الرياضمحمد سابو عبداللطيف الهوسه٣٢٠ ١٣٨٥١

الطائفعابد سالم محمد الهويد٥٦٥٧ ١٣٨٥٢

الرياضسعد جمعان  الهويدى٢٣٣ ١٣٨٥٣

الرياضعبدالله خالد جلوي الهويدي٠٦١٠٨٢٦ ١٣٨٥٤

مكتب منطقة الرياضبدريه سليمان ابراهيم الهويري١٤٧٣ ١٣٨٥٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

ينبعحصه عبدالله عوده الهويريني٠٠٥٧١٣٣ ١٣٨٥٦

الرياضعبدالله عبدالعزيز عبدالله الهويريني٨٢٩٨٦٢٩ ١٣٨٥٧

الرياضعلي محمد سليمان الهويريني٤٩٦١٢٧٠ ١٣٨٥٨

بريدةابراهيم عبدالله حمد الهويسين٣٠٨٤٧٣٧ ١٣٨٥٩

الرياضعبداالله احمد عبدالله الهويسين٢٤٥٢١٢٨ ١٣٨٦٠

جدةخالد محمد سليمان الهويش١٦١٨ ١٣٨٦١

بريدةعبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الهويش٨٢٩٧٧٦٣ ١٣٨٦٢

جدةمحمد سليمان  الهويش٨٠٦ ١٣٨٦٣

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد عبدالعزيز حمد الهويش٦٨١٢ ١٣٨٦٤

مكتب محافظة الطائفشريفه عبدالرحمن عبدالله الهويشل١٥١٦ ١٣٨٦٥

المدينة المنورةعبدالله عبدالعزيز  الهويشل٧٥٩ ١٣٨٦٦

الرياضقماشه عبدالله محمد الهويشل٩٨٩٦ ١٣٨٦٧

مكتب منطقة الرياضهويشل براهيم بن عبدالله الهويشل٧٢٩٤ ١٣٨٦٨

الرياضهويشل محمد هويشل الهويشل٣٢٢٩٥٨٢ ١٣٨٦٩

الرياضمحمد سعود عبدالعزيز الهويمل١٠٤٢٢٤١ ١٣٨٧٠

مكتب منطقة الرياضناصر عبدالعزيز بن ناصر الهويمل٧١٣٨ ١٣٨٧١

مكتب منطقة الرياضشعيع عبدالله محسن الهيضل٥٩٤٠ ١٣٨٧٢

جدةاحمد محمد شليان الهيفانى٥٣٠٧٩٢٧ ١٣٨٧٣

جدةاحمد على كهالن الهيلى٨٧٠٤٠٧٩ ١٣٨٧٤

مكتب منطقة تبوكمزينه عويض سليمان الوابصي١٠٨٩ ١٣٨٧٥

الدمامعيسى صالح بن سليمان الوابل٥٣٢٦ ١٣٨٧٦

البدائعهياء محمد براهيم الوابل٩٠٥٤ ١٣٨٧٧

ظهران الجنوبعلى عبدالله محسن الوادعى١٠٨ ١٣٨٧٨

أبـهاثلبه حامد محمد الوادعي٥٢٧١ ١٣٨٧٩

الرياضخالد عبد الله بخيت الوادعي٩٨٩٦٤٣٤ ١٣٨٨٠

نجرانصالح محمد عبدالله الوادعي٦٢٧١ ١٣٨٨١

جدةعبدالرحمن سعيد احمد الوادعي٠٨٥٢ ١٣٨٨٢

جدةعواش معيض علي الوادعي٨٣٠٩٠٤٨ ١٣٨٨٣

مكتب منطقة الرياضفاطمه حسن احمد الوادعي٠١٢٧ ١٣٨٨٤

الرياضمحمد حسن حشيش الوادعي٩٨٨٥ ١٣٨٨٥

جدةنوره بنت مبارك بن احمد الوادعي٤٤٩٣٦٤١ ١٣٨٨٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

نجرانطيبه محمد حيدان الوادعيه٩٨١٨ ١٣٨٨٧

الرياضابراهيم يوسف ابراهيم الوادي٤٨٧٩٩٦٣ ١٣٨٨٨

الرياضيعقوب يوسف ابراهيم الوادي٢٤١٢٥٦٦ ١٣٨٨٩

جدةبندر بن محمدعلي بن عطيه الواسظي٨٩٦٧ ١٣٨٩٠

الرياضعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الواصل٨٠٢٥٢٥٣ ١٣٨٩١

عنيزةعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الواصل٢٥٨٨٩٥٩ ١٣٨٩٢

جدةمسلم حطيحط  الوافى١٧٣ ١٣٨٩٣

مكة المكرمةحسن حسان حسن الوافي٩٨٥٧٣٣٥ ١٣٨٩٤

مكة المكرمةغاليه عبدالمنعم عابدعبيد الوافي٦٩١٠٣٤٥ ١٣٨٩٥

الرياضفهد احمد عثمان الواكد٠٠٣٣ ١٣٨٩٦

جدةمحمد بن احمد بن محمد الوالبي٥١٦٦٩٤٦ ١٣٨٩٧

الرايسمحمد عبدالله علي الوايلي٠٧٤٢ ١٣٨٩٨

الدمامعبدالهادي عبدالله حسن الوباري٣٨٠٣ ١٣٨٩٩

الرياضحسن عبدالعزيز حسن الوبى٠٦٢ ١٣٩٠٠

مكتب منطقة الرياضامنه عبيد غميل الوحشى٢٢٧٦ ١٣٩٠١

الخرجحميد محمد عمير الوحشى٨٠٥ ١٣٩٠٢

مكتب منطقة الرياضسيف سالم هويشل الوحشى٤٤٣٢٠٩١ ١٣٩٠٣

الرياضحيدر عيسى بن محمد الوحيمد٨٠٧٥ ١٣٩٠٤

الرياضمنيره علي بن محمد الوحيمر٦٢٣٠ ١٣٩٠٥

الرياضبشير فرج محمد عبدالله الودعانى٣٥٠ ١٣٩٠٦

مكتب منطقة جازانحسن على جيران الودعانى٩٤٤ ١٣٩٠٧

مكتب منطقة جازانسعيده مفرح حسن الودعاني٦١٢٢ ١٣٩٠٨

مكتب منطقة المدينة المنورةفاطمه محمد سلمان الودعاني٣١٠٣ ١٣٩٠٩

الرياضمحمد معجب محمد الودعاني٦٩٦٧ ١٣٩١٠

الطائفناشي حبيب ابن فهيد الوذناني١٩٤٤ ١٣٩١١

الطائفمطر كميخ  الوذينانى٨٠٣ ١٣٩١٢

بريدةهذال عواض عبدالله الوذيناني٢١٣٧ ١٣٩١٣

سكاكاسلوى عبدالرحمن الغافل الوردي١٩٧٣ ١٣٩١٤

الرايسمحمد احمد حسن الوزاب٨٦٠٦ ١٣٩١٥

القطيفاحمد عبدالله احمد الوزان٤٥٤٨ ١٣٩١٦

بريدةمحمد عبدالرحمن علي الوزان٠٣٠٥٤٣١ ١٣٩١٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسلمان عواد العمر الوسم٥٣٧٣ ١٣٩١٨

مكتب منطقة الرياضعلي مرزوق علي الوسمي٢٥٨١٢٤٤ ١٣٩١٩

الرياضسعود عبدالله سعود الوسواس٠٠٧٦٨٦٧ ١٣٩٢٠

مكتب منطقة الرياضتركي عبدالله ناصر الوسيدي٥٤٥٣ ١٣٩٢١

بريدةاحمد علي سالم الوشمي٣٤٦٠٥٩٧ ١٣٩٢٢

مكتب مكة المكرمةعبدالعزيز خالد سليمان الوشمي٨٧٠٦٧٥٩ ١٣٩٢٣

مكتب مكة المكرمةمحمد خالد سليمان الوشمي٨٧١٤٤٩٥ ١٣٩٢٤

جدةحنان محمد ابراهيم الوصابي٣٤١٩ ١٣٩٢٥

الخبرعبدالله عبدالعزيز احمد الوصيفر٦٥٠ ١٣٩٢٦

الرياضاحمد زكي وطبان الوطبان٠٩٤٣ ١٣٩٢٧

الرسصالح بن سليمان بن صالح الوعل٧٨٠٤٦٨٤ ١٣٩٢٨

جدةهند بنت حسن بن سالم الوعل٤٥٦٢ ١٣٩٢٩

الرياضعبدالله عبدالعزيز محمد الوعالن٢١٦٧ ١٣٩٣٠

مكتب مكة المكرمةعبدالرحمن محمد حسين الوعيلي٧٦٨٠٨٥٢ ١٣٩٣١

مكتب منطقة نجرانفهد جابر بن حسين الوعيلي٣٨٦٧ ١٣٩٣٢

مكتب منطقة نجرانقينه حسين زائد محمد الوعيلي٠٨٥٢ ١٣٩٣٣

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد مطر بن سعيد الوقدان٨٢٧٩ ١٣٩٣٤

الطائفعبدالله صالح سليم الوقدانى٢٩٤ ١٣٩٣٥

الطائفعبدالله موسى  الوقدانى٠٣١ ١٣٩٣٦

ينبععلى عبيدالله دخيل الله الوقدانى١٧٦٧٨٧٩ ١٣٩٣٧

الطائفمحمد خليفه رابع الوقداني٧٨١٥٠٠٠ ١٣٩٣٨

الرياضسعود عبدالعزيز على الوقيان٥٨٩ ١٣٩٣٩

رابغعريمط عطيه عطيه الله الولدى٣٥١٤٢١٣ ١٣٩٤٠

مكتب منطقة مكة غازي احمد عرميط الولدي ١٣٩٤١
المكرمة/جدة

بريدةعبدالله حمد سليمان الوليعي٢٨٥٦٩٠٩ ١٣٩٤٢

الرياضعبدالكريم بن عبدالرزاق بن محمد الونيس١٢٧٥٢٠٤ ١٣٩٤٣

الرياضفايز الحميدي مسفر الوهاب٤٨٦٢٩٠١ ١٣٩٤٤

المجمعةعبدالله ناصر محمد الوهيب٥٩٦٤٥٣٢ ١٣٩٤٥

الظهرانمازن سليمان احمد الوهيب٧٥٨ ١٣٩٤٦

الخبرمحمد عبدالعزيز  الوهيب٨٥٧ ١٣٩٤٧

الرياضنوال عبدالعزيز ناصر الوهيب٦٥٦١ ١٣٩٤٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

سكاكاصالح سليمان  الوهيبى٢٩٧ ١٣٩٤٩

بريدةعبدالله محمد  الوهيبى٣٠٧ ١٣٩٥٠

مكتب محافظة الخرجحصه عبدالله محمد الوهيبي٢٠٨٨ ١٣٩٥١

بريدةعبدالرحمن راشد ناصر الوهيبي١٤٠ ١٣٩٥٢

الرياضعبداللطيف بن عبدالرحمن بن محمد الوهيبي٥٤٣٩ ١٣٩٥٣

مكتب منطقة القصيمفطيمه محمد على الوهيبي١١٩٨ ١٣٩٥٤

الرياضموضي حمد عبدالله الوهيبي١٤٧١ ١٣٩٥٥

الرياضعبدالعزيز سليمان  الوهيد٨٧٦٧٩٥٣ ١٣٩٥٦

مكتب منطقة الرياضمنيره سليمان صالح الوهيد٦٣٣٥ ١٣٩٥٧

أبـهااحمد مريع يحيى الويمني عسيري٥٧٨٦ ١٣٩٥٨

القنفذةعلي حمد حمشوش الويني٢٠٤٦٢٠٨ ١٣٩٥٩

الرياضالجوهره سعد عبدالله اليابس٠١٢٧ ١٣٩٦٠

الرياضعايضه عوض مبارك اليابس٣٢٢٣٦٢٠ ١٣٩٦١

الدمامعلى عبدالله مهناء اليابس٠٢٩٢٣٥٠ ١٣٩٦٢

مكة المكرمةسفير عبدرب النبى  الياس٤٢٣ ١٣٩٦٣

جدةفاروق عبدالمحسن محمد الياس٤١٨٣ ١٣٩٦٤

جدةعلي عبدالله احمد اليافعي٣٨٨٩٨٧٣ ١٣٩٦٥

جدةناريمان صالح زيد اليافعي٣٤٧٣٩٢٦ ١٣٩٦٦

جدةوليد بن صالح بن حسن اليافعي١٠٩٤٠٢٦ ١٣٩٦٧

جدةوليد احمد توفيق اليافى٠٦٦ ١٣٩٦٨

الرياضحمد سعيد مسفر اليامى ١٣٩٦٩

الخبرحمد مهدى مصلح اليامى٦٤٥ ١٣٩٧٠

مكتب المنطقة الشرقيةدخنه عبدالله حسن اليامى٨٨٩١ ١٣٩٧١

نجراندمنه عبدالله خيرى اليامى ١٣٩٧٢

جدةرشاد حسين على اليامى٨٨٢١٩٢٤ ١٣٩٧٣

الرياضسالم عبدالله  اليامى٢٤٢ ١٣٩٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةشخصه مانع منصر اليامى٤١٦٥ ١٣٩٧٥

الخبرعبد المحسن محمد شامى اليامى٤٧٠٧٢٤٦ ١٣٩٧٦

مكتب منطقة الرياضعبدالله حسن قدرى اليامى٨١٦٦٨٨٧ ١٣٩٧٧

جدةعبدالله محسن  اليامى٢٦٥ ١٣٩٧٨

جدةعلى احمد  اليامى٢٠٩ ١٣٩٧٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

شرورةعلى حسن  اليامى٥٢٣ ١٣٩٨٠

نجرانعلى حمد مهدى اليامى٠٨٤ ١٣٩٨١

نجرانعلى عوض على اليامى٩٣٨٢٢٠٢ ١٣٩٨٢

الرياضعلى محمد ناصر اليامى٦٩٣ ١٣٩٨٣

نجرانمانع ظافر احمد اليامى٩٩٦٨٧٣١ ١٣٩٨٤

الرياضمحمد سعيد مفرح اليامى٢٣٢ ١٣٩٨٥

جدةمحمد على صالح اليامى١٣٠ ١٣٩٨٦

الرياضمحمد على  اليامى٠٤٥ ١٣٩٨٧

الدماممحمد محمد شرف اليامى٠٨٠ ١٣٩٨٨

الرياضمسعود على  اليامى٨٥٦ ١٣٩٨٩

رأس تنورةمسفر محمد مهدى اليامى٣٢٩١ ١٣٩٩٠

نجرانناصر خالد ناصر اليامى٨٥٥٤٣٧٢ ١٣٩٩١

الخبرناصر هادى محمد اليامى٤٨٦٧ ١٣٩٩٢

الرياضيحيى مهدى حصاصى اليامى٧٤٥ ١٣٩٩٣

الرياضيحيى هادى منصور اليامى٢١٦ ١٣٩٩٤

الرياضابراهيم علي جعمل اليامي٨١٥٩١١٨ ١٣٩٩٥

الرياضاحمد هادي صالح اليامي١٥٠٢٠٣٥ ١٣٩٩٦

مكتب منطقة الرياضبدر هادي مبارك اليامي٦٨٦٤ ١٣٩٩٧

نجرانبندر بن حسين بن صالح اليامي٨٤٤١٥٢٨ ١٣٩٩٨

مكتب المنطقة الشرقيةثامر راشد بن هادي اليامي٢٤٠٢ ١٣٩٩٩

مكتب منطقة مكة جريده سامر راشد اليامي٠٧٧٠ ١٤٠٠٠
المكرمة/جدة

الرياضحامد عبدالله جمعان اليامي٨١٣٣٠٦٧ ١٤٠٠١

مكتب المنطقة الشرقيةحسين صالح حسين اليامي٩١٣٦ ١٤٠٠٢

مكتب منطقة الرياضحمد محمد ناصر اليامي٤٠٩١٤٤٤ ١٤٠٠٣

جازانحنش خيري مبارك اليامي٩٠٣٤٣٠٩ ١٤٠٠٤

مكتب المنطقة الشرقيةرحمه مسفر محمد اليامي٥٩١٩ ١٤٠٠٥

مكتب منطقة الرياضزعفران عبدالله احمد اليامي٤٨٨٢ ١٤٠٠٦

مكتب محافظة الجبيلساره مسفر غانم اليامي٣٢٣٦ ١٤٠٠٧

نجرانساره هادي بن حسين اليامي٥٩٧٣ ١٤٠٠٨

جدةسالم احمد ناصر اليامي٩٥٤ ١٤٠٠٩

مكتب منطقة الرياضسعد علي بخيت اليامي٢٨١٢ ١٤٠١٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسعد محمد نصيب اليامي٢٧٦٤٤٧٧ ١٤٠١١

مكتب منطقة نجرانسعداء مرزوق بختان اليامي١٥٤٩ ١٤٠١٢

مكتب منطقة الرياضسعيد رفدان بن مهدي اليامي٤٦٢٥ ١٤٠١٣

مكتب منطقة الرياضسعيد علي بن بخيت اليامي٦٤٩٣ ١٤٠١٤

نجرانصالح احمد مرضمه اليامي٣٧٨٦٨٨٢ ١٤٠١٥

مكتب منطقة نجرانصالح جلعان محمدال منصور اليامي١٥٤٠٠٢٥ ١٤٠١٦

مكتب منطقة نجرانصالح حمد بن مانع اليامي٣٥٢٤ ١٤٠١٧

الرياضصالح مانع بن حسين اليامي٢٨٠٢ ١٤٠١٨

نجرانصالح محمد صالح لسلوم اليامي٧١٥١٨٠٨ ١٤٠١٩

الرياضصالح منصور صالح اليامي٤٧٤١٥٨١ ١٤٠٢٠

مكتب منطقة نجرانصالحه عبده عمر اليامي١٥٨٣ ١٤٠٢١

جدةعادل احمد محمد اليامي٢٥٩٩٨٩٥ ١٤٠٢٢

الدمامعايض محمد معيض اليامي٦٤٧٧٣٨٤ ١٤٠٢٣

الرياضعايض منير جبران اليامي٠٤٦٨٣٩٤ ١٤٠٢٤

الدمامعبدالرحمن مسعود بن معبر اليامي٨٤٦٩٣٨٢ ١٤٠٢٥

الدمامعبدالرحمن ناصر بن حصين اليامي٥٩٧٦ ١٤٠٢٦

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن ناصر سالم اليامي٧٢٠٢٥٨٤ ١٤٠٢٧

الرياضعبدالله ناصر بن مهدي اليامي٤٠٨٦ ١٤٠٢٨

الرياضعبدالله هالل بن عبدالله اليامي٥٦٦٩ ١٤٠٢٩

نجرانعبدة بن مرزوق بن مساعد اليامي٩٧١٠٤٤٩ ١٤٠٣٠

مكتب منطقة نجرانعسكر بن حسن بن علي اليامي٦٣٤٣٢٧٧ ١٤٠٣١

نجرانعلى حسين عبدالله ال مخلص اليامي٤٧٦٩٤٠١ ١٤٠٣٢

الجبيلعلي صالح ال فرج اليامي٨٢٢ ١٤٠٣٣

الدمامعلي عمر بن مخفور اليامي٤٠١٤ ١٤٠٣٤

الخبرعلي هادي سالم محمد اليامي٣١١ ١٤٠٣٥

مكتب منطقة نجرانعمره حسين علي اليامي٤٥٨٦ ١٤٠٣٦

الجبيلغريب بن مسفر بن فنيس اليامي٥٨٢٩ ١٤٠٣٧

مكتب منطقة الرياضفاطمه سعيد طالع اليامي٦٠٦٤٥٥٠ ١٤٠٣٨

نجرانفاطمه صالح حسين اليامي٧٦٥٦ ١٤٠٣٩

جدةفهد بن عبدالهادي بن سعيدان اليامي١٦٠٤٧٦٦ ١٤٠٤٠

تبوكفيصل محمد عبدالرحمن اليامي١٧٣٧٠٠٤ ١٤٠٤١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

نجرانمبارك علي عالس ال سالم اليامي٠١٠٨ ١٤٠٤٢

مكتب منطقة جازانمبارك مسعود سعد اليامي٣٣٨٠ ١٤٠٤٣

مكتب منطقة نجرانمحسن فريد حسن اليامي٧٣٠٣ ١٤٠٤٤

الظهرانمحمد حمدعلي همام اليامي٦٦١ ١٤٠٤٥

الرياضمحمد صالح سالم اليامي٧٢٤٥ ١٤٠٤٦

الرياضمحمد عايض هادي اليامي٧٠٢٥٩٦٣ ١٤٠٤٧

مكتب منطقة تبوكمحمد عبدالله علي اليامي٢٠٣٩ ١٤٠٤٨

نجرانمحمد هادي بن مهدي اليامي٠٢٠٩ ١٤٠٤٩

الظهرانمحمد هادي عامرال حسين اليامي٩٤٧ ١٤٠٥٠

نجرانمسعود بن سالم بن مسعود اليامي٥٠٧٢٠٨٥ ١٤٠٥١

جدةمسفر سعد بختان اليامي٧٣٦٣٢٠١ ١٤٠٥٢

الرياضمسفر مخباط غريب اليامي٦٥٣٩٤٤٩ ١٤٠٥٣

مكتب منطقة نجرانمسهيه عائض سالم اليامي٩٤٣٦ ١٤٠٥٤

الدماممنصور صالح علي اليامي٠٣٣٥ ١٤٠٥٥

الرياضمني صالح سالم اليامي٢٦٧٧ ١٤٠٥٦

ثارمهدي علي محمد اليامي٥٣٧٤١٥٤ ١٤٠٥٧

الرياضناجي سالم بن عائض اليامي١٢١٠ ١٤٠٥٨

نجرانناجي مفرح محمد اليامي٩٩٥٩٢٨١ ١٤٠٥٩

نجرانناصر بن فهد بن عايض اليامي٤٨٤٠ ١٤٠٦٠

مكتب محافظة الجبيلناصر زيد حسن اليامي٣٥٤٥ ١٤٠٦١

مكتب محافظة الجبيلندى علي بن حسين اليامي١٩٥٢ ١٤٠٦٢

مكتب منطقة الرياضهادي صالح عائض اليامي٦٤٠٦٧٣٣ ١٤٠٦٣

مكتب محافظة الجبيلهنادي عيظه ابن محسن اليامي٠٧٩٠ ١٤٠٦٤

مكتب المنطقة الشرقيةوزنه حسين مفرح اليامي٨٩٧٩ ١٤٠٦٥

مكتب منطقة الرياضوعله رفدان مهدي اليامي٧٣٩٧ ١٤٠٦٦

الدماميحي بن محمد بن محسن اليامي١٠٠٠٩٣٦ ١٤٠٦٧

خميس مشيطيوسف محمد مسعوف اليامي٥٢٢٩١٥٨ ١٤٠٦٨

مكتب منطقة نجرانربيه محمد مقبل الياميه٨٠٦٩ ١٤٠٦٩

الدلمعبدالعزيز محمدمحمد سعد اليحى٩٧٦ ١٤٠٧٠

مكتب منطقة الرياضعبدالمحسن عبدالرسول عبداالله اليحى١٥٩ ١٤٠٧١

الرياضفهد عبدالله محمد اليحى٤٢٨ ١٤٠٧٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الجبيلحسين عبدالله حسين اليحيا٦٤٨٢٥٣٦ ١٤٠٧٣

بريدةرائد عبدالرحمن عبدالله اليحيا٤٤٧٠٢٦١ ١٤٠٧٤

الرياضسعد ابراهيم سعد اليحيا٣٠٣٨٥٨٩ ١٤٠٧٥

الخرجشيخه بنت عبدالعزيز اليحيا٨٢٠ ١٤٠٧٦

الرياضطالل عبدالرحمن يحيا اليحيا٠٤٥٥٩٧٦ ١٤٠٧٧

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن حمد  اليحيا٩٤٦ ١٤٠٧٨

الخرجعبدالعزيز حسن  اليحيا٥٢٨ ١٤٠٧٩

الخرجعبدالعزيز سليمان  اليحيا٨٣٨ ١٤٠٨٠

مكتب منطقة الرياضعواطف سليمان صالح اليحيا١٧٦٣ ١٤٠٨١

الرياضفهد سعود احمد اليحيا٤١٩٣١٨٢ ١٤٠٨٢

الرياضفيصل صالح ابراهيم اليحيا٢٤٠١٠٣٢ ١٤٠٨٣

الرياضاحمد حمد محمد اليحياء٠١٢٢ ١٤٠٨٤

الرياضبندر احمد عبدالعزيز اليحياء٧٦٣١٨١٢ ١٤٠٨٥

الزلفيفهد فارس بن فهد اليحياء٥٢٣٦ ١٤٠٨٦

مكتب منطقة الرياضحميد خلفان سيف اليحيائى٥٤٠٣٥٥٨ ١٤٠٨٧

الجبيلعبدالله سالم خليفه اليحيائى٣٨٠٩٤٣٩ ١٤٠٨٨

مكتب منطقة الرياضحمد سالم عبيد اليحيائي٢٥٠٢٨١٠ ١٤٠٨٩

الرياضسيف سليمان حمد اليحيانى٧٧٥ ١٤٠٩٠

مكتب منطقة مكة حمده محمد سعيد اليحيوي٨٩٥٧ ١٤٠٩١
المكرمة/جدة

الرياضابتسام محمد علي اليحيى٥٩٠٣ ١٤٠٩٢

الرياضروان محمد بن عبدالله اليحيى٥٧٤٧ ١٤٠٩٣

الخرجعبدالرحمن محمد  اليحيى٤٦٣ ١٤٠٩٤

المدينة المنورةيحيى ابراهيم علي اليحيى٧٢١٨٥٧٢ ١٤٠٩٥

مكتب منطقة مكة ابراهيم بن سليم بن محمد اليزيدي٩١٠٩٦٢٤ ١٤٠٩٦
المكرمة/جدة

جدةخالد بن صالح بن عبدالرب اليزيدي١١٤٠٢٨٢ ١٤٠٩٧

جدةخالد بن صالح بن عبدالرب اليزيدي١١٤٠٢٨٢ ١٤٠٩٨

الرياضخميس مطر عبدالمغني المقبلي اليزيدي٥٨٣٥٣٤٥ ١٤٠٩٩

مكتب مكة المكرمةفهد رزق الله حميد اليزيدي٥٦٢٤ ١٤١٠٠

جدةصالح فطيس مسفر اليسلمى٨٢٢٩٩٧٨ ١٤١٠١

مكتب المنطقة الشرقيةشريفه احمد سلمان اليعقوب٥٣٣٠ ١٤١٠٢

الخبرماجد عبدالله عيسى اليعقوب٣٠٣٦١٩٤ ١٤١٠٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضمفتاح خلفان  اليعقوبى٨٨٦ ١٤١٠٤

مكتب المنطقة الشرقيةعلي بن عبده بن محمد اليمانى٧٣٣٨٢٠٩ ١٤١٠٥

مكتب مكة المكرمةمريم عبده على اليمانى٨٢٠١ ١٤١٠٦

الرياضاحمد اماعيل فاضل اليماني٣٧٩٨٣٣٧ ١٤١٠٧

مكتب مكة المكرمةحياة محمد مقبل اليماني٢٩٠٠ ١٤١٠٨

مكتب منطقة مكة خالد حسين علي اليماني٣٩١٥٦٦٧ ١٤١٠٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة خالد عوض احمد اليماني٠٨٤٩ ١٤١١٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة سعيد عمر خيشني ابراهيم اليماني٦٠٢٠١٣٨ ١٤١١١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانسعيده جبران يحي اليماني ١٤١١٢

مكتب منطقة مكة سعيده عبود عبدالله اليماني٥٦٢٨ ١٤١١٣
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةسلمى بنت محمد بن علي اليماني٤٨٩٣٢٢٩ ١٤١١٤

مكتب منطقة مكة فاطمه علي محمد اليماني٩٧٣٣ ١٤١١٥
المكرمة/جدة

الدماممحمد بن مستور بن حسن اليماني/٩٣٥١٢٤ ١٤١١٦

مكة المكرمةمحمد غالب احمد اليماني١١٩ ١٤١١٧

الدماممحمديه محمد ابراهيم اليماني٨٧٨٧٣١٦ ١٤١١٨

جدةمريم بنت نعمان بن قائد اليماني٢٤٧٨ ١٤١١٩

مكة المكرمةمصطفى بن فرحان بن محمدصالح اليماني٧٧١٦ ١٤١٢٠

مكتب منطقة مكة نجالء محمد ابراهيم اليماني١٩٥٠ ١٤١٢١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة يحيى محمد محمد اليماني٥٧٨٢ ١٤١٢٢
المكرمة/جدة

الخرجعبدالله سعد سعود اليمنى٢٣٤ ١٤١٢٣

الرياضاماني علي حزام اليمني٨٩٠٦ ١٤١٢٤

الرياضعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالسالم اليمني٩٢٠٥٠٤١ ١٤١٢٥

الرياضمحمد سعيد عبدالرحمن اليمني٣٦٦٠٧٠٠ ١٤١٢٦

جدةسالم سعيد  الينبعاوى٩٧٥ ١٤١٢٧

جدةناجى عبدالعزيز حامد الينبعاوى١٥٢ ١٤١٢٨

الرياضحسين محمد محمودخالف الينبعاوي٢١٣٧٥٨١ ١٤١٢٩

جدةحمد مسعود جابر الينبعاوي١٨١٣٥٥٧ ١٤١٣٠

جدةمساعد بن مسعود بن مسعد الينبعاوي٢٢٢٩٢٨٥ ١٤١٣١

جدةيوسف مسعود جابر الينبعاوي٤٠٨٠١٠٧ ١٤١٣٢

مكتب منطقة مكة احمد عبداللطيف دخيل اليوبى٩٦١٩٦٦٩ ١٤١٣٣
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةحمد رزيق مرزوق اليوبى٤٩٦ ١٤١٣٤

جدةحامد حمد مسفر اليوبي٠٩٤٠٨٥٧ ١٤١٣٥

جدةصالح حميد عوض اليوبي٤٢٧١٩٦٥ ١٤١٣٦

جدةعبدالله بن مرزوق بن حميد اليوبي٩٧٨٨ ١٤١٣٧

رابغعلي سماح جميل اليوبي٨٨٦٠٨٨٤ ١٤١٣٨

الجبيلعمار معتق خنيفس اليوبي٥٤٨٣ ١٤١٣٩

جدةفوزي حماد حمد اليوبي٦٥١٥ ١٤١٤٠

الرياضماجد مساعد عفنان اليوبي٢٦٠٣ ١٤١٤١

المدينة المنورةخالد سعد عبدالوهاب اليوز٨١٧٦٩٣٦ ١٤١٤٢

الدمامآدم عبدالجليل صالح اليوسف٧٤٠٢ ١٤١٤٣

ينبعايناس غسان سعيد اليوسف٥٨٩٢٤٩٧ ١٤١٤٤

مكتب المنطقة الشرقيةبيبي احمد عبدالله اليوسف٢٢٨٢ ١٤١٤٥

الرياضجاسم محمد اسماعيل اليوسف٧٣٧٤٥٣٣ ١٤١٤٦

الخبرحبيب محمد بن حسن اليوسف٢٢٨٥ ١٤١٤٧

جدةحسن جعفر حسن اليوسف٤٩٣ ١٤١٤٨

سيهاتحسين ابراهيم خليل اليوسف٦٩٨ ١٤١٤٩

الظهرانصالح يوسف عبدالرحمن اليوسف١١٦ ١٤١٥٠

الدمامطارق يوسف عبدالعزيز اليوسف١٥٣ ١٤١٥١

مكتب محافظة األحساءطوعه عبدالله حسين اليوسف٤٦٨٦ ١٤١٥٢

مكتب منطقة الرياضعبدالله يوسف ابراهيم اليوسف٠٢٢٨٢٢٦ ١٤١٥٣

الثقبةعبدالمجيد عبدالله حسين اليوسف١٤٥٦٧٧٣ ١٤١٥٤

مكتب منطقة مكة عبيد ابراهيم سعد اليوسف٨١٩٦١٧٨ ١٤١٥٥
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةمصطفى احمد محمد اليوسف٠٠٥٠ ١٤١٥٦

الرياضيوسف عبدالعزيز يوسف اليوسف٥٣٦٨ ١٤١٥٧

أبـهامحمد عبد الوهاب سعيد اليوسفي٧٥٦٩٣٨٧ ١٤١٥٨

المدينة المنورةيوسف محمد مسعود امام٢٨٨٣ ١٤١٥٩

الرياضمحمد نوادى  امان٩٦٥ ١٤١٦٠

جدةسميه عبدالقادر محمد امبا٦٠٤٢٩٢٨ ١٤١٦١

الرياضناصر محمد مهدي امباب٥٠٩٤٤٢٠ ١٤١٦٢

جدةاحمد عبدالحميد ادريس امبون٢٦١ ١٤١٦٣

أبـهاعلى احمد  امحيس٨٥٢ ١٤١٦٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه سلمان عبدالله امشبمع٤٢٩٣ ١٤١٦٥

مكتب منطقة المدينة المنورةمحمد الطيب محمد امكوار٧٣٠٧٧٣٩ ١٤١٦٦

الدمامطلعت صبحى محمد امين٠٥٣ ١٤١٦٧

مكتب منطقة مكة صافيه جون  ان مكدونالد٥٨٣٦ ١٤١٦٨
المكرمة/جدة

الرياضمحمد فايز عبدالله محمد على انديجانى٥٢٤ ١٤١٦٩

الرياضهاشم عبدالقاد كابل انديجانى١٧١ ١٤١٧٠

جدةعبدالرحمن سيد علي فتح الدين انور٥٣٠٦٣٦٧ ١٤١٧١

الجبيلهاشم عبده عبد اودوه٣٦١ ١٤١٧٢

الرياضنقيم محمد  اوزباج٦٢١ ١٤١٧٣

مكتب المنطقة الشرقيةأماني احمد بن يوسف اوشيح٣٠٦٧ ١٤١٧٤

مكتب المنطقة الشرقيةزهراء احمد بن يوسف اوشيح٩٢٢٤ ١٤١٧٥

مكتب المنطقة الشرقيةفرحه احمد بن يوسف اوشيح٩٢٥٧ ١٤١٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةفوزيه احمد بن يوسف اوشيح٩١٩٠ ١٤١٧٧

جدةعبدالله خالد  ايوب٥١٣ ١٤١٧٨

مكتب مكة المكرمةيسلم حسن عبدالله بابرعوص٤٢٧ ١٤١٧٩

الرياضفوزية سالم عمر بابطين٩٦٣٧ ١٤١٨٠

الخبرلطيفه محمد عبدالعزيز بابطين٢٥٠١ ١٤١٨١

جدةناصر سعيد محمد بابكر٨٥٩ ١٤١٨٢

الرياضساره محمد الفي باتل٩٩٠٥ ١٤١٨٣

جدةاحمد محمد عمر باتياه٠٢١٩٨٦٦ ١٤١٨٤

مكتب منطقة الرياضمنيره سالم مبارك باتيس٨٦١٠ ١٤١٨٥

جدةسميره علي ابوبكر باثابت١٣٥٦ ١٤١٨٦

جدةاحمد بن عبدالله الفهد باجابر١٨٩٢ ١٤١٨٧

مكتب منطقة مكة ناهد احمد بن سالم باجابر٠٧٢٣ ١٤١٨٨
المكرمة/جدة

جدةنعيمه محمد احمد باجابر٥٩٩٨٣٣٠ ١٤١٨٩

مكتب منطقة مكة نور سالم عبدالله باجابر٠٦٨١ ١٤١٩٠
المكرمة/جدة

جدةعمر سالم عبدالله باجبر٠٥٣ ١٤١٩١

جدةفوزى ابوبكر  باجبير٤١١ ١٤١٩٢

جدةعبدالله احمد محمد باجسير٠١٠١ ١٤١٩٣

مكتب منطقة مكة فاطمه سالم جعفر باجعفر٣٢٨٩ ١٤١٩٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة فاطمه سالم جعفر باجعفر٣٢٨٩ ١٤١٩٥
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةحنان محمد سعيد باجعمان٧٨٩٣ ١٤١٩٦

الظهرانابوبكر احمد سعيد باجنيد١٦١ ١٤١٩٧

مكتب منطقة مكة عبدالله محمدرشاد عبدالله باجنيد١٨٢٥ ١٤١٩٨
المكرمة/جدة

جدةفائزه عبدالله محمد باجنيد٩٩٧ ١٤١٩٩

مكتب منطقة مكة مهند محمدرشاد عبدالله باجنيد٣٣٣٨ ١٤٢٠٠
المكرمة/جدة

مكة المكرمةصديق عثمان  باجو٦٢٥ ١٤٢٠١

المدينة المنورةفاطمه احمد طاهر باجود٦٠٥ ١٤٢٠٢

مكتب منطقة الرياضاماني احمد زيد باحاج٢٩٤٤ ١٤٢٠٣

جدةمحمد علي محمد باحاج٧٥٨٧٣١٠ ١٤٢٠٤

مكة المكرمةحسن عمر سعيد باحاذق٠٥٥٩٤٧٧ ١٤٢٠٥

مكتب منطقة مكة عابده بنت محمد باحاذق٣٢١٥ ١٤٢٠٦
المكرمة/جدة

الرياضمحمد عبدالله سالم باحداد١٩٣٤٠١٧ ١٤٢٠٧

جدةسالم عمر سالم باحسن١٤٥٠٦٧١ ١٤٢٠٨

جدةعمر سالم محمد باحسن١٢١٩٩٧٢ ١٤٢٠٩

الرياضمحمد حسين محمد باحسن٢٥٨٨ ١٤٢١٠

مكة المكرمةمحمد عمر احمد باحسن٦٤٢٢٢٣٢ ١٤٢١١

جدةعمر بن احمد بن سالم باحسين/١٣٧٨٧٢ ١٤٢١٢

الرياضسميرة احمد سعيد باحشوان٩٨٩١٧٠٩ ١٤٢١٣

جدةاحمد عمر سعيد باحطاب٢٢٨٨٥١٤ ١٤٢١٤

جدةتوفيق احمد عمر باحكيم٢٦٥٤٠٦٧ ١٤٢١٥

جدةرقيه بنت  حسن ابن احمد باحكيم٩٨٨٧ ١٤٢١٦

ينبعسالم عبدالله محمد باحكيم٨٠٣٩ ١٤٢١٧

جدةمحروس احمد عمر باحكيم٥٨٩٦٣٠١ ١٤٢١٨

الرياضوليد فؤاد علي باحكيم٦٤٢٥ ١٤٢١٩

جازانعبدالله سالم سعيد باخشوان٥٤٤ ١٤٢٢٠

مكتب منطقة مكة عطيه يسر جابر باخشوين٩٣٣٤ ١٤٢٢١
المكرمة/جدة

مكة المكرمةسالم عمر ابوبكر باخطمه٨٦٣ ١٤٢٢٢

الطائفصالح بن علي بن عويضان باخلعه٢٣٩٤١٦٩ ١٤٢٢٣

مكة المكرمةابراهيم سعيد عمر باداود٦٣٨٢٨٢٨ ١٤٢٢٤

الرياضعبدالله احمد عبدالله باداود٢٢٨٧١١٢ ١٤٢٢٥

جدةحسن احمد سليمان بادريق٨٢٤٥٦٠٢ ١٤٢٢٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة حنان سعيد بن احمد بادريق٨٢٠٥٤٦٥ ١٤٢٢٧
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعبدالله سعيد على بادغيش١٧٠ ١٤٢٢٨

مكة المكرمةعبيد عمر سعيد بادغيش٦٠٠ ١٤٢٢٩

جدةنوران سعيد احمد بادكوك٧٢٦٢ ١٤٢٣٠

جدةمؤيد محمد سالم بادومان٤٠٤٦٧١٦ ١٤٢٣١

المدينة المنورةمؤيد محمد سعيد بادويس٨٠٤٣٣١٩ ١٤٢٣٢

جدةسعيد عمر سالم بادويالن٤٥٤٨١٦١ ١٤٢٣٣

الرياضخالد مبارك  باديان١٦٨ ١٤٢٣٤

مكة المكرمةفاطمه عبدالله عمر باربود٥٦٦٤٣٠٠ ١٤٢٣٥

جدةمبارك عزى عبدالله باربود٢٧٧ ١٤٢٣٦

جدةعبدالرحمن محمد على باربيع٣٠٥٣ ١٤٢٣٧

المدينة المنورةابراهيم بن محمد بن محمد بارزيق٣٦٢٣٨١٨ ١٤٢٣٨

مكتب محافظة بيشةعبدالرحمن عبدالله محمد بارزيق٥٤٩٢٩٠٢ ١٤٢٣٩

جازانالحسين رزقان خليل بارقي٥١١٨ ١٤٢٤٠

الطائفعبدالله بن علي بن عبدالله بارقي٩٩٧١٨٧٢ ١٤٢٤١

الظهراناحمد صالح  بارقيه٥٢١ ١٤٢٤٢

جدةفاروق محمد علي بارود٦٧٨٠٨٢٦ ١٤٢٤٣

جدةعبدالله هاشم احمد باروم٨٦٥٧١٧٢ ١٤٢٤٤

جدةعيدروس حسين عيدروس باروم٤٩٠١٧٩٥ ١٤٢٤٥

جدةسالم على عبدالله باريان٣٧٨ ١٤٢٤٦

جدةعبود احمد  باريان٣٩٨ ١٤٢٤٧

جدةفاطمه محمد سعيد باريان٠٣٠٥ ١٤٢٤٨

جدةالشريف سند عبدالله باز٣٧٤ ١٤٢٤٩

الرياضمحمد يوسف عمر باز٣٦٩٥٨٨١ ١٤٢٥٠

مكة المكرمةعمر سالم عبود بازبير٤٥٠٦٩٩٣ ١٤٢٥١

الرياضمحمد سعيد على بازه٣٤٨ ١٤٢٥٢

جدةمحمد بن عمر بن عوض بازهير٤٠٢٠ ١٤٢٥٣

مكة المكرمةمحمد عبدالله سعيد بازيد٩٣٦٧٣٠٤ ١٤٢٥٤

الطائفمحمد احمد سالم باسبع٦٩٨٤٨٥٠ ١٤٢٥٥

مكتب منطقة نجرانثريا سالمين سعيد باسراره٦٧٣٤ ١٤٢٥٦

الرياضسعيد عمر سعيد باسعيد١٢٧٦٥٧١ ١٤٢٥٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةحسن عمر  باسفر٩١٦ ١٤٢٥٨

جدةعلى حسين  باسالمه٨٥٣ ١٤٢٥٩

الدمامحسن احمد سعيد باسليمان٢٩٤ ١٤٢٦٠

جدةسعيد محمد عمر باسميح٥٥٤٣٧٦٩ ١٤٢٦١

مكة المكرمةسعيد سالم المردوف باسنبل٦٢٩٩٧٠٥ ١٤٢٦٢

جدةعوض عمر عبدالله باسنيد ١٤٢٦٣

مكتب منطقة الرياضفاطمه عبدالله احمد باسهل٠٣٠٦ ١٤٢٦٤

الدمامأروى بنت احمد بن عبدالله باسويدان٢٧٥٥ ١٤٢٦٥

الرياضسمير حسين محمد باشا٩٢٧٧ ١٤٢٦٦

جدةصالح سالم صالح باشراحيل٢٠٩٥٨٧٩ ١٤٢٦٧

جدةمنى محمد عمر باشراحيل٨٩٧٧ ١٤٢٦٨

جدةفيصل بن حاج بن سعيد باشعيب٣٢٥٦٦٠٦ ١٤٢٦٩

تبوكعلى عامر محمد باشماخ٤٦٩ ١٤٢٧٠

مكتب مكة المكرمةعلي محمد سالم باشماخ١٠٠٤٠٥٧ ١٤٢٧١

مكتب منطقة مكة عمر احمد عمر باشماخ١٨٢٦٠/٨ ١٤٢٧٢
المكرمة/جدة

الرياضمحمد سعيد عبدالله باشمراخ٣٨٣ ١٤٢٧٣

مكتب منطقة مكة زليخا عمر سعيد باشميل٨١٥٥ ١٤٢٧٤
المكرمة/جدة

جدةفايزه سالم محمد باشميل١٥١٢ ١٤٢٧٥

جدةمحمد احمد سعيد باشميل٤٢٥٤٢٦٧ ١٤٢٧٦

الرياضسالم محمد احمد باشيبه٠٣٥٤٨١٥ ١٤٢٧٧

جدةعبدالقادر عبدالله عبدالرحيم باشيخ٤٤٦ ١٤٢٧٨

جدةثرياء ناصر سعد باصبرين٥٤٢٩ ١٤٢٧٩

الخبراحمد محمد حسين باصره٨٢٣٠ ١٤٢٨٠

جدةحسن عبود احمد باصره٧٦٧٤٠١٠ ١٤٢٨١

جدةعبدالرحمن بن محمد بن عبدالله باصره٩١٤٨١٥٤ ١٤٢٨٢

جدةعبدالله محمد حسين باصره٩٧١٢٤٠٧ ١٤٢٨٣

مكة المكرمةاحمد عوض  باصفار٨٨٧ ١٤٢٨٤

الرياضاسراء سعيد احمد باصقر٣٧٣١ ١٤٢٨٥

جدةأحمد بن عبدالله بن عبدالقادر باصمد٣٧٨٠٨٧٥ ١٤٢٨٦

مكتب منطقة مكة سالم محمد احمد باصمد٢٠١ ١٤٢٨٧
المكرمة/جدة

الرياضسعود يحيى سعيد باصويل٣٩٠٢٦٠٥ ١٤٢٨٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الظهرانخالد محمد صالح باصويلح٥٣٤ ١٤٢٨٩

الرياضعمر محمد عميران باصويلح٤٠٨٧١٧٠ ١٤٢٩٠

الرياضمحمد احمد  باطرفى٤٠١ ١٤٢٩١

جدةعيشه سالم احمد باطرفي٧٦٩٥ ١٤٢٩٢

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد عبدالله محمد باطويل٨١٦٨ ١٤٢٩٣

الطائفصالح محمد سالم باطيب٤٤١ ١٤٢٩٤

مكة المكرمةفهد عوض احمد باعارمه١٩٥٤٠٨٥ ١٤٢٩٥

جدةخالد محمد صالح باعامر١٢١٦٠٧٦ ١٤٢٩٦

جدةنوال سعيد سالم باعامر٨٣٠ ١٤٢٩٧

الرياضجميلة احمد محمد باعباد٢٠٣١ ١٤٢٩٨

الرياضعائشه حسن ابوبكر باعباد٥٢٣٩ ١٤٢٩٩

جدةحسن بن سالم بن ابوبكر باعبدالله٥٤٠٣٦٧٢ ١٤٣٠٠

مكتب منطقة مكة حمزه محسن احمد باعبدالله٢١٧٤ ١٤٣٠١
المكرمة/جدة

جدةعبدالله احمد محمد باعبود٠٠٩١٩٩٥ ١٤٣٠٢

مكتب منطقة مكة صالح بن احمد بن صالح باعبيد٦٨٤٨١٩١ ١٤٣٠٣
المكرمة/جدة

جدةعوض عبدالله صالح باعبيد٠٠٧٩٣١٠ ١٤٣٠٤

مكة المكرمةمحمد بن سالم بن احمد باعبيد٤٢٩ ١٤٣٠٥

جدةشادي طالل سالم باعثمان٩٠١٣٤٨١ ١٤٣٠٦

جدةزاهر بن علي بن سالمين باعسيل١٢٧٠٤٠٨ ١٤٣٠٧

مكتب منطقة مكة احمد عبدالله صالح باعشن٩٤١ ١٤٣٠٨
المكرمة/جدة

جدةاسامة بن احمد بن ابوبكر باعشن٧٩٧٥٩٤٤ ١٤٣٠٩

جدةخالد بن عبدالكريم بن محمد باعشن١٠١٦٧٠٧ ١٤٣١٠

جدةعمر عبدالله محمد باعشن٦٤٨٩٤٧٧ ١٤٣١١

الرياضملهم ممدوح محمد باعشن٢٥٢٠٢١٨ ١٤٣١٢

جدةمحمد عمر سالم باعظيم ١٤٣١٣

جدةعمر بكر  باعنيه٦٤١ ١٤٣١٤

الخبراحمد عبدالرحمن محفوظ باغشير٧٣٧٣ ١٤٣١٥

مكتب منطقة مكة فيصل سالم ناصر بافقير٧١٤٦٧٩٩ ١٤٣١٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة جيهان عبدالله مكي بافقيه٥٤٥٦ ١٤٣١٧
المكرمة/جدة

جدةعمر محمد عمر بافقيه٦٦٥٨٠٢٣ ١٤٣١٨

مكتب منطقة مكة ابتسام سالم عبيد بافيل٣٧٩٢ ١٤٣١٩
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةصالح عبدالله سلمان باقارش٥٨٦٥٧٨٠ ١٤٣٢٠

مكة المكرمةعفاف عبدالله سالم باقارش٣١١٠٤٦٨ ١٤٣٢١

الطائفمحمد سلمان  باقارش٩١٤ ١٤٣٢٢

الرياضعبدالله أحمد محمد باقازي٤٩٣٨٩٤٦ ١٤٣٢٣

جدةعلى بن عمر بن مبارك باقاسم٧١٤٨٢٦٣ ١٤٣٢٤

جدةاحمد عبدالله احمد باقبص٩٤٩٨ ١٤٣٢٥

جدةخديجه محمد احمد باقبص١٧٨٧ ١٤٣٢٦

جدةصالح محمد سالم باقبص٥٨٤٣١١٣ ١٤٣٢٧

جدةعلي احمد ابوبكر باقبص٨٥٨٩٦٢٠ ١٤٣٢٨

جدةمحمد عبدالله  باقرمه٧٧٤ ١٤٣٢٩

مكتب منطقة مكة ساره اكبرعلي محمدعلي باكا٣٩٢٧ ١٤٣٣٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عدي عبدالعزيز بن صالح باكدم٣٣٢٤ ١٤٣٣١
المكرمة/جدة

جدةمحمد احمد عمر باكليلة٦٠٠٢ ١٤٣٣٢

جدةسارة سالم احمد باكوبن١٧٦٣ ١٤٣٣٣

جدةسعيد بن احمد بن سعيد بالبيد٤٣٩٢٠٤٠ ١٤٣٣٤

جدةمحمد حسن عبدالله بالبيد٧٧٥ ١٤٣٣٥

مكة المكرمةسالم عبدالله  بالجذم٧١٠ ١٤٣٣٦

الجبيلمحمد على ربيق بالحارث٣٨٦ ١٤٣٣٧

جدةديما مهدى محمد بالحجيال٩٦٧٢ ١٤٣٣٨

جدةساره مهدي صالح بالحجيال٩٦٨٠٠٤٨ ١٤٣٣٩

الرياضساري بن سعيد بن محمد بالحمر١٩٨٦٧١٠ ١٤٣٤٠

جدةصالح عبدالرحمن  بالحول٦٥٦ ١٤٣٤١

جدةخميس كرامه عبيد بالخيل٦٣٨ ١٤٣٤٢

مكتب منطقة جازانمحمود محمود سعيد بالشرباصي٠٠٩٠٦٣٢ ١٤٣٤٣

الرياضعبدالله صالح احمد بالطيف٠٠٦٦١٧١ ١٤٣٤٤

الطائفانور عبد الله احمد بالعبيد٨٨٧١٦٠٢ ١٤٣٤٥

مكتب منطقة مكة جميله احمد طالب بالعبيد٩٦٢٤ ١٤٣٤٦
المكرمة/جدة

أبـهاعبدالله بن عبيد بن عبدالله بالعبيد٤٥٤٦٧٩٧ ١٤٣٤٧

مكتب منطقة نجرانمبارك فهيد محمد حسن بالعبيد٠٠٦٤ ١٤٣٤٨

الرياضنور يسلم صالح بالعبيد٥٥٤٨ ١٤٣٤٩

الخبرمحمد بن علي بن رضي بالعفيلي٦٤٢٢٨٢١ ١٤٣٥٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعدنان سليمان محمد بالغنيم٤٨١ ١٤٣٥١

مكتب المنطقة الشرقيةشريفه حسن قاسم محمد باللطيف٢٩٣٧ ١٤٣٥٢

الرياضمحمد محسن مجلي بامجلي٦٥٧٤٩٣٥ ١٤٣٥٣

جدةهناء عبدالله احمد بامجلي٨٧٠٢ ١٤٣٥٤

مكتب منطقة الرياضبركه ناصر محمد بامحرز٢٤٣١ ١٤٣٥٥

الرياضفهد عبدالله احمد بامحرز٦٥٧٢٣٥٩ ١٤٣٥٦

مكتب منطقة الرياضقمر ناصر محمد بامحرز٢٤٤٩ ١٤٣٥٧

جدةجمال عبدالله محمد بامحسن٦٠٦ ١٤٣٥٨

جدةحسن عبدالله محمد بامحسن٧١٩٤٨٦٩ ١٤٣٥٩

الرياضعبدالقادر سعيد سالم بامحيمود٣٧٧٣ ١٤٣٦٠

جدةفاطمة عبدالله سالم بامخشب٨٦٣٢ ١٤٣٦١

مكتب المنطقة الشرقيةمها حسن ابوبكر بامردوف٨٣٤٨ ١٤٣٦٢

جدةعلي محمد صالح بامسق٩٧٤٢٠٧٩ ١٤٣٦٣

الخبرفاطمه احمد محمد بامعروف٣٢٩٦ ١٤٣٦٤

القنفذةعيشه عبدالرحمن احمد بامعيد١٩٦٠٩٨٦ ١٤٣٦٥

جدةسليمان سالم  بامفلح٩٢٣ ١٤٣٦٦

جدةمحمد عبدالله عمر بامفلح٢٢٣٦٩٠٠ ١٤٣٦٧

جدةمحمد مبارك سالم بامفلح٣٨٨٣٣٣٢ ١٤٣٦٨

الرياضصالح سالم محمد بامنيف١٨٩٥٣٢٥ ١٤٣٦٩

جدةطالل بن عمر بن احمد باموسى٥٠٧٥ ١٤٣٧٠

جدةفاطمه صالح محمدسعيد باموسى٥٦٠٩ ١٤٣٧١

جدةمحمد عمر محمد باموسى١٣٦٦١٩٩ ١٤٣٧٢

جدةوديع عبدالرحمن محمدصالح باناجه٢٤٦ ١٤٣٧٣

مكتب منطقة المدينة المنورةعائشه محمد ابوبكر باناجي٦٣٦٠ ١٤٣٧٤

جدةسمير بن محمد بن علي بانافع٦٩٩٩٤٣١ ١٤٣٧٥

جدةفارس محمدصالح احمد بانافع٣٣٦٨٣٩٥ ١٤٣٧٦

مكة المكرمةفريد عبدالله محمد باهارون٣٩٣ ١٤٣٧٧

جدةاحمد عمر سلطان باهبري٢٥٠ ١٤٣٧٨

جدةمحمد عمر سالم باهبري٠٧٤٨ ١٤٣٧٩

الخبرعائشه محمد احمد باهيثم٥١٣٦ ١٤٣٨٠

الدمامفهد سالم يسلم باهيج٧٠٧٦٢٢٢ ١٤٣٨١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبدالعزيز بن عبدالله بن محمد باوارث١٧٨٤٥٠٧ ١٤٣٨٢

مكتب منطقة مكة محمد سالم صالح باوارث٦٥٤٠ ١٤٣٨٣
المكرمة/جدة

مكة المكرمةحسن محمد عبدالله باودود١٩٧ ١٤٣٨٤

جدةحسن بن احمد بن عوض باوزير٢٠٨٤٠٤٠ ١٤٣٨٥

مكة المكرمةسعيد عبدالرحيم عبدالله باوزير٥٤٣٢٢٢٥ ١٤٣٨٦

مكة المكرمةعادل بن يسلم بن سالمين باوزير٢٥٠٣ ١٤٣٨٧

الدمامعبدالعزيز محمد عبيد باوزير٤١٥٠٣٤٩ ١٤٣٨٨

جدةعمار احمد بركات باوزير٨٥٤٦ ١٤٣٨٩

مكة المكرمةفاطمه بنت سعيد بن احمد باوزير٥٦٩٠٢٩٧ ١٤٣٩٠

مكة المكرمةمرام عمر بن سعيد باوزير١٤٢٥ ١٤٣٩١

جدةعبدالله عبدالوهاب  باوهاب٧٢٦ ١٤٣٩٢

جدةمحفوظ محسن يوسف باويان٢٥١ ١٤٣٩٣

مكة المكرمةعمر احمد سالم بايحيى٥٨٥ ١٤٣٩٤

جدةمحمد احمد سالم بايكور١٤٣ ١٤٣٩٥

جدةعوض عبدالله عوض بايوسف٥٣٠ ١٤٣٩٦

مكة المكرمةفوزيه محمدنور حسن بتاوى٦٨٣ ١٤٣٩٧

الرياضهيله عبدالله  بجاد١٤٦ ١٤٣٩٨

الرياضعبدالعزيز عبدالله  بجلوى٤٦٠ ١٤٣٩٩

مكتب منطقة جازانحسين احمد محنف بجوى٠٧٢ ١٤٤٠٠

الرياضعبده علي علي بجوي٣٥٠٧١٢٢ ١٤٤٠١

جدةمحمد بن مساوي بن محمد بجوي٢٤٨٩٩٦١ ١٤٤٠٢

مكة المكرمةعبدالله حمزه عبدالصمد بحرى٤٣٤ ١٤٤٠٣

جدةانور عبدالله انور بحري٣٢٨٣٨١٤ ١٤٤٠٤

الخبرمحسن ناصر ابراهيم بحري٣٧٥٥٧٣٢ ١٤٤٠٥

جدةمعتز عبداالله محمد بحري٤٦٧٣٣٥٦ ١٤٤٠٦

جدةطالل عباس اسماعيل بحش٤٢٤ ١٤٤٠٧

الرياضوداد كمال راشد بحصلي٤٥٥٧ ١٤٤٠٨

مكتب منطقة مكة عبدالله طارق فؤاد بحيري١٧٨٤ ١٤٤٠٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازاننوره احمد حسن بحيص علي٧٧٢٥ ١٤٤١٠

الرياضابراهيم روزى محمد بخارى٧١٠٩٢٣٣ ١٤٤١١

جدةعبدالرحمن محمد  بخارى٧٦٠ ١٤٤١٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبدالرحيم امين عبدالله بخارى٧٠٥٤٦٢٣ ١٤٤١٣

مكة المكرمةعبدالله حسن شريف بخارى٨٤٤ ١٤٤١٤

الطائفمحمد محمود حامد بخارى٢٧٥ ١٤٤١٥

جدةمنصور محمد محمدعلي بخارى انديجاني٧٧٨٢٩٧٤ ١٤٤١٦

جدةتركي بن محمد بن عبدالله بخاري٧٣٩٥٥٥٣ ١٤٤١٧

مكتب منطقة المدينة المنورةصالحة خليل جليل بخاري٠٠٤٦ ١٤٤١٨

مكة المكرمةطيب عبدالرحيم عبدالغفور بخاري١٥٧٨٧٨٩ ١٤٤١٩

مكة المكرمةعبدالحفيظ محمد جان عبدالحي بخاري٨٦٢٢٣٨٨ ١٤٤٢٠

الطائفعبدالله محمد ترسن بخاري٢٩٠٢٧٣٣ ١٤٤٢١

جدةعصام احمد ابراهيم بخاري٣٥٩٩ ١٤٤٢٢

جدةفيصل عبدالرحمن عبدالحميد بخاري٠٩٨٦ ١٤٤٢٣

مكة المكرمةمحمد بن عبدالرشيد بن احمد بخاري٩٨٥١٥٣٤ ١٤٤٢٤

جدةمهدي امين علي بخاري٣٨١٢١٥٨ ١٤٤٢٥

مكتب منطقة مكة نوال نورمحمد تردي بخاري٧٠٢١ ١٤٤٢٦
المكرمة/جدة

الجبيلهارون محمدموسى سيدعمران بخاري٩٥٧٥٤٤٢ ١٤٤٢٧

المدينة المنورةاحمد جمال ممتاز بخش٥٩٩١ ١٤٤٢٨

جدةعلي رياسه علي عناية علي بخش٩٧٣٤٥٦٣ ١٤٤٢٩

جدةميمونة سعيد يحيى بخش٣٥٧١ ١٤٤٣٠

جازاناحمد رباعى حسن بخيت٦٣٥ ١٤٤٣١

جدةالشريف احمد بدروى بخيت٤٨٦ ١٤٤٣٢

مكة المكرمةبخيت احمد  بخيت٩١٠ ١٤٤٣٣

أبـهاحسن ملهي حسن بخيت٣٠٠١ ١٤٤٣٤

جدةداود عبدالله ناصر بخيت٧٧٥ ١٤٤٣٥

الرياضراشد محمد  بخيت٤٣٤ ١٤٤٣٦

مكتب مكة المكرمةعائشه عبدالله محمد بخيت١٤٠١٧٤٧ ١٤٤٣٧

جدةعبدالله احمد  بخيت٤٨٩ ١٤٤٣٨

مكتب منطقة المدينة المنورةفاطمة جمعة محمد بخيت١٨١٢ ١٤٤٣٩

جدةمريم محمد كريم بخيت١٥٤٢٢١٩ ١٤٤٤٠

جدةنايف خالد نادر بخيت٤٥٦١٢٠٥ ١٤٤٤١

الرياضنوره عبدالله  بخيت٠٥١ ١٤٤٤٢

جدةامين سعد امين بخير٤١١٤٧٥٣ ١٤٤٤٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخرجحصين هناد  بداح٧٧٦ ١٤٤٤٤

جدةسالم امان سالم بدر٩٨٢٦٧٧٦ ١٤٤٤٥

الدماممنذر عبدالمجيد عبدالحليم بدر١٨٨٤١٠٧ ١٤٤٤٦

القنفذةمحمد عبدالرحمن احمد بدوى٧٩٤ ١٤٤٤٧

مكتب منطقة المدينة المنورةخالد وليد عبدالله بدوي٨٨٥٥ ١٤٤٤٨

جدةسعد فيصل رائف بدوي١٤٥٦ ١٤٤٤٩

الرياضعلي محمد علي بديدي٣٦٥٧١٨٦ ١٤٤٥٠

الطائفمشعل سعد احمد بديره٩٣٧ ١٤٤٥١

جدةناصر خليفه عبدالرحمن بديع١٤٥١١٦٣ ١٤٤٥٢

مكتب منطقة الرياضعلى عبدالرحمن محمد بديوى٥٣٣ ١٤٤٥٣

تبوكمدنيه عباس محمود بديوي١٦٠٢ ١٤٤٥٤

تبوكمروان عبدالعزيز محمد بديوي٤٥٦٤٥٣٥ ١٤٤٥٥

جدةهدى مبروك علىاحمد برادعى٣٥٧ ١٤٤٥٦

الرياضحسام هاشم حسن براده١٣٦ ١٤٤٥٧

جدةهالل محسن  براز٦٩٣ ١٤٤٥٨

مكتب منطقة جازانشريفه حسن يحي براق٦٦١٣١٧٣ ١٤٤٥٩

مكة المكرمةحياة محمد علي عبدالرحمن برديسي٧٢٧٧٩٤٤ ١٤٤٦٠

جدةعصام بن محمدنور بن عبدالله برديسي٣٤٣٧٤٣٤ ١٤٤٦١

جدةمحمد طه جعفر برزنجي٢٧٧٨٧٣٤ ١٤٤٦٢

خميس مشيطعامر سالم محمد برقان٩٦٥٠٣٧٠ ١٤٤٦٣

الخبرابراهيم بن عبدالرحمن بن عثمان برقاوي٣٤١٨٨٨٣ ١٤٤٦٤

جدةاحمد محسن احمد برقه٧١٥٨٥٥٧ ١٤٤٦٥

مكة المكرمةاحمد يونس حميد بركات٩٢٨٧٨٣١ ١٤٤٦٦

الرياضبسمه عبدالعزيز عبدالمجيد بركات٨٩٨٨ ١٤٤٦٧

مكة المكرمةسليمان محمد  بركه٠٠٠ ١٤٤٦٨

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن ناصر علي بركه٥٠١٦ ١٤٤٦٩

جدةحمد احمد  بركه الله٠٣٦ ١٤٤٧٠

الرياضمبارك   بركوت٤٢٣ ١٤٤٧١

مكتب مكة المكرمةفاطمه عبدالغفور احمد برماوي٧٣٨٢٢٠٦ ١٤٤٧٢

مكة المكرمةاسماعيل بن عبده بن عثمان برناوى٤٩٢١ ١٤٤٧٣

مكتب مكة المكرمةامينه محمد بكر برناوى٨٢٨٢ ١٤٤٧٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةخديجه ابراهيم بكر برناوى٣٠٥ ١٤٤٧٥

جدةصالح امام علي محمد برناوى٠٩٣١٣٢٩ ١٤٤٧٦

مكة المكرمةموسى ادم ابراهيم برناوى٣٣٣٢٨٥٧ ١٤٤٧٧

مكة المكرمةنفيسه بكر بن محمد برناوى٧٦٠٠ ١٤٤٧٨

مكتب مكة المكرمةاروى ابراهيم محمد نور برناوي٦٢٧٧ ١٤٤٧٩

مكتب محافظة الطائفامنه عمر عباس برناوي٩٥٩٣ ١٤٤٨٠

المدينة المنورةانور ادريس مصطفى برناوي٩٤٤٥ ١٤٤٨١

جدةراشد مختار بكر برناوي٣٠٨٦ ١٤٤٨٢

مكتب مكة المكرمةزهره ابراهيم محمد نور برناوي٥٦١٤ ١٤٤٨٣

مكة المكرمةصباح بكر محمدعلي برناوي٤٦٢١١٣٦ ١٤٤٨٤

مكة المكرمةطاهر بن احمد بن عباس برناوي٨١٦٥٥٥٥ ١٤٤٨٥

المدينة المنورةعبدالرحمن محمد معال برناوي٩٢٢٦٨٦٨ ١٤٤٨٦

مكة المكرمةعبداللطيف محمددبي عبدالله برناوي٧٠٩٣٨٨٨ ١٤٤٨٧

مكتب منطقة مكة علويه بنت  محمدمصطفى ابن ادم عبدالله برناوي٣٦٨٠٣٩١ ١٤٤٨٨
المكرمة/جدة

مكة المكرمةفؤاد بن ابراهيم بن مصطفي برناوي١١٤٧ ١٤٤٨٩

المدينة المنورةفاطمه مصطفى محمد برناوي٣٢٢٩ ١٤٤٩٠

جدةفهد ادم مصطفي برناوي٥١٠١٣٨٧ ١٤٤٩١

جدةمحمد بدر محمدعبدالله برناوي٤٩٧٠٤٣٠ ١٤٤٩٢

مكتب مكة المكرمةمريم ابراهيم محمد نور برناوي١٥٩٢ ١٤٤٩٣

مكة المكرمةمعاذ عمر بكر برناوي٦٢٦٤٧٣٢ ١٤٤٩٤

جدةوليد محمد بن هارون برناوي٤٧٥٠ ١٤٤٩٥

مكة المكرمةيوسف محمد عبدالقادر برناوي٩٥٠٠١٦٢ ١٤٤٩٦

أبـهاعبدالهادى رشاد احمد برنجى٠٨٥٣٠٩٣ ١٤٤٩٧

مكتب منطقة مكة عبداالله صدقه ابراهيم برهومه١٠٨ ١٤٤٩٨
المكرمة/جدة

المدينة المنورةاكرم صالح عثمان بري٦٥١٦٤٥٤ ١٤٤٩٩

الرياضطالل وائل شفيق بريك٢٩٣٥٠٧٠ ١٤٥٠٠

الرياضمحمد عبدالهادى  بريك٦٦٦ ١٤٥٠١

جدةعاليه صالح  بريمان٣١٣ ١٤٥٠٢

مكة المكرمةميسر سالم صالح بسوكي٥٦٩٠٩٠٥ ١٤٥٠٣

الرياضسلطان يوسف  بسيونى٦٩٨ ١٤٥٠٤

جدةمحمد حمدان  بسيونى٦٦٣ ١٤٥٠٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الظهراناسماعيل حسن احمد بشاره٩٦٤ ١٤٥٠٦

الظهرانطارق عبدالمحسن اسعد بشاورى١١٠٩٩٢٨ ١٤٥٠٧

مكة المكرمةعبدالرحمن اسحق ابوالحسن بشاورى٣٩٠ ١٤٥٠٨

مكة المكرمةصبيحه كوثر غالم حمداني بشاوري٨٩١٩٠٢٥ ١٤٥٠٩

جدةعيسى احمد بحر بشير٥٩٠ ١٤٥١٠

جازانابوطالب حسن على بشيرى٤١٤ ١٤٥١١

مكة المكرمةصالح عباس محمد بشيريه٣٤٦٣٤٠٣ ١٤٥١٢

الظهرانفاتن فهمى يوسف بصراوى٦٦٢ ١٤٥١٣

جدةمريم عمر محمد بصفر٤٩٣٠ ١٤٥١٤

االحساءمحمدمنتصر ابراهيم عبدالرحمن بطيخ١٠٠١٨٣٤ ١٤٥١٥

الرياضعبدالرحمن حمد يحيى بعيطى١٢١٨ ١٤٥١٦

الظهرانمحمد عبدالله عبدالمجيد بغدادى٣٢٨٤٣١٦ ١٤٥١٧

مكة المكرمةمنيره احمد عبيدحسن بغلف٧٦٤٦٩٩٢ ١٤٥١٨

مكة المكرمةسعد محمدعبدالله عتيق صدقه بقري٩٣٩ ١٤٥١٩

جدةعلي عبدالله مبارك بقشان٨٤٢٤٠٧١ ١٤٥٢٠

جدةعمر على سالم بقشان٢٢٥ ١٤٥٢١

جدةمحسن عمر على بقشان٠٠٤٣٣٥٤ ١٤٥٢٢

مكتب منطقة مكة ليلى احمد يحي بقعان٣٣٧٥ ١٤٥٢٣
المكرمة/جدة

القرياتحمده محمد  بقيرط١١٤ ١٤٥٢٤

الرياضعبدالرحمن احمد عبدالرحمن بقيق٤٧٤ ١٤٥٢٥

جدةابوطالب بن ابراهيم بن محمد بكاري١٨٤٥ ١٤٥٢٦

المدينة المنورةعبدالعزيز احمد عثمان بكاري٨١٠٢٠٤١ ١٤٥٢٧

مكتب منطقة المدينة المنورةصفيه البشير عبدالقادر بكاله٥١٣٤٧٥٢ ١٤٥٢٨

الطائفابراهيم عبدالله محمد بكر٧٩٤٨٤٢٧ ١٤٥٢٩

الرياضاحمد على  بكر٥٥١ ١٤٥٣٠

جدةاحمدمحمد بكر محمد بكر٢٧٢ ١٤٥٣١

المدينة المنورةاسيا عثمان  بكر٨٦٧ ١٤٥٣٢

الرياضبكر اسماعيل ابراهيم بكر٢٤١٥ ١٤٥٣٣

مكة المكرمةحسن على بكار بكر٧٢٧ ١٤٥٣٤

جدةخالد أحمد عبد الوهاب بكر٧٨٢٣ ١٤٥٣٥

جدةسامي بن ابراهيم بن صالح بكر٠٥٢٩٨٣٨ ١٤٥٣٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعائشه محمود عمر بكر٣٢٣٥٦٠٢ ١٤٥٣٧

جدةعبدالله عمر محمد بكر٨٨١ ١٤٥٣٨

مكتب منطقة مكة عمر حسين احمد بكر٤٥٧٠١٢٠ ١٤٥٣٩
المكرمة/جدة

أبـهاحسن حسين حسن بكرى٩٧٠ ١٤٥٤٠

جدةعبدالله محمد احمد بكرى١٣٧ ١٤٥٤١

الرياضرمزي ابراهيم جبران بكري٨٧٢٣ ١٤٥٤٢

مكتب منطقة مكة نعايم علي اسماعيل بكري ١٤٥٤٣
المكرمة/جدة

الرياضياسر محمد علي بكري٩٢٩٥٧٦٥ ١٤٥٤٤

الرياضنايف احمد علي بكرين٥٥٢٨ ١٤٥٤٥

أبـهاسليمان محمد عبدالرحمن بكور١٤٧ ١٤٥٤٦

جدةبالل بن عبدالعزيز بن بالل بالل٠١٠٩ ١٤٥٤٧

مكتب منطقة الرياضجوزا مسعود سعيد بالل٥٨٠٥ ١٤٥٤٨

مكة المكرمةسعيد سعيد محمد بالل٩٢٩٦٩٣٧ ١٤٥٤٩

الرياضسليمان مبارك  بالل٧٧٢ ١٤٥٥٠

جدةنوره حمزه  بالل٤٣٥ ١٤٥٥١

الرياضعبدالله قاسم علي باللي٢٢١٥٨٧٢ ١٤٥٥٢

الرياضربيع صالح سعيد بلحباك٢٧١٦٧٣٧ ١٤٥٥٣

مكة المكرمةهاشم بن محسن بن محسن بلخي٣٠٨٧١٠٣ ١٤٥٥٤

مكتب منطقة مكة مسعود ضيف الله معتوق بلوشى٥٥١٣٤٤٨ ١٤٥٥٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانعيش احمد عثمان بليهي١٧٨٠ ١٤٥٥٦

الخبرامنه حسين علي بن ابراهيم١٦٣٩ ١٤٥٥٧

جدةعثمان بن هازور بن بخش بن امام بخش٤٨٥٢ ١٤٥٥٨

الرياضمحمد رشيد  بن بداح٩٢٥ ١٤٥٥٩

الرياضفهد حمد بن سعد بن بديع٩٢٠٩ ١٤٥٦٠

الرياضجمال محمد عبدالله بن بنيان٦٢٥٤ ١٤٥٦١

مكتب منطقة الرياضعبدالله سعد محمد بن جابر٥٤٢١ ١٤٥٦٢

مكتب منطقة الرياضمتعب سعد محمد بن جابر٩٧٠٩ ١٤٥٦٣

مكتب منطقة الرياضحمد عبد الله حمد بن جامع٦٥٥٠ ١٤٥٦٤

جدةسعد عبدالرحمن محمد بن جبر٠٧١ ١٤٥٦٥

الرياضمنصور سليمان عبدالرحمن بن جديد٩٣٨٠٠٧٥ ١٤٥٦٦

مكتب منطقة الرياضهياء عبدالله محمد بن جري٤٧٣٣ ١٤٥٦٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدلمصالح عبدالله عبدالرحمن بن جالل٤٩٥٦ ١٤٥٦٨

الرياضناصر محمد ناصر بن جميد٣٢٧٥ ١٤٥٦٩

الرياضعبدالله عبدالعزيز عبدالله بن جميعه٢٤٩٦٠٣٦ ١٤٥٧٠

مكتب منطقة الرياضبدريه سلطان سلمان بن حثلين٩٧٠٤ ١٤٥٧١

الرياضبندر عبد الله عبد الرحمن بن حراب١٤١٠٣٦٦ ١٤٥٧٢

الرياضعبداالله عبدالله عبدالرحمن بن حراب١٧٦١٧٥١ ١٤٥٧٣

شقراءعبدالعزيز ابراهيم محمد بن حرقوص٩٥١١٦٦٧ ١٤٥٧٤

مكتب منطقة الرياضعبدالله علي عبدالله بن حركان٥٤٨٥٩٤٠ ١٤٥٧٥

مكتب منطقة القصيمبهيه سيد مرداش بن حسن٤٩٩٣ ١٤٥٧٦

عنيزةعبدالمجيد حمد بن عبدالله بن حسن٨٥٥٨ ١٤٥٧٧

الرياضعلي زيد علي بن حسن٥٨١٠٧٠٢ ١٤٥٧٨

جدةعبدالوهاب صالح عبدالعزيز بن حسين٠٥٠ ١٤٥٧٩

مكتب منطقة الرياضمها عبدالعزيز سعد بن حسين٠٤٦٩ ١٤٥٨٠

الرياضندا سعد عبدالله بن حسين٥٦٤٥ ١٤٥٨١

الرياضمنيرة عبدالله عبدالعزيز بن حسينان٠٨٤١٧٥٨ ١٤٥٨٢

جدةعبدالله بن ناصر بن سعد بن حشر٨٥١٩٧٥٦ ١٤٥٨٣

الرياضعبدالله محمد سعد بن حماد٠٧٠٧٦٣١ ١٤٥٨٤

جدةخالد بن يحيي بن احمد بن حمدي٢٧٢٧ ١٤٥٨٥

الرياضالعنود سعد محمد بن حمود٤٢٢٧١٠٧ ١٤٥٨٦

مكتب منطقة الرياضابراهيم علي حسين بن حميد٥٤٣٦ ١٤٥٨٧

مكتب منطقة الرياضحصه عبدالعزيز محمد بن حميد١١٠٥ ١٤٥٨٨

الرياضناصر سعد ناصر بن حميد٦٨٢٩٨٠١ ١٤٥٨٩

مكتب منطقة الرياضحصه صالح محمد بن حويطان١٣٦٥ ١٤٥٩٠

الرياضمبارك رشيد عبدالعزيز بن خشالن١٠٣٨ ١٤٥٩١

الرياضفهد محمد عبدالعزيز بن خضير٠٢٧٨٢٠٥ ١٤٥٩٢

الخرجفهد محمد علي بن خضير٣٢٦٠٢٣٦ ١٤٥٩٣

الرياضخالد محمد سعيد بن خلبان١٧١٣ ١٤٥٩٤

جدةحسن بن صالح بن مبارك بن خميس٨٤٨٤ ١٤٥٩٥

مكتب منطقة الرياضهياء عبدالله احمد بن خنين٤٩١١ ١٤٥٩٦

الرياضمحمد عبدالعزيز عبدالله بن داود٣٥٥٠١٦٨ ١٤٥٩٧

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز سعد راشد بن دبل٢٨٦٥ ١٤٥٩٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعزام محمد عبدالرحمن بن دخيل٠١٦٨٩٥٤ ١٤٥٩٩

الرياضخالد محمد عبدالله بن دعيرم١٧٦٠٢٧٦ ١٤٦٠٠

الرياضأيمن فهد عبدالعزيز بن دهمش٠١٨٥ ١٤٦٠١

الرياضعبدالله محمد عبدالرحمن بن دويس٦٦٠٧١٢٢ ١٤٦٠٢

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالرحمن محمد بن علي بن رده٨٣٩٧ ١٤٦٠٣

الرياضعبدالله ابراهيم سليمان بن رصيص٩٤٦٠٣٨٤ ١٤٦٠٤

الرياضسلطان ابراهيم عيسى بن رضيان٢٠١٣ ١٤٦٠٥

الرياضمحمد حمد محمد بن رميان٠٨٩٧٠٣٥ ١٤٦٠٦

الدمامسعد ابراهيم سليمان بن روكان٠٧٠٥١٧٢ ١٤٦٠٧

الرياضصالح عبدالرحمن صالح بن ريس٤٧٩٢٧٨٥ ١٤٦٠٨

مكتب منطقة الرياضحصه عبدالعزيز سعد بن سبيت٦٤٩٥ ١٤٦٠٩

الرياضنوره محمد  بن سبيت٢٨٢ ١٤٦١٠

خميس مشيطعبدالله محمد عوضه بن سرهد٤٥٨ ١٤٦١١

الرياضمحمد خالد عبدالله بن سريع٣٤٧٢ ١٤٦١٢

مكتب منطقة الرياضهدى فهد عبدالله بن سريع٩٤٥٠ ١٤٦١٣

مكتب محافظة األحساءابراهيم عبدالعزيز بن سعد بن سعد٥٥٩٥٨٤٥ ١٤٦١٤

الرياضخالد عبدالعزيز محمد بن سعدون٣٢٠١٦٨٣ ١٤٦١٥

الرياضخالد عبدالمحسن سعد بن سعيد٩٣٨٠ ١٤٦١٦

الرياضخالد فهد عبدالله بن سعيد٠٣٨٧ ١٤٦١٧

مكتب منطقة الرياضعبدالله رويشد سعد بن سعيد٧٢٦٧ ١٤٦١٨

مكتب منطقة الرياضلطيفه محمد سلمان بن سعيد٠٠١٧ ١٤٦١٩

مكتب منطقة الرياضلطيفه محمد عبدالله بن سعيدان١٦٣٠٩٨١ ١٤٦٢٠

الرياضخالد محمد صالح بن سلطان٤٩٨٣٢٢٦ ١٤٦٢١

الرياضعبدالله زيد حمد بن سلمان٢٤٧٩٥٣٦ ١٤٦٢٢

الرياضعبدالعزيز زيد محمد بن سليطين٠٣٣٨٦١١ ١٤٦٢٣

الخبرمنى فهد ابراهيم بن سمحان٨٩٠١ ١٤٦٢٤

الدمامحسن عبدالله سعيد بن سنه٢٤٩٨٧٥٥ ١٤٦٢٥

مكتب منطقة الرياضوليد عبدالعزيز عبدالله بن سهيل٨٠٣١ ١٤٦٢٦

الرياضمحمد عبدالرحمن محمد بن سويدان٤٣١٤٩٣٥ ١٤٦٢٧

الرياضمحمد ابراهيم ابراهيم بن سويلم٥٢٣٨٤٨١ ١٤٦٢٨

الرياضمحمد بن عبدالله بن محمد بن سويلم٦٤٩٣ ١٤٦٢٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمصباح بن خميس  بن سويلمين٩٨٠ ١٤٦٣٠

مكتب منطقة الرياضساره محمد عبدالله بن سيف٨٠٥٥ ١٤٦٣١

أبـهامنيره بنت فايز بن سيف ١٤٦٣٢

الرياضزهيره عبده عتيقه بن شافى٣٥١ ١٤٦٣٣

القويعيةعبدالرحمن عبدالله فالح بن شافي٩٥٧١٥٦٨ ١٤٦٣٤

مكتب منطقة الرياضساره راشد سعيد بن شبر٤٢١٥٧٢٨ ١٤٦٣٥

الرياضعبدالعزيز عبدالرحمن حمد بن شبيب٢٩٤٨٠٧٥ ١٤٦٣٦

الرياضفهد سعد شداد بن شداد٦٥٢٧٢٤٨ ١٤٦٣٧

الرياضمحمد عبدالله محمد بن شقير٧٧٢٤٢٢٣ ١٤٦٣٨

مكتب منطقة الرياضهيله حمد محمد بن شويش٥١٨٦ ١٤٦٣٩

الرياضعبدالرحمن محمد ناصر بن شيحان٩٧٩٤٨١٨ ١٤٦٤٠

مكتب منطقة الرياضبداح عبدالله عبيد بن شينان٠٣١٩٤٥٢ ١٤٦٤١

الرياضعبدالرب قاسم عبدالحافظ بن شيهون٦٨٩٧١٤٥ ١٤٦٤٢

مكة المكرمةمحمد عادل بن ابراهيم بن صادق البكري٩٨٦٦٨٨٢ ١٤٦٤٣

مكتب منطقة المدينة المنورةرانيا صالح ابراهيم بن صالح٢٣٧٦ ١٤٦٤٤

مكتب منطقة المدينة المنورةسعديه صيفي احمد بن صالح٢٣٣٥ ١٤٦٤٥

القويعيةصالح محمد عبدالعزيز بن صالح٥٣٨٧٦٣٣ ١٤٦٤٦

مكتب منطقة المدينة المنورةعبير صالح ابراهيم بن صالح٢٣٦٨ ١٤٦٤٧

الخرجعبدالله محمد عبدالله بن صبار٠٠٣٨ ١٤٦٤٨

مكتب محافظة الخرجخالد محمد سعد بن صفيان٥٧٥٨ ١٤٦٤٩

مكتب منطقة الرياضعبدالرحمن سليمان عبدالرحمن بن صليب٦١٧٢ ١٤٦٥٠

الرياضموسى يحيى ضيف  الله بن ضيف  الله٥٦٧٨٣٠٢ ١٤٦٥١

الرياضبركه عبدالله عبدالرب بن طالب٩٥١٩ ١٤٦٥٢

الرياضسعد فهد عبدالرحمن بن طياش٩٣٧٠٩٦٤ ١٤٦٥٣

مكتب منطقة الرياضطرفه عبدالله موسى بن ظفر٩١٧٢ ١٤٦٥٤

الرياضأحمد بن علي بن عبد المحسن بن عاصم٦٣١٨٥١٣ ١٤٦٥٥

الرياضنوال عمر سالم بن عامر٠٠٩٩ ١٤٦٥٦

الرياضفرج عتيق االميرطالل بن عبدالعز٠٩٦ ١٤٦٥٧

الرياضحياه عبدالرحمن صالح بن عبيد٥٥٦١ ١٤٦٥٨

الرياضخالد محمد عبدالله بن عبيد٩٤٩٥٤٥٠ ١٤٦٥٩

الرياضفهد عبدالله ابراهيم بن عبيد٩٠٢٣٣٦١ ١٤٦٦٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
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الرياضسعود ناصر عبدالرحمن بن عبيدان٣٩٣١٥١٢ ١٤٦٦١

مكتب منطقة الرياضنوره سليمان محمد بن عتيق٨٧٣١ ١٤٦٦٢

مكتب محافظة الخرجعبدالله زيد عبدالله بن عجالن٣١٧٦٤١٩ ١٤٦٦٣

الرياضمحمد عبدالرحمن عبدالعزيز بن عجالن١٦١٣٤٦٣ ١٤٦٦٤

جدةفاطمة احمد محمد بن عفيف٧٠٩٦٨٥٩ ١٤٦٦٥

أبـهاابراهيم عبدالعزيز ابراهيم بن عكيل٢٠٥٩٤٩٤ ١٤٦٦٦

الحريقمحمد سعود محمد بن على١٤٢٩٩٢٣ ١٤٦٦٧

محايل عسيرمحىالدين سليمان  بن على٤٤٨ ١٤٦٦٨

جدةعلي بن محمد بن موسى بن علي٩٤٣٤ ١٤٦٦٩

مكتب منطقة الرياضلطيفه راشد عبدالله بن عموش٩٦٥٤ ١٤٦٧٠

مكتب منطقة الرياضخالد محمد سطام بن عنبر٨٥٤٠ ١٤٦٧١

مكتب منطقة الرياضمرام محمد سطام بن عنبر٤٦٨٥ ١٤٦٧٢

مكتب منطقة الرياضمشاري محمد سطام بن عنبر٠٠٠٥ ١٤٦٧٣

مكتب منطقة الرياضموضي محمد سطام بن عنبر٨٥٣٢ ١٤٦٧٤

مكتب منطقة الرياضفرج عبدالله فرج بن عيد٥٩٥٤ ١٤٦٧٥

الرياضنوره صالح عبدالله بن عيد٤٤٤٩٨٧٨ ١٤٦٧٦

مكتب منطقة الرياضهيله عبدالعزيز عيد بن عيد٥٨٤٥ ١٤٦٧٧

مكتب منطقة الرياضهياء ناصر ابراهيم بن غانم١٢٣٥ ١٤٦٧٨

الرياضعبدالمحسن عبدالله محمد بن غيث٩٠٣٠٩٩٥ ١٤٦٧٩

مكتب منطقة الرياضنوره عبدالعزيز على بن غيثار٦١١٦ ١٤٦٨٠

الرياضعمر علي عيدان بن فرج٨٥٦٨٦٨١ ١٤٦٨١

مكتب محافظة الخرجعلي حسن موسى بن فرج سفياني٧٨٣٥ ١٤٦٨٢

مكتب محافظة الخرجمحمد ابراهيم بن راشد بن فريح٩٦٦٢ ١٤٦٨٣

مكتب منطقة الرياضمحمد عبدالرحمن بن راشد بن فنيس١٠٦٧ ١٤٦٨٤

الرياضمحمد جامع قاسم بن قاسم٥٦٤٥٢٧١ ١٤٦٨٥

الرياضمحمد عبدالعزيز محمد بن قاسم٨٤٥٥٠٣٨ ١٤٦٨٦

خميس مشيطفلوه سعيد سالم بن قبيل٠٩٩٦ ١٤٦٨٧

الرياضخالد سعد عبدالله بن كشم٦٢٠٨ ١٤٦٨٨

جدةاحمد عبدالله عوض بن الدن٠٦٨ ١٤٦٨٩

جدةراكان عادل صالح بن لزوف١٨٢٨ ١٤٦٩٠

مكتب منطقة الرياضمشعل حمد محمد بن ماضي٠٧٩٥ ١٤٦٩١
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الرياضعبدالله سعد علي بن مانع٩٦٧٩٢٤٨ ١٤٦٩٢

الرياضامين بن مفتاح بن سالمين بن مبروك٢٣٦٤١١٧ ١٤٦٩٣

خميس مشيطمحمد بن سعد بن ظافر بن مجعده٤٠٥٠ ١٤٦٩٤

الرياضمحمد حمد عبدالرحمن بن محارب٧٤٢٥٢١٤ ١٤٦٩٥

الرياضعبدالمحسن سعد عبدالعزيز بن محبوب٤٢٩١٧٥١ ١٤٦٩٦

جدةسالم عبدالله احمد بن محفوظ٣٢٩٨٧٨٢ ١٤٦٩٧

جدةسراج احمد عبود بن محفوظ٤٩٦٧٩٧٣ ١٤٦٩٨

جدةطارق احمد علي بن محفوظ٢٣٦٤٧٢١ ١٤٦٩٩

جدةعبدالله بن سالم بن أحمد يماني بن محفوظ٩٩١٥٦٨٢ ١٤٧٠٠

جدةمحمد احمد سالم بن محفوظ٧٨٨٣٨٧٦ ١٤٧٠١

الرياضعبدالعزيز محمد نشوان بن محمد٦٩٤٦٩٩٥ ١٤٧٠٢

الرياضعبدالله محمد علي بن محمود٤٠٦٥٤٤٢ ١٤٧٠٣

الرياضفهد حمد محمد بن محمود٢٦٨١٤٦٥ ١٤٧٠٤

أبـهاحسن مستور محيا بن محى٣٠٤ ١٤٧٠٥

مكتب منطقة عسيرعبدالله سعيد بن احمد بن محي٤١٧٧ ١٤٧٠٦

مكتب منطقة عسيرناصر سعيد بن احمد بن محي٨٥٠٩ ١٤٧٠٧

الرياضعبدالله بن ابراهيم بن عبدالعزيز بن محيا١٧٤٤٩٩١ ١٤٧٠٨

الرياضابراهيم علي سالم بن محيسن١٤٣٧٠٠٧ ١٤٧٠٩

الرياضناصر محمد  بن محيسن٩٩٩ ١٤٧١٠

مكتب منطقة الرياضبندر سلطان سعد بن مرشد٨٨١٢٠٤٠ ١٤٧١١

مكتب منطقة الرياضفواز سلطان سعد بن مرشد٣١٢٧ ١٤٧١٢

مكتب منطقة الرياضهياء حمد ابراهيم بن مسعود٨٤٧٠ ١٤٧١٣

الرياضابراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن بن مسيفر٩٤٩١ ١٤٧١٤

الرياضعلي مشبب عبدالله بن مشبب٠٦٨٢٠٢١ ١٤٧١٥

الرياضساره علي عبدالله بن مطرف٣٣٧ ١٤٧١٦

الرياضعبدالله محمد عبدالله بن معطش١٧٢٨٥٢٢ ١٤٧١٧

الرياضخالد فيصل سعود بن معمر٣٦٤٠٢٥٥ ١٤٧١٨

الرياضمحمد عبدالعزيز عبدالله بن معمر٨٧٤٦ ١٤٧١٩

الدمامبدر حسن علي بن معن٧٩٧٦٣٧٤ ١٤٧٢٠

الرياضتركي ناصر عبدالله بن مغيصيب٤٤٤٠٠٨٨ ١٤٧٢١

الرياضسليمان بدر سليمان بن مغيض٧٥٦٣ ١٤٧٢٢
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مكتب منطقة الرياضمحمد ناصر سعد بن مقبل٠٨٧٢ ١٤٧٢٣

الرياضمتعب عبدالله محمد بن مليح٨٠٤٣٧٤٢ ١٤٧٢٤

الرياضناصر منصور عبدالله بن منصور٣٦٧٦٧٨٥ ١٤٧٢٥

الرياضابراهيم عبدالرحمن ابراهيم بن منيع٧٧٦٩٢٧٥ ١٤٧٢٦

الرياضفيصل عبدالعزيز محمد بن ناجم٢٤٣٨ ١٤٧٢٧

الرياضراشد ناشي راشد بن ناشي٥٦٢٦ ١٤٧٢٨

مكتب محافظة الطائفمبارك عبدالعزيز مبارك بن نزهان٩٧٠٨ ١٤٧٢٩

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز صالح عبدالله بن نصار٥٤٩٨ ١٤٧٣٠

مكة المكرمةمحمد عبدالله  بن نصار٨٣٧ ١٤٧٣١

الرياضمحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن نوح٥٥٥٨ ١٤٧٣٢

الرياضمبارك احمد هادى بن هادى٩٠٠٨١٠٢ ١٤٧٣٣

الرياضعبدالعزيز عبدالله ابراهيم بن هداب٨٧٦٧٧٦٧ ١٤٧٣٤

مكتب منطقة الرياضعيسى سعد عيسى بن هزاع٨٢٨٩ ١٤٧٣٥

مكة المكرمةاحمد كمال بن طالب بن يحي٤٩٤٤ ١٤٧٣٦

جدةفيصل محمديوسف فتحي بنجابي١٦٤٨٤٨٤ ١٤٧٣٧

جدةهشام احمد محمد بنجابي٠٩١٦١٥٨ ١٤٧٣٨

جدةهناء احمد محمد بنجابي٤٠٢١٩٤٨ ١٤٧٣٩

مكة المكرمةفاطمه نورى صالح بنجر٢٥٦ ١٤٧٤٠

الرياضمحمد غفوري عثمان بنجر٦٤٧ ١٤٧٤١

مكة المكرمةهانم يوسف عبدالكريم بنجر٨٣٢ ١٤٧٤٢

مكة المكرمةمحمد حسن  بني٨١٢ ١٤٧٤٣

الخبرسعيد مبارك سعيد بني سرح٧٥٠٣ ١٤٧٤٤

خميس مشيطناصر حمود بيشان بني قحافه٥٤٨٨٥٨٦ ١٤٧٤٥

مكتب المنطقة الشرقيةلطيفه عاطف علي بني هميم١١٣٩ ١٤٧٤٦

ابقيقمحمد ناصر علي بني هميم٢١٨٨٧٢٢ ١٤٧٤٧

أبـهامحمد احمد يحيى بنيمى٧٥٨ ١٤٧٤٨

جدةامنه على عبدالرحمن بهكلى٩٨٩ ١٤٧٤٩

جازانعبدالله محمد على بهكلى٤٦٠ ١٤٧٥٠

جدةمحمد شعبان عبدالجبار بهكلى٩٠٧٠٢٦٥ ١٤٧٥١

جدةعماد محمد اسماعيل بهكلي٠٠١٨٣٣٤ ١٤٧٥٢

الرياضمحمد شوعي محمد بهكلي٧١٤ ١٤٧٥٣
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مكتب منطقة مكة نوره احمد محمد بهكلي٢٩٨٢ ١٤٧٥٤
المكرمة/جدة

جازانحامد عبدالله محمد بهلول٤٧٣٦ ١٤٧٥٥

مكة المكرمةعبدالله عبده محمد بهلول٨٣٣٦٨٤٧ ١٤٧٥٦

مكتب منطقة مكة اسماء بنت  عبيد بن سعيد بهيان٣٣٥٠ ١٤٧٥٧
المكرمة/جدة

الدمامعبدالله حبيب بن عباس بهيه٩٤٤٥ ١٤٧٥٨

الدماممنصور بن محمد بن حسن بو كنان٠٥٥٢٥١٣ ١٤٧٥٩

الدماميونس بن محمد بن حسن بو كنان٣٩٦٦٢٥٧ ١٤٧٦٠

مكتب منطقة مكة صالحه عزي محمد بوالرجال٩٢٠٦ ١٤٧٦١
المكرمة/جدة

الدمامعبدالله عمر حسين بوبشيت٥٠٤٤٧٨١ ١٤٧٦٢

الظهرانفوزى عبدالرحمن محمد بوبشيت٦٨١ ١٤٧٦٣

الظهرانهياء محمد بن يوسف بوبشيت٢٠٩٧٩٦٤ ١٤٧٦٤

الخبرأحمد منصور زهير بوحسن٤٢٢٢١٩١ ١٤٧٦٥

االحساءابراهيم عبدالرحمن راشد بوحشى٧٩٨ ١٤٧٦٦

الدماماحمد محمد حسين بوحليقه٩٥٢ ١٤٧٦٧

الخبراحمد عيسى سالم بوحمد٩٧٥٥٣٤٣ ١٤٧٦٨

الخرجحاجى حسن حسين بوحيمد٥٩٥٤٩٨٩ ١٤٧٦٩

جدةدلنده بنت الطيب بوخشنيه٥٧٠ ١٤٧٧٠

االحساءعبدالله سلمان حسين بوخمسين٥٢٤٥٤٣٥ ١٤٧٧١

الخبرعلي احمد طاهر بوخمسين٧١٣٨٢٦٧ ١٤٧٧٢

الدمامحمد عبدالعزيز سليمان بودي٤٠٢٥ ١٤٧٧٣

الخبربديع عبدالله صالح بوشرار٩٦٠٣٥٥٢ ١٤٧٧٤

الرياضعباس علي محمد بوشفيع٧١٤٩٠٦٩ ١٤٧٧٥

الرياضخالد يوسف عبدالعزيز بوشقراء٧٧٦٤٨٧٠ ١٤٧٧٦

الخبرخالد عبدالرحمن محمد بوعلي٠٦٧٤٥٦٧ ١٤٧٧٧

مكتب محافظة األحساءنوره عبدالله احمد بوعويس٥٠١٥ ١٤٧٧٨

مكتب محافظة األحساءحسين محمد حسين بوعوينه٤٥٧٤ ١٤٧٧٩

مكتب محافظة األحساءيحيى محمد حسين بوعوينه٧٠٨٩ ١٤٧٨٠

الدمامعيسى عبدالله بن محمد بوعيسى٩٥٤٦ ١٤٧٨١

الدمامصالح عبدالله عيسى بوقرصين٦٢٢٤٧١٣ ١٤٧٨٢

جدةساره سراج عبدالقادر بوقري٣٠١٨٥٦٥ ١٤٧٨٣

جدةاحمد محمد  بوكر٦٩٩ ١٤٧٨٤
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جدةمحمد على  بوكر٣٤٥ ١٤٧٨٥

الدمامعلي بن محمد بن حسن بوكنان٨١٢٠١٠٥ ١٤٧٨٦

مكتب محافظة األحساءعبدالله عبدالهادي عبدالله بومره٢٣٠٤ ١٤٧٨٧

مكتب المنطقة الشرقيةسعد عبدالرحمن بن سعد بونيس٥٩٥٦ ١٤٧٨٨

االحساءيوسف عبدالرحمن ابراهيم بونيس٧٧٤٨٦١٣ ١٤٧٨٩

مكتب منطقة الرياضمحمد فهد فهيد بويريد٦٧٣٥٢١٠ ١٤٧٩٠

جدةمحمد حسن علي بياري٢٠٨٣٨١٨ ١٤٧٩١

مكتب منطقة الرياضحسن علي علي بيشي٠٩٥٨ ١٤٧٩٢

مكتب منطقة الرياضفاطمه علي هادي بيشي٦٦١٦ ١٤٧٩٣

خميس مشيطفيصل بن مساعد بن محمد بيشي٥١٩٠٦٧٠ ١٤٧٩٤

جازانعلى يحيى  بيض٣٨٠ ١٤٧٩٥

الرياضمحمد مقنع عقيل بيضي٨٧٤٧٧٧٧ ١٤٧٩٦

مكتب مكة المكرمةلطفية محسن عبدالحميد بيطار٤٥٨٤٠٦٨ ١٤٧٩٧

الطائفمفرح علي احمد بيطلي٣١٦١ ١٤٧٩٨

مكتب منطقة مكة زبيده سلطان  بيقم١٤٧٨ ١٤٧٩٩
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةرامي فوزي زكريا بيال٧٣٩٩ ١٤٨٠٠

مكتب مكة المكرمةمحمد فوزي زكريا بيال٢٦٤٣ ١٤٨٠١

أبـهاعبدالله احمد  بيهان٠٠٣ ١٤٨٠٢

الرياضعثمان يحيى سعيد بيهقى٨١٧ ١٤٨٠٣

حوطة بني تميمحمد عبدالرحمن سعد تارى١٠٨ ١٤٨٠٤

جدةلؤي عارف احمد ترجمان٥٣٤٠ ١٤٨٠٥

جدةمختار محمد موسى تركستانى٨١٨ ١٤٨٠٦

جدةآمنه برهان الدين بن ابرهيم تركستاني٧٨٣٥ ١٤٨٠٧

مكة المكرمةعبدالعزيز بن براءه بن نياز تركستاني٥٩٥٣ ١٤٨٠٨

جدةمحمود برد مطيع الله تركستاني٣٢٤٨ ١٤٨٠٩

جدةجمال على اسماعيل تركى٩١١٤٨٤٠ ١٤٨١٠

تربهسعد تامر  تركى٦١٨ ١٤٨١١

الرياضمكى امان محمد تركى٩٣٢ ١٤٨١٢

جدةخالد بن علي بن اسماعيل تركي٩٧٧٣ ١٤٨١٣

الرياضشفيق عبدالواحد ديب تركي٧٠١٤١٢٢ ١٤٨١٤

مكتب منطقة عسيرظبيه سعيد عبدالله تركي٠٣٦٤ ١٤٨١٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةعبدالقادر عبدالله احمد ترناتى٢٨٠٠٠٠٦ ١٤٨١٦

مكتب مكة المكرمةاحمد بكر مالك تكرونى٤٢٠ ١٤٨١٧

مكة المكرمةبكر احمد عيسى تكرونى٤٠١٢٢٦٩ ١٤٨١٨

نجرانصالح جوهر عبدالله تكرونى٤٦٥٣٦٩٧ ١٤٨١٩

مكة المكرمةعمر احمد محمد تكرونى٠١٥ ١٤٨٢٠

الرياضيوسف بكر عمر تكرونى٤٧٢ ١٤٨٢١

مكتب منطقة مكة صادق عبدالله امين تكروني٧٨١١ ١٤٨٢٢
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعائشه امين عبدالله تكروني٦٣١ ١٤٨٢٣

مكتب منطقة مكة عائشه عبدالله امين تكروني٦٣٩٥ ١٤٨٢٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عبدالله محمد علي تكروني٤٦٧٥ ١٤٨٢٥
المكرمة/جدة

الرياضيحيى عبدالله يحيى تكروني٢٦٣٨٦٠٤ ١٤٨٢٦

جدةعبدالحكيم قارى محىالدين تل باى٣٦٣٨٢٨٨ ١٤٨٢٧

جدةطارق محمد ابراهيم تلمسانى٤٦٥٥ ١٤٨٢٨

مكة المكرمةعبدالرحمن محمد احمد تمار٧٩٤٤٧٥٣ ١٤٨٢٩

مكتب منطقة مكة لمعه عبدالرحمن عبدالقادر تمراز٤٨٤٨ ١٤٨٣٠
المكرمة/جدة

جدةعبدالقادر احمد  تميرك٤٧٥ ١٤٨٣١

خميس مشيطسعد علي سعيد تنغيص١٠٦٠٧٦٠ ١٤٨٣٢

الرياضمسعد شباط  تومس٥٣٩ ١٤٨٣٣

جدةصالح اسماعيل  تونسى٨٧٧ ١٤٨٣٤

جدةعبدالله حسن علوى تونسى٦٢٠١٨٩٤ ١٤٨٣٥

الرياضنوال عبدالله عبدالعزيز تويم٣١٤٨ ١٤٨٣٦

مكة المكرمةمحمد عثمان احمد تيجاني٤٠٩٦٧٧٠ ١٤٨٣٧

جدةمحمد حسين سلطان ثابت١٦٩١٥٩٠ ١٤٨٣٨

جدةمحمد رضوان ثابت ثابت٠٩٥٥٧٩٥ ١٤٨٣٩

بيشةعبدالله محمد  ثامر٨٧٦ ١٤٨٤٠

الباحةجمعان محمد  ثغير٩٩٥ ١٤٨٤١

الباحةعبدالله علي عبدالله ثفيد٣٤٨٦٦٩١ ١٤٨٤٢

جدةعبدالعزيز بن سعيد بن سعد ثقفان٥٤٤١٩٢٠ ١٤٨٤٣

أبـهااحمد على احمد جابر٦٨٦ ١٤٨٤٤

جدةحمود ابراهيم محمد جابر٣٤٥٩٩٠١ ١٤٨٤٥

الطائفزهراء على  جابر٤٢٩ ١٤٨٤٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةسعد يحي علي محمد جابر٠٦٥٥ ١٤٨٤٧

جدةسعيد محمد  جابر٧٠٦ ١٤٨٤٨

الجبيلصالح محمد علي جابر٧١٤٠٠٦٥ ١٤٨٤٩

الرياضعلى عمر  جابر٠٧٣ ١٤٨٥٠

مكة المكرمةمحمد جابر خليل جابر٧١٨ ١٤٨٥١

جدةمحمد جبران  جابر٥١٨ ١٤٨٥٢

الباحةسعدون احمد حسن جابرى٠٧٠ ١٤٨٥٣

مكتب مكة المكرمةحسن اسعد بن حسن جادالله٠٨٥٧ ١٤٨٥٤

الرياضراكان علي محمد جارالله٨١٣٧٣٠٩ ١٤٨٥٥

العالعبدالمولى موسى محمد جارالله٦٤٠٦ ١٤٨٥٦

الجبيلاحمد عبدالله  جامع ٥٨ ١٤٨٥٧

خميس مشيطمحمد على  جامع٨٦٢ ١٤٨٥٨

الرياضناصر محمد عبدالله جامع٢٢٣٤٣٥٤ ١٤٨٥٩

مكة المكرمةدلدار معروف جان عارف جان٤٩١٣٧٤٧ ١٤٨٦٠

مكة المكرمةعبدالغفار سراج عبدالغفار جانته٥٧٤ ١٤٨٦١

مكة المكرمةزكى احمد عبدالله جاوا٥١٢ ١٤٨٦٢

جدةخالد احمد جمال جاوه٣٦٣٦٠٠٠ ١٤٨٦٣

الظهراننبيل عبدالغنى حسن جاوه٩٤٩ ١٤٨٦٤

الدمامعلي عبدالهادي محمد جباره٦٢٤٠٢٩٦ ١٤٨٦٥

خميس مشيطناصر محمد محسن جبارى٥٢٧ ١٤٨٦٦

الرياضشقراء حسين محمد جباري٠٨٠١ ١٤٨٦٧

جدةعمر بن حسن بن محمد جبر٣٠٨٩١٤١ ١٤٨٦٨

جدةمحمد عبدالحميد محمد جبر٥٣٠٢ ١٤٨٦٩

الرياضاحمد محمد يحيى جبران٠٧٢٤ ١٤٨٧٠

الرياضموسى طاهر  جبران٦٦٨ ١٤٨٧١

الرياضجامع محمود على جبرتي٥٣٢٢٢٣٧ ١٤٨٧٢

الرياضحيس محمود علي جبرتي٢٤٤١٣٦٤ ١٤٨٧٣

جدةعلي محمود علي جبرتي٥٤٢ ١٤٨٧٤

مكة المكرمةعمر اسماعيل عبدالله جبريل٣٩٠٩٠٤٩ ١٤٨٧٥

الرياضمحمد   جبرين٠٢٢ ١٤٨٧٦

جدةمصطفى سنان ارفيد جبسون٤٨٤ ١٤٨٧٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جازانيحيى محمد  جبلى٢٥٣ ١٤٨٧٨

مكتب منطقة جازانناصر علي قاسم جبلي٩٣٧٥ ١٤٨٧٩

مكتب منطقة مكة شريفه محمد احمد جبوع٢٠٩٧ ١٤٨٨٠
المكرمة/جدة

الرياضيوسف سليمان حمدان جبيل٢٧٧٣٧٦٤ ١٤٨٨١

أبـهامحمد ابراهيم محمد جبيلى٧٥٠ ١٤٨٨٢

الرياضادم يحيى عبدالله جبيلي٥٤١٧٢٥٩ ١٤٨٨٣

أحد رفيدةعائض علي محمد جحرش١٦٤٧٥٤٢ ١٤٨٨٤

العارضةموسى احمد راشد جحفلي١٩٩٨٠١٤ ١٤٨٨٥

مكتب منطقة مكة زينب عبدالله عبده جداوي٦٣٤٢ ١٤٨٨٦
المكرمة/جدة

الرياضعبدالمجيد محمد عبدالله جدعان١٢٥٦ ١٤٨٨٧

جدةشمعه ابراهيم موسى جده٧٧٨٣ ١٤٨٨٨

جدةمحمد عبدالله صالح جديد٢٨٤١٧٣٨ ١٤٨٨٩

المدينة المنورةمازن عمر عبدالقادر جراح٩١٣٩٥٣٧ ١٤٨٩٠

جدةعلي بن محمد بن عبده جراد٩٥٧٢٧٧٢ ١٤٨٩١

الرياضمحمد على عبدالله جراد٤٤٠ ١٤٨٩٢

الرياضابراهيم محمد حمود جربوع١٦٣١٩٨٤ ١٤٨٩٣

مكة المكرمةخالد سعود  جرى٩٦٨٢٧٣٠ ١٤٨٩٤

خميس مشيطنشطا سعيد  جرى٤٠٠ ١٤٨٩٥

الرياضعبداالله عبدالله عبدالرحمن جري٤٩٢٢٨٥٠ ١٤٨٩٦

مكتب منطقة جازانفاطمه يحي حسن جريبى٨٨٤٢ ١٤٨٩٧

مكة المكرمةخديجة عبده بن محمد جريبي٦٥٢٣ ١٤٨٩٨

مكتب منطقة جازانليلى فتحي ابراهيم جريبي٤٠٣٦ ١٤٨٩٩

المدينة المنورةعلى حسن احمد جزمى٧١٧ ١٤٩٠٠

الرياضعبدالرحمن محمد زيد جساس٢١٨٥٠٦٢ ١٤٩٠١

مكتب منطقة الرياضنوال ابراهيم محمد جساس٥٧٢٨ ١٤٩٠٢

مكتب منطقة عسيراحمد دحمان عبدالله جظاع٢٦٤٨ ١٤٩٠٣

جدةعبدالله احمد عبدالله جعفر٨٧٩ ١٤٩٠٤

الخبرعبدالله غلوم محمد جعفر٧٠٢٣٠١٤ ١٤٩٠٥

الرياضعلى حسين جبره جعفرى٥٨٣ ١٤٩٠٦

مكة المكرمةمحمد عبده حسن جعفرى٦٨٠ ١٤٩٠٧

مكتب منطقة جازانصديق محمد محسن جعفري٣٥٨٦ ١٤٩٠٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة جازانعلي احمد علي جعفري٩٥٤٥ ١٤٩٠٩

الرياضعلي موسى حسن جعفري٢٥٤٣١٨٣ ١٤٩١٠

ينبععيسى حسن ناصر جعفري٠٤٣٧ ١٤٩١١

جدةمحمد يحي صديق جعفري٠٥٣٢٨٦٠ ١٤٩١٢

جدةمغويه هادي علي جعفري١٨٣٨ ١٤٩١٣

الرياضيحي محمد علي جعفري٢٨٤٠ ١٤٩١٤

الرياضيحي علي هندي جعمل٨٧٨٨ ١٤٩١٥

جدةحسن جومان حسن جعونى٢٦٩ ١٤٩١٦

جدةهدى ابراهيم محمد جغادي٩٠٥٦ ١٤٩١٧

جازانمحمد احمد ابراهيم جغدمي٨٥٥٠٤٧٨ ١٤٩١٨

الرياضعمر علي راشد جغيمان٧٤٦٥٧٤٧ ١٤٩١٩

مكتب منطقة مكة السيدعلوى اسحاق بن زين جفرى١٦٩٤١٦١ ١٤٩٢٠
المكرمة/جدة

الرياضسعود هزاع عبدالله جفرى٧٣٧ ١٤٩٢١

مكتب منطقة مكة عدنان وليد حسن جفري٩٤٣٢ ١٤٩٢٢
المكرمة/جدة

تبوكحسن محمد عبدالله جلعمرى٣٧٠ ١٤٩٢٣

جدةركبان عبدالله محسن جلقرنى٠١٠ ١٤٩٢٤

مكتب منطقة عسيرجازي على محمد جله٧٠٥٣٥٤٦ ١٤٩٢٥

الطائفحسن عتيق عبدالله جلوى١١٧ ١٤٩٢٦

مكتب منطقة جازاناحمد يحي علي جلي٥٧٠٦ ١٤٩٢٧

جدةزينب ابراهيم عبدالفتاح جليدان٧٢٥٤٥٥٨ ١٤٩٢٨

المدينة المنورةمحمد حسن عبد العزيز جليدان٢٣٧٨١٢٠ ١٤٩٢٩

ينبع الصناعيةصفاء عبدالله توماس جلين٥١٦٨٠٤٥ ١٤٩٣٠

جدةعيده على  جماعى٣٢١ ١٤٩٣١

مكة المكرمةعثمان ابراهيم احمد جمال٢٦٤ ١٤٩٣٢

جدةمحمدجمال حسن محمد محمد جمال٥٢٠ ١٤٩٣٣

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد بن وليد بن رشاد بن عباس جمال حريري٢٩٨٤ ١٤٩٣٤

مكتب منطقة مكة محمد على محمد جمالى٥٩٦٤٢٣٠ ١٤٩٣٥
المكرمة/جدة

مكة المكرمةشامي حسين محمد جمالي٠٤٨٩٨٥٢ ١٤٩٣٦

الرياضعلي ابراهيم علي جمالي٧٤٠٧٦٠٧ ١٤٩٣٧

مكتب منطقة مكة فيصل عبدالله عيسى جمالي٨٢٧٦ ١٤٩٣٨
المكرمة/جدة

جدةعبدالرحمن عبدالواحد على جمبى٣٩٣ ١٤٩٣٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةاسراء باسم يوسف جمبي٠٠٠٦ ١٤٩٤٠

الرياضجرميه سعد عبداللطيف جمبي٨٩٥٧٤٤٥ ١٤٩٤١

مكة المكرمةهاشم بن محمد بن شوقي جمبي٦٩٧٣ ١٤٩٤٢

جدةوفاء بنت امين بن احمد جمبي١٤٢٦ ١٤٩٤٣

جدةعلى عبدالقادر على جمدار٦١٣٧٣٦٢ ١٤٩٤٤

مكتب منطقة الرياضالجوهره   جمعان١٣٢٨ ١٤٩٤٥

جدةحسن سعيد على جمعان٦١٢ ١٤٩٤٦

الرياضسعد حسين محمد جمعان٦٣٧٠٤١٨ ١٤٩٤٧

الرياضسعد عبدالرحمن محمد جمعان٩٩٧ ١٤٩٤٨

مكتب منطقة عسيرفاطمه علي موسى جمعان٧٩٨٠ ١٤٩٤٩

جدةمحمد عبده مبارك جمعان٢٧٤٠٧٢٤ ١٤٩٥٠

الرياضيزيد محمد  جمعان١٣٦ ١٤٩٥١

مكتب منطقة الرياضحنان عبدالصمد محمد جمعه١٨٣٦ ١٤٩٥٢

مكة المكرمةدين محمد عبدالله جمعه٧٩٦ ١٤٩٥٣

جدةعلى ابراهيم  جمعه٤٥١٩٠٦٧ ١٤٩٥٤

مكتب منطقة الرياضنوره محمد مبارك جمعه٢٥١٣ ١٤٩٥٥

جدةكريم عبدالله بكر جمل الليل٠٧٤٥٢٣٨ ١٤٩٥٦

جدةطارق بن عبدالعزيز  جميل٠٨٧٦٦٧٨ ١٤٩٥٧

جدةعلي مصطفى احمد جميل٢٨٧٨٦٥٣ ١٤٩٥٨

الرياضمحمد زمينى عبدالوهاب جميل فلمبان٢٩٣ ١٤٩٥٩

جدةجمال عبدالعزيز علي جنبي٩٣٧١ ١٤٩٦٠

الخرجسعيد محمد  جندب٣٠٣ ١٤٩٦١

مكتب منطقة الرياضعلي حسن سويد جهوي٥٧٩٨ ١٤٩٦٢

مكتب المنطقة الشرقيةزهراء حيدر عبدالكريم جواد٧٩١٩ ١٤٩٦٣

جازانطه قاسم صالح جوبانى٦٤٠٤٢٠٦ ١٤٩٦٤

جدةابراهيم بكر ابراهيم جوجي٤٥٩ ١٤٩٦٥

الرياضعائض احمد محمد جوحلي٢٠٣٤ ١٤٩٦٦

جدةمنصور علي احمد جوحلي٣٣١٨ ١٤٩٦٧

مكتب منطقة مكة رقيه جرادي محسن جوده٠٣٩٣ ١٤٩٦٨
المكرمة/جدة

الرياضجميله فرج  جوهر٤٦٦ ١٤٩٦٩

جدةسعد بريك مرزوق جوهر٧٨٠٥٨٦٠ ١٤٩٧٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ
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التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبدالله عثمان عبدالله جوهر٩٥٢٧٧٠٠ ١٤٩٧١

جدةعبده صديق عبده جوين٣٠١ ١٤٩٧٢

جازانابراهيم حمود عطاروى جيزانى٧٣٩ ١٤٩٧٣

جازانسالم هيجان محمد جيزانى٠٤٦ ١٤٩٧٤

جدةمحمد سعيد حكمى جيزانى٤٠٢ ١٤٩٧٥

الرياضمنصور حسين احمد جيزانى١١٥ ١٤٩٧٦

جدةماجد علي سعيد جيزاني٣٥٨٨١١٧ ١٤٩٧٧

مكتب منطقة مكة محمد عزالدين صالح جيزاني٥٥٥٢ ١٤٩٧٨
المكرمة/جدة

جدةمحمد صالح مصطفى جيزاوى١٣٧ ١٤٩٧٩

مكتب منطقة مكة عمر محمد صالح جيزاوي٢٧٢٠ ١٤٩٨٠
المكرمة/جدة

جدةعبده أحمد ْبراهيم جيالن٧٦٩٣ ١٤٩٨١

الطائفبندر خالد محمود جيالني٦٦٨٦٠٣١ ١٤٩٨٢

مكتب منطقة الرياضشميم النساء بنت محمد بن محمود جيالني٩٤٣٣ ١٤٩٨٣

جدةزهير يحيى اسماعيل حابس٠١٥٢٩٨٩ ١٤٩٨٤

المدينة المنورةحامد صالح حامد حادى١٧٥ ١٤٩٨٥

الرياضفيصل محمد حسين حادي٨٢٨٤٣٣٢ ١٤٩٨٦

مكتب المنطقة الشرقيةهاجر علي محمد حارتي٤٤٩٩ ١٤٩٨٧

الرياضعلى محمد على حارثى٣٢٢ ١٤٩٨٨

مكتب منطقة الرياضيحى محمد جابر حارثى٤٤٧٢٩٣٩ ١٤٩٨٩

الرياضصيفيه يحي زيد حارثي٦٦٢٩ ١٤٩٩٠

جازانعلي عبده احمدوالبي حارثي٣٥٨٧٦٢٩ ١٤٩٩١

جدةمفرح حسن علي حارثي٨٧٥٩١١٣ ١٤٩٩٢

الرياضناصر علي محمد حارثي٤٤٠٣ ١٤٩٩٣

الرياضيوسف عبدالله احمد حارثي٣٧٨١٥٣٥ ١٤٩٩٤

المدينة المنورةاحمد هاشم  حافظ٥٣٧ ١٤٩٩٥

جدةجمال بن عثمان بن عبدالقادر حافظ١٥٢١١٠٢ ١٤٩٩٦

مكة المكرمةمحمد امين حسن حافظ٦١٢٥٩٧٩ ١٤٩٩٧

تبوكهيثم عمر عبدالرحمن حافظ٦٠٦ ١٤٩٩٨

جازانأحمد يحيى شاني حاكم٤١٣٢٦١١ ١٤٩٩٩

مكة المكرمةعلى عبدالله  حامدى٤٨٣ ١٥٠٠٠

الرياضزهراء جبران بن محمد حامدي٦١٥٠ ١٥٠٠١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمهبش مروعي علي حامدي٩١٥٣٩٧٧ ١٥٠٠٢

الرياضمبقش على خليل حامضى٥٣٧ ١٥٠٠٣

جدةاحمد عيسى حمود حامظي٤٧٤٢٥٣٧ ١٥٠٠٤

الرياضمحمد احمد حسين حبابى٥٦١ ١٥٠٠٥

الرياضماجد بن علي بن عبده حبتري٩٧٨٢٢٧١ ١٥٠٠٦

مكة المكرمةليلى على مبروك حبشى٨٣٢ ١٥٠٠٧

الباحةمحمد احمد  حبشى٣٩٠ ١٥٠٠٨

الدمامصالح علي صالح حبوبي١٦٤٤١٦١ ١٥٠٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةامنه ابراهيم حسين حبيب٧٩٩٨ ١٥٠١٠

الخبروهيب بن مصطفى بن عباس حبيب١٤٥٩٠٢٢ ١٥٠١١

الرياضسعد فهد زيدعبدالله حبيش٦٨٢٩٧٧٣ ١٥٠١٢

خميس مشيطعلى عبدالله  حبيش٩٤٧ ١٥٠١٣

جدةفارس صدقة عبدالله حته١٥٥٧٥٥٧ ١٥٠١٤

الرياضسالم خالد  حثلين٥٥٢ ١٥٠١٥

الدمامسلمان سلطان فالح حثلين٦٦٩١٦٦٢ ١٥٠١٦

مكة المكرمةفيصل سلطان فالح حثلين٩٠٧١٤١٩ ١٥٠١٧

الخبرفيصل ضيدان راكان حثلين٨٧٦٣٣١٠ ١٥٠١٨

الرياضيحيى محمد احمد حجاب٣٤٦ ١٥٠١٩

جدةمعتصم فالح حسن حجاج٣٤٩٤٧٢٣ ١٥٠٢٠

جدةعبدالحميد عثمان  حجار٩٠٨ ١٥٠٢١

مكة المكرمةحياه على محمدعبدالله حجازى٠١٤ ١٥٠٢٢

الطائفطارق عبدالله علىمصلح حجازى٥٣٨١٨٠٨ ١٥٠٢٣

جدةاحمد حمزه حسن حجازي٧٤١٠ ١٥٠٢٤

جدةبسمه محمد عبدالله حجازي٧٥٩٧ ١٥٠٢٥

جازانفاطمه علي عبدالله حجازي٦٤٩ ١٥٠٢٦

جدةمنصور بن علي بن محمد حجازي٦٣٠٣٠٤١ ١٥٠٢٧

جدةمحمد بن سلطان بن محمد حجرف٩٤٨٧٦٦٤ ١٥٠٢٨

جازانشوعي حمد محمد حجريني٥٣٦٥٢٢٤ ١٥٠٢٩

جدةدحيم محمد عبدالله حجالن٥٤٢ ١٥٠٣٠

جدةسعد عبدالعزيز سليمان حجى١٢٢ ١٥٠٣١

الرياضاسامة يحيى يحيى حداد٢٦٧٣ ١٥٠٣٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعلي محمد احمد حداد٠٦٣٧٥٨٩ ١٥٠٣٣

مكة المكرمةعلى على مساوى حدادى١٤٦ ١٥٠٣٤

جازانعبدالله احمد محمد حدادي١٦٠٩ ١٥٠٣٥

مكة المكرمةمتعب عبدالله محمد حدادي٨٧٧٦٦٧٣ ١٥٠٣٦

مكتب محافظة الطائفمساوى محمد مساوى حدادي٨٣٢٩ ١٥٠٣٧

مكتب منطقة مكة منصور احمد هادي حدادي١٦٠٦٦٤٨ ١٥٠٣٨
المكرمة/جدة

جدةنايف محمد احمد حدادي٨١٥٩٢٧١ ١٥٠٣٩

مكتب منطقة مكة هاني احمد محمد حدادي٧١٢٢ ١٥٠٤٠
المكرمة/جدة

الخبريحي محمد علي حدادي٣٠٣٦٠٨٧ ١٥٠٤١

الرياضعلى محمد  حداوى٢٤٠ ١٥٠٤٢

الطائفيحيى محمد عثمان حدايدى٦٥٥٩٦٥٤ ١٥٠٤٣

الرياضاحمد ناصر علي حدور٨٠٩٦ ١٥٠٤٤

مكتب منطقة مكة جابر مطعن  حدور٨٥٠ ١٥٠٤٥
المكرمة/جدة

أبو عريشعبده على  حدور٦٥٨ ١٥٠٤٦

مكتب منطقة مكة عائشه ابراهيم احمد حديب٣٦٦٠ ١٥٠٤٧
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعلي بن احمد بن يحيى حديبه٤٦٠٠٨٩٤ ١٥٠٤٨

جدةمحمد علي عبدالله حديدي١٥٦٢٦٦٢ ١٥٠٤٩

جازانيحيى محمد ناصر حراني٠٣٣ ١٥٠٥٠

مكتب منطقة مكة عصام يحي محمد حربان٠٨٧٨ ١٥٠٥١
المكرمة/جدة

جدةوادى حمد  حربان٠٤٢ ١٥٠٥٢

جدةمبارك ابراهيم عبده حربوشي٥٦١٣ ١٥٠٥٣

جازاناحمد عبده  حربى٠١٤ ١٥٠٥٤

جازانعبده على احمد حربى١٥٧ ١٥٠٥٥

جازانعلى سعيد محمد حربى٣٦٥ ١٥٠٥٦

مكتب منطقة جازانمحمد عبده حيدر حربى٢٤٩ ١٥٠٥٧

مكتب منطقة الرياضعبدالوهاب ابراهيم عبدالله حربي٨٨٨٤ ١٥٠٥٨

مكتب منطقة جازانفاطم احمد محمد حربي٧٣٥٩ ١٥٠٥٩

الجبيلمحمد طيب احمد حربي٠٣٣٨ ١٥٠٦٠

جدةمشعل محمد علي حربي٥٣٨٧٦٨٧ ١٥٠٦١

عيون الجواءعلى جامع  حرسى٥١٦ ١٥٠٦٢

مكة المكرمةيحيى على  حرقان٥٩٢ ١٥٠٦٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةاحمد صالح عبدالحميد حرمبه١٠٨ ١٥٠٦٤

نجراننعمه احمد على حريد٢٨٦٣ ١٥٠٦٥

مكتب مكة المكرمةعبدالله نبيل سفر علي حريري٠٤٤٥ ١٥٠٦٦

مكتب مكة المكرمةماجدلين عثمان عبدالمعطى حريري٨٨٣٧ ١٥٠٦٧

مكتب منطقة مكة نضال فواد احمد حريري٤٣١٧ ١٥٠٦٨
المكرمة/جدة

أبـهاحسين احمد حسن حريص٠٤٨ ١٥٠٦٩

مكتب منطقة جازانصالحه على يحيى حريصى٢٢٤١ ١٥٠٧٠

مكتب منطقة جازانصالحه على يحيى حريصى٢٢٤١ ١٥٠٧١

مكتب منطقة جازانحسين احمد حسن حريصي٤٧٨٣٦٤٢ ١٥٠٧٢

جازانحسين قاسم سالم حريصي٧٤٨ ١٥٠٧٣

مكتب محافظة الجبيلخالد محمد علي حريصي٥٥٨١ ١٥٠٧٤

مكتب منطقة جازانشبان سلمان متعب حريصي٢٩٠٠ ١٥٠٧٥

مكتب منطقة جازانصالحه حسين مفرح حريصي٣٤٠٧ ١٥٠٧٦

مكتب منطقة الرياضعلي حسن محمد حريصي٩٣٩٩٠٩٠ ١٥٠٧٧

مكتب منطقة جازانمحمد احمد مفرح حريصي٣٣٦٨ ١٥٠٧٨

سراة عبيدةمحمد يحي احمد حريصي٥١٠٩ ١٥٠٧٩

الرياضموسى يحيى يامي حريصي٥٩١٣ ١٥٠٨٠

الرياضيحي جندح احمد حريصي٨٣٨٤ ١٥٠٨١

مكتب منطقة الرياضيحيى احمد علي حريصي٦٧٨٤٠٧٦ ١٥٠٨٢

الرياضيحيى محمد احمد حريصي٧٢٥٧٦٠٣ ١٥٠٨٣

جدةاحمد احمد مقبول حزام٣٢٠ ١٥٠٨٤

الرياضمحمد سعيد  حزام٢٢٠ ١٥٠٨٥

جدةعبدالرحمن على محمد حزمى٦٦١ ١٥٠٨٦

الرياضفيصل عبدالرحمن عبدالعزيز حزيم٨٣٧ ١٥٠٨٧

جدةراشد عمر  حسان١٣٨ ١٥٠٨٨

جدةعبدالله بن محمدعلي بن سالم حسان٨٩٤١ ١٥٠٨٩

جدةاحمد حسن علي حساني٠٢١٥٧١٢ ١٥٠٩٠

جدةابراهيم حمد حسين حسن٢١٦٠٥٠٤ ١٥٠٩١

الخبرابراهيم محمد ابوطالب حسن٠٤٦ ١٥٠٩٢

خميس مشيطابراهيم مساوى  حسن٣٦٤ ١٥٠٩٣

مكتب منطقة مكة احمد اسماعيل هادي حسن٦٩٠٥٥٩٦ ١٥٠٩٤
المكرمة/جدة
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 
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رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةاحمد عبدالله  حسن٣٧٨ ١٥٠٩٥

الرياضاسماعيل حسن هبة حسن٧٠٣٣٦٢١ ١٥٠٩٦

جدةامنه سلطان  حسن٩٨١ ١٥٠٩٧

أبـهاثريا عبدالله  حسن٩٨٨ ١٥٠٩٨

جدةجعفر بن ادم بن ادريس حسن٦٦٢٤١٨٠ ١٥٠٩٩

الرياضحبوري حسن هبه حسن٤٣٦٥١٩٧ ١٥١٠٠

المدينة المنورةحسن احمد عثمان حسن٢٦٦٧٩٧٨ ١٥١٠١

أبـهاحسن يحيى  حسن٧٥٣ ١٥١٠٢

جازانرعنى محمد على حسن٢٦٢ ١٥١٠٣

الرياضسالم احمد سالم حسن٣٩٩٥٣٩٤ ١٥١٠٤

جدةسرور على عتيق حسن٧٦٣ ١٥١٠٥

جدةسالله بنت على حسن٦٥٥ ١٥١٠٦

الرياضشوعي حسن عبدالله حسن٥٣٢٦٧٣٣ ١٥١٠٧

الباحةصالحه عطيه  حسن٩٨٦ ١٥١٠٨

الرياضطعمه عبدالرحمن يحي حسن٦٠٨٩ ١٥١٠٩

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز مفرح يحيى حسن٩٩٤٢ ١٥١١٠

مكة المكرمةعبدالله عياش هبه حسن٠٩٧٦٤٠٤ ١٥١١١

جدةعلى احمد  حسن٢٤٨ ١٥١١٢

ينبععماد محمد شحاته حسن٨١١٠٠٠٤ ١٥١١٣

المدينة المنورةعمر بحرير محمد حسن٧٨٥ ١٥١١٤

القويعيةفرج عمر  حسن٦٤٣ ١٥١١٥

مكتب المنطقة الشرقيةفهد طه محمد طه حسن٣٢٤٤ ١٥١١٦

مكتب منطقة تبوكقوت القلوب عبدالفتاح ابراهيم حسن٢٨٥١ ١٥١١٧

جدةقيراط بن قيراط بن هبه حسن٤٠١٤٩١٦ ١٥١١٨

مكتب منطقة مكة ليلي محمد سعيد حسن٢٦١٤ ١٥١١٩
المكرمة/جدة

جدةمحمد بن احمد بن محمد حسن٢٨٠٩ ١٥١٢٠

جدةمحمد عبدالله على حسن٩٧٣ ١٥١٢١

المدينة المنورةمحمد عطيه حمزه حسن٧١٠٨٢٢٦ ١٥١٢٢

مكتب منطقة الرياضمحمد على ابراهيم حسن٩٣٨ ١٥١٢٣

الرياضمرزوق ذاكر  حسن٧٤١ ١٥١٢٤

جدةمسامر ثابت  حسن٤٣٠ ١٥١٢٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةنايف احمد محمد حسن٨٥٥٣٧٧٢ ١٥١٢٦

صبياءجبران ماطر مفرح حسن الخالدى٣١٢ ١٥١٢٧

الرياضمحمد خلف محمد حسن الدوسرى ١٥١٢٨

جدةجيهان حسني بن هاشم حسنين٦٦٧٤ ١٥١٢٩

مكة المكرمةعبيد محمود  حسنين٥١٧ ١٥١٣٠

مكة المكرمةمحمد بكرى محمد حسنين٧٩٩٥١٧٩ ١٥١٣١

جدةحسام بن فريد بن غازي حسوبه٣٩٣٠ ١٥١٣٢

المدينة المنورةمحمد جعفر صالح حسون٣٧٧ ١٥١٣٣

جدةهاشم شحاده يعقوب حسونه٣٦٤٧ ١٥١٣٤

مكتب محافظة الجبيلاحمد ابراهيم جعفر حسين٧٣٠٤٢٧٧ ١٥١٣٥

جدةجميل حمزه عبدالرحيم حسين٣٩١ ١٥١٣٦

الرياضحسن عبدالله  حسين١٨٠ ١٥١٣٧

الرياضحسنه يحيى ناصر حسين٨٧٣٩٩٤٦ ١٥١٣٨

جدةخالد عبدالله عبدالمحسن حسين٢٨٢٩ ١٥١٣٩

مكتب محافظة األحساءرقيه حسين محمد حسين٧٩١٦ ١٥١٤٠

جدةسلمى عبده  حسين٥٨١ ١٥١٤١

ينبععبدالله حسن  حسين٠٢٥ ١٥١٤٢

الرياضعبدالله عبدالعزيز  حسين٤٦٧ ١٥١٤٣

المدينة المنورةعبدالله محمد ابوبكر حسين٨٨٨٥٤٦٩ ١٥١٤٤

مكتب منطقة مكة عثمان صويلح سعد حسين١٠٢٤٧٧٨ ١٥١٤٥
المكرمة/جدة

بريدةعلى محمد حسين حسين٣٩٩ ١٥١٤٦

الدمامعمر عيسى  حسين٢٩٠ ١٥١٤٧

مكتب منطقة القصيمفاطمه محمد احمد حسين٧٤٧٦ ١٥١٤٨

الرياضمحمد احمد  حسين٩٩١ ١٥١٤٩

عنيزةمحمد اشرف منظور حسين٣١٤ ١٥١٥٠

الخبرمحمد حافظ حامد حسين٥٥٧٥ ١٥١٥١

مكتب منطقة مكة محمد حسين اكرام حسين ١٥١٥٢
المكرمة/جدة

الرياضمحمد رشاد  حسين٠٨١ ١٥١٥٣

الرياضمحمد هادى  حسين٨٦٢ ١٥١٥٤

الرياضمستور احمد مستور حسين٧١٢ ١٥١٥٥

الرياضعبدالله عبدالعزيز  حسينان٧٥٧ ١٥١٥٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

وادي جازانمحمد حسين احمد عيسى حشيشي٦٧٦١١١٤ ١٥١٥٧

المدينة المنورةزينب يحى عبدالله حصاوى٤٣٦ ١٥١٥٨

مكتب منطقة جازانمريم ابراهيم حسن حضوي٠٠١٩٧٣٠ ١٥١٥٩

رابغثامر احمد  حضيض٣٨٧ ١٥١٦٠

االحساءعبدالله سعيد محمد حضينان٣٠٨٩٢٠٣ ١٥١٦١

جدةفاطمة بنت محمد بن علي حطبه٩٩٠ ١٥١٦٢

الرياضمنى محمد احمد حفظي٣٢٣٨ ١٥١٦٣

مكتب منطقة جازانحسين علي حسين حفيص٠٩٥٣ ١٥١٦٤

مكة المكرمةمحمد احمد ناصر حقاش٠٢٧٦٢٦٧ ١٥١٦٥

القويعيةغزوى ظافر  حقان٢١٠ ١٥١٦٦

جدةآمنه محمد أحمد حقاوي٥١٠٤ ١٥١٦٧

بيشجابر احمد محمد حقوى٣٣٩ ١٥١٦٨

جدةحليمه محمد حسين حقوى٩٨٨ ١٥١٦٩

أبـهاموسى ابراهيم يحيى حقوى٥٢٣ ١٥١٧٠

جدةيحيى على احمد حقوى٨٢٠٤٧٥٨ ١٥١٧١

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد عبدالله بن محمد حقوي٤٤٢٥ ١٥١٧٢

الرياضعرار محمد يحى حقوي١٤٥٤ ١٥١٧٣

أبـهاعلي مروعي يحي حقوي٩٩٦٦٩٨٨ ١٥١٧٤

مكتب منطقة جازانفهد جابر علي حقوي٤٣٢٩ ١٥١٧٥

الخبرمعديه حمود منصور حقوي٥٩٦٧ ١٥١٧٦

مكتب المنطقة الشرقيةنادر عبدالله محمد حقوي٩٢٠٠ ١٥١٧٧

جازانابراهيم على  حكمى ١٥١٧٨

مكتب منطقة مكة ابراهيم عمير حمد حكمى٩٤٢٠١٢٦ ١٥١٧٩
المكرمة/جدة

جدةاحمد حسن محمد حكمى٠٨٨ ١٥١٨٠

جازاناحمد محمد على حكمى٤٩١ ١٥١٨١

جدةاحمد يحيى  حكمى٤٠٢ ١٥١٨٢

مكتب منطقة جازانحسنه ثابت  حكمى٣٧٣٦ ١٥١٨٣

جازانحمد محمد حسن حكمى٩٢٥ ١٥١٨٤

مكتب منطقة جازانخديج احمد طويل حكمى٩٤٨ ١٥١٨٥

مكتب منطقة جازانخضره ولى مبارك حكمى٠١٠٢ ١٥١٨٦

جدةزهره محمد عثمان حكمى٩٥٠ ١٥١٨٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جازانشرف محمد هادى حكمى٣٩٧ ١٥١٨٨

مكة المكرمةعلى عبده ابوشمله حكمى٢٠٧ ١٥١٨٩

جازانعلى محمد  حكمى١٢٧ ١٥١٩٠

جدةمحمد احمد  حكمى٣٥٩ ١٥١٩١

جازانمحمد جبرين  حكمى٤٤٩ ١٥١٩٢

الرياضمحمد يحيى محمد حكمى٧٧٥ ١٥١٩٣

خميس مشيطهادى حسن هادى حكمى١٥٣ ١٥١٩٤

الرياضابراهيم يحيى احمد حكمي٥٢٦٩١٩٧ ١٥١٩٥

جدةاحمد بن حسن بن مصطفى حكمي٤١٣٨٠٤٦ ١٥١٩٦

مكتب منطقة جازاناحمد محمد علي حكمي٦٦٩٢ ١٥١٩٧

الرياضحاتم احمد علي حكمي٩٠٩٣ ١٥١٩٨

مكتب محافظة الجبيلخالد محمد بن عواجي حكمي٠٩٤٧ ١٥١٩٩

مكتب منطقة مكة سالم حسن صديق حكمي٦٩٦٠ ١٥٢٠٠
المكرمة/جدة

جدةسالمه عمر يحي حكمي٢٢٨٧٥٦٥ ١٥٢٠١

مكتب منطقة جازانسامي محمد علي حكمي٠٥٠٤ ١٥٢٠٢

مكتب منطقة مكة سلطان احمد علي حكمي٧٧٦٥ ١٥٢٠٣
المكرمة/جدة

جدةشوعي طاهر عبدالله حكمي٦٧٨٧٣١٤ ١٥٢٠٤

الدمامطارق عبدالله محمد حكمي٩١٨٣٧٣٩ ١٥٢٠٥

مكتب منطقة جازانعبدالله حسن دكام حكمي٧٣٥٩ ١٥٢٠٦

جدةعبدالله عبده علي حكمي٧٠٠٢٥٦٤ ١٥٢٠٧

خميس مشيطعبدالله محمد بن علي حكمي٩١٠٢ ١٥٢٠٨

جازانعبده احمد عبده حكمي٨٠٣١٨٠٥ ١٥٢٠٩

الرياضعقيله حسين علي حكمي٧٢١٩٣٦٤ ١٥٢١٠

مكتب منطقة جازانعقيله محمد حمد حكمي٣٩٩٦٨٨٤ ١٥٢١١

جدةعلي ابراهيم طاهر حكمي٠٠٢٦٤٣٦ ١٥٢١٢

جازانعلي احمد ابوشمله حكمي٩٢٢١ ١٥٢١٣

جدةعلي علي حمد حكمي١٧٩٠٧٦٨ ١٥٢١٤

جدةعلي محمد محمد حكمي٩٩١٢ ١٥٢١٥

أحد المسارحةعلي محمد ظافر حكمي٧٣١٨٢٦١ ١٥٢١٦

جدةفهد على بن محمد حكمي٨٧٢٨ ١٥٢١٧

جدةفهد محمد دغثير حكمي٣٢٥٢١٨٨ ١٥٢١٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

تبوكفواز حسن شوعي حكمي٩٧٦٩٩٢١ ١٥٢١٩

جازانليلى حيدر مقبول حكمي٧٢٣٢ ١٥٢٢٠

جدةمحمد سليمان يحي حكمي١٨١٣٩٩٠ ١٥٢٢١

مكتب منطقة جازانمريم محمد علي حكمي٦٨٧٦ ١٥٢٢٢

مكتب محافظة الجبيلمشيله محمد عواجي حكمي٢٠٣٣ ١٥٢٢٣

مكتب منطقة جازاننور محمد ابوالقاسم حكمي٥٣٩٣ ١٥٢٢٤

الرياضهنديه بنت  ابكر بن علي حكمي٤٩٢٧ ١٥٢٢٥

الرياضياسر عبدالعزيز علي حكمي٥٣٥٥ ١٥٢٢٦

جدةياسر محمد شوعي حكمي٩٣٨٣ ١٥٢٢٧

الدربيحي عبده عبدالله حكمي٧٤٧٠ ١٥٢٢٨

مكتب منطقة الرياضاحمد هاشم احمد حكيم٨٨٦٦٨٣٥ ١٥٢٢٩

مكة المكرمةوسام بن طالل بن محمدسعيد حكيم٦٤٦٦ ١٥٢٣٠

الدمامفاطمة سعد سعيد حالص١٠٥٣٥٢٣ ١٥٢٣١

ينبععبدالله محمد محمود حلبى٨٧٣٧ ١٥٢٣٢

الظهرانممدوح كامل عبدالقادر حلمى٦٤٥ ١٥٢٣٣

جدةحسين وجدي بن محمدياسر حلمي٥٠٣٩ ١٥٢٣٤

جدةمحمد بن كامل بن عبدالقادر حلمي٤١٩٤٢٠٩ ١٥٢٣٥

جدةاحمد محمد  حلوانى٧٣٥ ١٥٢٣٦

القوزعلى ابراهيم محمد حلوانى٩٠٦٨٦١٢ ١٥٢٣٧

الرياضيحيى السيد شرف حلوانى٦٨١ ١٥٢٣٨

مكتب منطقة مكة رائد احمد محمد حلواني٠٠٧٨ ١٥٢٣٩
المكرمة/جدة

مكة المكرمةزبيده سراج سليمان حلواني٢٠٠٥٩٢٤ ١٥٢٤٠

الطائفصالحه محمد صالح حلواني٠٧٥٦٤٠٩ ١٥٢٤١

الرياضعبدالرحمن محمد يوسف حلواني٩٧٩٧٩٩٤ ١٥٢٤٢

جدةعبدالله هاشم محمد حلواني٤٣٩١٥٢٣ ١٥٢٤٣

جدةمحمد حمزه هاشم حلواني٦٨٢٠١٠٥ ١٥٢٤٤

جدةنايف احمد حمزه حلواني٥١٩٤٩٧٨ ١٥٢٤٥

جازانمحمد بن عسيرى محه حلوى٦٤٣ ١٥٢٤٦

المجمعةمحمد جزاء  حلوى٨٨٨ ١٥٢٤٧

مكتب منطقة جازانفاطمه محمد هادي حلوي٩١٦٣ ١٥٢٤٨

وادي الدواسرمحمد بن علي بن محمد حلوي٦٩٨٤٩٤١ ١٥٢٤٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد عابد خيرالله حليمى٠٢٢ ١٥٢٥٠

جدةغاده بنت محمد بن علي صالح حماد٠٨٣٨ ١٥٢٥١

مكتب المنطقة الشرقيةفاطمه عبدالله صالح حماده٨١٠٤ ١٥٢٥٢

جدةمحمد مدني بن صالح بن محمد حماده٩٤٢٨٤٢٩ ١٥٢٥٣

مكة المكرمةيحيى صالح  حماده٥٥٣ ١٥٢٥٤

مكتب منطقة مكة مها عبدالرحيم عبدالله حمادي٩٣١٢ ١٥٢٥٥
المكرمة/جدة

ضباءعبدالجليل عبدالرحمن محمد حماص٣٣٠١٩٢٦ ١٥٢٥٦

مكتب محافظة الخرجطيبه محمد احمد حماطي٨٤٢٠ ١٥٢٥٧

مكة المكرمةاسماء على محمد حماله٦١٧٥ ١٥٢٥٨

جدةكمال بن عمر بن احمد حمام٢٣٨٩ ١٥٢٥٩

جدةعدلى سليمان احمد حمبظاظه٧٣٥ ١٥٢٦٠

جدةنواف بن فوزي بن محمد حمتو جاها٣٤١٦٢٤٨ ١٥٢٦١

مكتب منطقة مكة امنه الطيب عبدالقادر حمد٤٧٣٨ ١٥٢٦٢
المكرمة/جدة

الرياضحمد عبدالرحمن  حمد٤٣٢ ١٥٢٦٣

مكتب منطقة مكة سعود حمدان  حمد٥٠٢١ ١٥٢٦٤
المكرمة/جدة

جدةانور حامد علي حمدالله٨١٢٩٦٣١ ١٥٢٦٥

جدةاحمد محمد صالح حمدان٨٥٥ ١٥٢٦٦

الرياضسعيد راشد  حمدان٥٩٩ ١٥٢٦٧

الرياضضيف الله عبدالله  حمدان٩٢١ ١٥٢٦٨

جدةمحمد احمد  حمدان٠٥٩ ١٥٢٦٩

الرياضمحمد ناصر محمد حمدان٦٩٤ ١٥٢٧٠

الرياضابوطالب ابوطالب ابراهيم حمدى٩٥٥٥٧٨٢ ١٥٢٧١

جدةجابر محمد حسن حمدى٩٨٧ ١٥٢٧٢

الرياضجبران احمد يحيى حمدى٧٦١٠٤٨٧ ١٥٢٧٣

جازانعائشه عبده يحيى حمدى٠٢٩ ١٥٢٧٤

جدةعبده محمد صديق حمدى٧٧٦٦٣٢١ ١٥٢٧٥

الرياضعلى ابراهيم مشهور حمدى٦٩٠ ١٥٢٧٦

الطوالأحالم محمد علي حمدي٦٣٥٩٣٥٩ ١٥٢٧٧

جدةابراهيم محجب ناصر حمدي١١١١٦٥١ ١٥٢٧٨

جدةحسن بن احمد بن عبده حمدي٨١٧٠٥٨٦ ١٥٢٧٩

جازانخليفه محمد أحمد حمدي٤٩٤٤٢٨٣ ١٥٢٨٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

خميس مشيطصالحه على صالحي حمدي٨٣٨٤٠٦٣ ١٥٢٨١

الرياضعامر محمد بن حمد حمدي٦٦٦٧ ١٥٢٨٢

الرياضعايض علي عبدالله حمدي٩٨٦٠١٥٣ ١٥٢٨٣

جازانعبدالله حمد مساوى حمدي٧٧٩٨ ١٥٢٨٤

جازانعلى محمدعبدالله جابري حمدي٨٨٢ ١٥٢٨٥

الرياضعلي بن حمد بن احمد حمدي٢٧٦٧ ١٥٢٨٦

الطائفعلي يحيىعيسى مشهور حمدي٢١٦ ١٥٢٨٧

مكتب منطقة مكة فهد ابراهيم ابوطالب حمدي٣٠١٢ ١٥٢٨٨
المكرمة/جدة

الرياضمحمد بن حسين بن عنقور حمدي١٦٠٢ ١٥٢٨٩

ينبعمحمد ترابي محمد حمدي٧٧٥٠ ١٥٢٩٠

جدةمحمد منصور سعيد حمدي٦٨٧٣ ١٥٢٩١

مكتب محافظة األحساءسمر محمد عالي حمراء٩٧١٣ ١٥٢٩٢

مكتب منطقة مكة عايشه عمر عبدالله حمران٢٦٧٩ ١٥٢٩٣
المكرمة/جدة

نجرانحمد على هادى حمرور٧٩٧ ١٥٢٩٤

الرياضعلي حمد محمد حمزه٥٢٩٥١٦٦ ١٥٢٩٥

جدةعيسى على حسن حمزه٠٢٩ ١٥٢٩٦

الدمامحمزى بن يحي بن على حمزى١٢٨٩ ١٥٢٩٧

جدةعيسى بن محمد بن موسى حمزي٠٦٣٩٦٨٢ ١٥٢٩٨

مكتب مكة المكرمةريان محمد بن صالح حملى٩٢٦٣ ١٥٢٩٩

جدةماجد عبده يحي حملي٦٤٣١ ١٥٣٠٠

جدةمحمد يحي محمد حملي٦٩٣١٧٣١ ١٥٣٠١

الرياضابراهيم عبدالله ابراهيم حمود٠٢٥٥٢٠١ ١٥٣٠٢

مكتب منطقة مكة راكان حسن عقيل حمود٩٢٠٤ ١٥٣٠٣
المكرمة/جدة

صبياءصالحه احمد علي حمود٥٢٠٤ ١٥٣٠٤

جدةمريم محمد  حمود ١٥٣٠٥

الرياضيحى الحسين  حمود٠٤٣ ١٥٣٠٦

جدةزكريا كامل محمد حموده٣٤٢ ١٥٣٠٧

جدةعبدالعزيز بن حسن بن احمد حموده٣٩٤٨ ١٥٣٠٨

مكتب منطقة الرياضعمر عثمان محمد حموده٩٣٦٨ ١٥٣٠٩

حفر الباطنسارة احمد احمد حميد٥٥١٨٥٠٠ ١٥٣١٠

الرياضعمر نايف جهجاه حميد٧٥٢٣٥٦٤ ١٥٣١١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الحريقمحمد ناصر  حميد٤٣١ ١٥٣١٢

الخبرالحسين العباس يحيى حميدالدين١٨٩٥٨١٣ ١٥٣١٣

جدةالمطهر يحى المطهر حميدالدين٦٢٢٢١٧٥ ١٥٣١٤

حفر الباطنحسين احمد حسين حميدالدين٥١٧٨ ١٥٣١٥

مكتب منطقة مكة عامر عمر عبدالله حميدي٩٣٠٨ ١٥٣١٦
المكرمة/جدة

جدةمحمد عبدالله  حميش٢٧٥ ١٥٣١٧

مكتب منطقة مكة صائمه محمد علي حناوى٥٤٧١٠٨١ ١٥٣١٨
المكرمة/جدة

جدةعبدالله سعيد عبدالله حنتوش٧٠١٨٢٤٢ ١٥٣١٩

الرياضحسن علي علي حنين٢٩٩٤ ١٥٣٢٠

الدمامرياض انور محمد حواري٤٠٨٨٣٦٩ ١٥٣٢١

الطائفمحمد يحي محمد حواس٦٧٢١٣٩٤ ١٥٣٢٢

الرياضجرادى ابراهيم صالح حوبانى٩٨١ ١٥٣٢٣

جدةمحمد عبده عبده حوباني٣٧٦٠١٥٩ ١٥٣٢٤

بالجرشيعبدالرحيم احمد  حوته١٤٤ ١٥٣٢٥

مكتب منطقة جازانصالحه جبريل علي حوذان١٢٣٠ ١٥٣٢٦

الرياضعلي حسن احمد حوذان٧٣٢٣٩٣٠ ١٥٣٢٧

الرياضعبدالله حسين يحيى حوذانى٣٧٢ ١٥٣٢٨

جدةعول على حسن حورى٠٩٨ ١٥٣٢٩

الرياضعبدالله حسين يحيى حوزان على٣٧٢ ١٥٣٣٠

الرياضيحيى احمد زيلعي حوشه٤٥٦٦٤١٧ ١٥٣٣١

مكتب مكة المكرمةاسمه عبداللطيف علي حولدار٤٣٩٧ ١٥٣٣٢

جدةاريج عبد الرحمن عبد اللة حويت٠٥٢٤٣٣٨ ١٥٣٣٣

جدةسمير عبدالرحمن عبدالله حويت٢٦٩٣٨٤٤ ١٥٣٣٤

الرياضراشد سليمان  حويدر٤٥٨ ١٥٣٣٥

جازاناحمد غليس محمد حويس٢٠٠ ١٥٣٣٦

مكة المكرمةسحمى ناصر  حويل٠٧٠ ١٥٣٣٧

مكتب منطقة جازانسعيد عبده عمر حيدر٤٤١١ ١٥٣٣٨

الرياضقاسم يحيى احمد حيدر٥٦٣٨ ١٥٣٣٩

الدمامصالح سعيد بالقصير حيدرة٦٥٤٥٩٣٣ ١٥٣٤٠

جدةمحسن سالم على حيسى٠٩٩٥١٧٧ ١٥٣٤١

الرياضمنيره حسن  حينوى٢٢٤ ١٥٣٤٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمحمد بالخير  حيود٥٨٧ ١٥٣٤٣

مكتب منطقة الرياضرياض احمد حمزه خاشقجي١٢٩٦٤٥٢ ١٥٣٤٤

مكتب منطقة مكة محمد موفق صدقه خاشقجي٥٨٢٤ ١٥٣٤٥
المكرمة/جدة

جدةعمر عبدالرحيم عبدالكريم خالد٨٠٨٠ ١٥٣٤٦

الرياضاسماعيل محمد  خالدى١٩٦ ١٥٣٤٧

الرياضاحمد سلطان محمد خان١٦٧٠٠٠٤ ١٥٣٤٨

مكتب المنطقة الشرقيةخديجه محمد احمد خان٣٧٣٧٢٧٢ ١٥٣٤٩

مكة المكرمةطالل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن خان٠٧٠٧٠١٧ ١٥٣٥٠

الرياضعبدالجبار محمد على خان٤٩٣ ١٥٣٥١

الطائفمحمد صالح باى خان٦٧١ ١٥٣٥٢

الرياضنسيم محمد عالم خان٧٧٠٤ ١٥٣٥٣

الرياضأحمد يحي احمد خبراني٨٣٤١ ١٥٣٥٤

مكتب منطقة الرياضابتسام أحمد عبدالله خبراني٣٢٦٠ ١٥٣٥٥

الرياضاحمد علي جبران خبراني٧٥٢٣٤٦٤ ١٥٣٥٦

الرياضجابر بن يحي بن محمدمزيني خبراني٨٧٦٩٦١٩ ١٥٣٥٧

الرياضجابر محمد حسين خبراني٧٨٠٨٥٧٥ ١٥٣٥٨

الرياضجبران علي محمد خبراني١٣٠٦ ١٥٣٥٩

شقراءجمعه محمد بن موسى خبراني٧٨١٧ ١٥٣٦٠

أبو عريشحسن علي محمد خبراني٨٧٧٤٨٥٧ ١٥٣٦١

مكتب منطقة عسيرخالد احمد عبدالله خبراني١٤١٤ ١٥٣٦٢

الرياضسليمان داود قاسم خبراني٠٧٤٠ ١٥٣٦٣

الدمامصديق بن موسى بن الهبل خبراني٨٦٠٤٣٨١ ١٥٣٦٤

االحساءعائشه محمد عثمان خبراني١٨٤٣ ١٥٣٦٥

مكتب منطقة تبوكعبدالرحمن احمد مريع خبراني٣٠٣٣ ١٥٣٦٦

الرياضعماش علي موسى خبراني٤٠٩٤ ١٥٣٦٧

مكتب منطقة الرياضفاطمه موسى احمد خبراني٦٤١٤ ١٥٣٦٨

الرياضمحمد جبران محمد خبراني٧٧٨٣٤٢٦ ١٥٣٦٩

جدةمشرقي يحي علي خبراني٠١٣٦٩٢٧ ١٥٣٧٠

مكتب منطقة تبوكموسى حسن عبدالله خبراني٥٤٦٤ ١٥٣٧١

جدةموسى حسين علي خبراني٢٢٩٥٨٢٨ ١٥٣٧٢

الرياضوليد علي موسى خبراني٨٢٦٢ ١٥٣٧٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة تبوكيحي احمد مريع خبراني٢٥٦٣ ١٥٣٧٤

مكتب منطقة جازانيحيي علي محمد   يحيي خبراني٩٩٧٢ ١٥٣٧٥

الرياضعبدالله علي عبدالله خثران٠٣٣٠ ١٥٣٧٦

مكتب منطقة مكة ناجى صادق محمود خجا٨٥٩ ١٥٣٧٧
المكرمة/جدة

جدةوليد عبدالمجيد مالك خجا٨٥٨ ١٥٣٧٨

مكتب منطقة الرياضحسين احمد عثمان خديش٩٥٩٦ ١٥٣٧٩

مكتب منطقة مكة ليلى محمد منصور خديش٧٩٢٨ ١٥٣٨٠
المكرمة/جدة

جدةحسنى عبدالله  خديشى٣٧٩ ١٥٣٨١

جدةفاطمه بنت علوي بن حسن خرد١٦٢٣ ١٥٣٨٢

مكتب منطقة جازانحمد محمد جابر خردلي٣٠٥٠ ١٥٣٨٣

جدةعبدالله علي عبدالله خردلي١٦٢٠ ١٥٣٨٤

جازانمحمد علي بحيص عرار خردلي٣٩٢٤٠١٣ ١٥٣٨٥

صبياءمحمد محمد حمد خردلي٩٤٨٩٧٣٦ ١٥٣٨٦

الرياضاحمد بن عبدالله بن سليمان خرصان٧٠٦١ ١٥٣٨٧

المدينة المنورةكمال عبدالرحمن سليمان خرصان٧٥٠٧ ١٥٣٨٨

جدةياسر محمد بن فيصل خرصان٦١٨٧ ١٥٣٨٩

مكتب منطقة الرياضفاطمه محمد ابراهيم خرمى٠٢٢٦ ١٥٣٩٠

صبياءمحسن محمد حمد خرمى٢٢٨ ١٥٣٩١

بيشابراهيم علي احمد خرمي٦٦٣٣ ١٥٣٩٢

الرياضماجد عبدالله سوادي خرمي٢٥٧٨ ١٥٣٩٣

الرياضنعمه ابراهيم احمد خرمي١٤٧٠٣٨١ ١٥٣٩٤

الرياضهادي علي هادي خرمي٢٢٧٥٤٩٦ ١٥٣٩٥

الظهرانعصام محمد محمد خزندار٨١٢٤١٦٦ ١٥٣٩٦

الدمامسعود ابراهيم سعود خزيم٦٩٤٧ ١٥٣٩٧

الرياضمحمد احمد على خسيفان٧٨٩ ١٥٣٩٨

مكة المكرمةابراهيم محمد محمود خشاب٧٩٤٥٥٢٦ ١٥٣٩٩

الرياضسعيد حسن عبدالله خشيعه٠٢٦٩ ١٥٤٠٠

مكة المكرمةاحمد درويش محمد خشيم٨٩٨٠١٦٨ ١٥٤٠١

مكتب منطقة مكة هدى عمر عبدالله خشيم٣٨٩٢ ١٥٤٠٢
المكرمة/جدة

جدةجرادة محمد جبران خصوي٩٤٣ ١٥٤٠٣

مكة المكرمةفواز طه صالح خصيفان٩٢٨١ ١٥٤٠٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةخضر طالل خضر خضر٥٦٤٤٧٢٩ ١٥٤٠٥

الرياضفائقه سوادي محمد خضر٢٨٨٣٥٠٠ ١٥٤٠٦

الخبراسماعيل عبدالله حسن خضرمى٥٨٢ ١٥٤٠٧

مكة المكرمةعبدالعزيز محمد عمر خضرى٥٥٤ ١٥٤٠٨

الظهرانعبدالرحمن عبدالله حسن خضري٥٤٦ ١٥٤٠٩

جدةفواز محمدعلي عبدالله خضري٨٢٥٣٧٣٢ ١٥٤١٠

الرياضتركى ابراهيم عبدالعزيز خضير٤٧٨ ١٥٤١١

جدةصالح على  خضيرى٤٠٢ ١٥٤١٢

الرياضعبدالله ابراهيم سعد خطاف٣٢٥ ١٥٤١٣

جدةاحمد صدقه  خطيب٢٣٥ ١٥٤١٤

مكة المكرمةسعدو جميل حسين خفاجى٨٧٧ ١٥٤١٥

مكتب المنطقة الشرقيةناصر سعيد ناصر خلفان٨٨١٠٢٧٥ ١٥٤١٦

الرياضحسن علي جابر خلوفه٨٣٢٠٩٧٦ ١٥٤١٧

جدةمحمد حسين مزيد خلوفه٩٤٩٨٤١٧ ١٥٤١٨

مكة المكرمةشداد احمد يحى خلوى٨٨٨٧٠٧٤ ١٥٤١٩

الجبيلعلي حسين ابوطالب خلوي٥٨٩٧٢٩٢ ١٥٤٢٠

الرياضابراهيم عبدالله  خليفه٤٢٢ ١٥٤٢١

العالزهره عمر احمد خليفه٠٣٠٠ ١٥٤٢٢

الطائفعبدالله طالب احمد خليفه٣٧٨ ١٥٤٢٣

مكتب منطقة مكة اسامه محمد ابراهيم خليل٣٩٣١ ١٥٤٢٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة بهيجه محي الدين محمد خليل٣٣٦٠ ١٥٤٢٥
المكرمة/جدة

الرياضعصام مالك حمزه خليل٦٠٩٤ ١٥٤٢٦

جدةمحمد بن علي بن محمدمختار خليل٥٨٣٢٨٧٧ ١٥٤٢٧

جدةمحمد عبدالعزيز حمزه خليل٤٥٨٧٤٩١ ١٥٤٢٨

مكتب منطقة الرياضنجاة ابراهيم علي خليل٠٥١١ ١٥٤٢٩

مكتب منطقة جازانزهراء ناصر حسين خمج٤٣٤٥٦٧٣ ١٥٤٣٠

الرياضنصيب عنبر مبروك خمسين٧٠٠٧٨٧٤ ١٥٤٣١

مكتب مكة المكرمةخميس بن سعد بن عبدالله خميس٢٨٠٤٤٥٨ ١٥٤٣٢

مكتب منطقة مكة هناء محسن عثمان خميس٢٧٦٦ ١٥٤٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانعائشه ابراهيم محمد خميسي٨٩٠٩ ١٥٤٣٤

مكتب منطقة جازانجراده حسين احمد خنتول٧٥٣٣ ١٥٤٣٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبدالله فرج عبدالله خنجي٦٨٠٦٢٧٢ ١٥٤٣٦

جدةعايشه احمد  خواجه٨١٤ ١٥٤٣٧

مكتب منطقة مكة نوال عبدالله علي خواجه٧٥٥٨ ١٥٤٣٨
المكرمة/جدة

جازانيحيى محمد حمرانى خواجى٥٧٢ ١٥٤٣٩

مكتب منطقة جازانحليمه علي احمد خواجي٥١٩٨ ١٥٤٤٠

مكتب منطقة جازانشرف احمد شريف خواجي١٨١٥ ١٥٤٤١

الرياضعبدالرحمن ابوبكر علي خواجي٣٥٥٩ ١٥٤٤٢

مكتب منطقة جازانعمرو علي محمد خواجي٥٣٧٤ ١٥٤٤٣

جدةعيسى علي محمد خواجي٢٦٩٤٥٧٣ ١٥٤٤٤

الرياضمحمد حسن كلفوت خواجي٧١٤ ١٥٤٤٥

الطائفيحيى عبداللة عبدالرؤوف خوجة٤٩٨٥٩٦٤ ١٥٤٤٦

الرياضجمال كمال عبدالله خوجه٨٣٥٧١٩٩ ١٥٤٤٧

جدةخالد محمود محمد خوجه٤٢٣٨٠٣٠ ١٥٤٤٨

جدةعبدالرزاق   خوجه٧٧٣ ١٥٤٤٩

جدةعبدالله عبدالعظيم عبدالجليل خوجه/٧٠٣٨٢٥ ١٥٤٥٠

مكة المكرمةماجد محمود محمد خوجه٧٢٨٤١٥٢ ١٥٤٥١

جدةمحمد حسين محمد خوجه٣٧١٦٦٤٨ ١٥٤٥٢

جدةنور الله رحمة الله رجب خوجه٣٣٦٩ ١٥٤٥٣

جدةهدى فؤاد غالب خوجه٩٥٦٢ ١٥٤٥٤

الرياضمحمد رشاد بن اسحاق بن خورشيد خورشيد٤٩٢٣٩١٦ ١٥٤٥٥

جدةمحمد عبدالله  خوش٩٨٧ ١٥٤٥٦

مكة المكرمةصالح محمد سعيد عبدالقادر خوقير٦٣٩٥٩٩٢ ١٥٤٥٧

مكة المكرمةاحمد عبيد  خوندنه٦٠٢ ١٥٤٥٨

جدةعبدالله محسن  خويش٩١٨ ١٥٤٥٩

جدةاحمد سراج محمد خياط٠٦٧٣ ١٥٤٦٠

الرياضاميره صديق امين خياط٣٣٣٧ ١٥٤٦١

الرياضسمير محمد  خياط٩٤١ ١٥٤٦٢

جدةسوسن احمد امين خياط٢٩٦٨ ١٥٤٦٣

مكة المكرمةهشام زيني اسماعيل خياط٤٦٤٥٢٨٣ ١٥٤٦٤

الجبيلهالل بشير معتوق خياط١١٤ ١٥٤٦٥

الرياضوديع محمد  خياط١٠٠ ١٥٤٦٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضوديع محمد عمر خياط٨١٢٤٢٧١ ١٥٤٦٧

جدةحداد عبدالله  خير٥٧٧ ١٥٤٦٨

المدينة المنورةمحمد اسماعيل  خيرالدين١٢١ ١٥٤٦٩

جدةجمعه سعيد  خيرى٥٩٩ ١٥٤٧٠

جدةسعيد   خيرى٠٤١ ١٥٤٧١

الرياضاحمد حسن محمدعلى خيري٢٠٣٤١٧٥ ١٥٤٧٢

جدةتوفيق عبدالرحمن  خيمى١٧٧ ١٥٤٧٣

مكة المكرمةعبدالصمد عبدالوهاب  خيمى٣٣٥ ١٥٤٧٤

المدينة المنورةسمير عبدالمجيد عبدالوهاب دائل٥٠٥٠١٥٨ ١٥٤٧٥

مكتب المنطقة الشرقيةنجوى طه احمد دابى٧٦٠١ ١٥٤٧٦

مكتب منطقة نجرانقرشه علي محسن داجي٢١٣٢ ١٥٤٧٧

الخبرماجد احمد ملهي داحش٥٩٠٣ ١٥٤٧٨

الرياضشافي علي مهدي داخش٦٦٨٢ ١٥٤٧٩

جدةمحمد على  داغستانى٦٠٩ ١٥٤٨٠

مكتب منطقة مكة ريان محمد طالل طاهر داغستاني٠٠٤٩ ١٥٤٨١
المكرمة/جدة

جدةعصام احمد محمدامين داغستاني٤٦٣٩٤٣٠ ١٥٤٨٢

جدةمحمد بن علي احمد داغستاني٧٣٠١٦٠٩ ١٥٤٨٣

جازانعبده محمد على داهش٩٤٨ ١٥٤٨٤

الرياضعبدالله صالح عبدالله داود٠٥٢٦٠٣٦ ١٥٤٨٥

الخفجيعبدالله مهدى  داود٩٠٤ ١٥٤٨٦

الرياضفاتن غالب كامل داود٠٧٨٩ ١٥٤٨٧

مكتب منطقة مكة محمد سالم سعيد داود٥٤١٩ ١٥٤٨٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضفيصل عبدالعزيز محمد داوود٦٦٩٥ ١٥٤٨٩

جدةابراهيم عثمان  دايل٤٥٣ ١٥٤٩٠

مكتب منطقة الرياضمحمد راجح محمد دايلي٥٧٩٤ ١٥٤٩١

مكة المكرمةطالل عبدالرزاق عبدالمجيد دباغ٠٦٩٩٧٣٨ ١٥٤٩٢

الرياضأحمد على عبده دبش١٧٧٩٧٥٩ ١٥٤٩٣

جدةسامى حسن محمد دبش٩٠٦ ١٥٤٩٤

جدةاحمد علي صالح دبالن٧٤٥٩٥٨٤ ١٥٤٩٥

الخرجعبدالله عبدالرحمن عبدالله دبيس٢٠٨٦٢٠٧ ١٥٤٩٦

الرياضمحمد احمد ناجى دبيش٠٧١ ١٥٤٩٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعالء احمد علي دحبان٨٦٢٥ ١٥٤٩٨

مكتب منطقة الرياضفضه عمر يحيى دحالن٠١٨٦ ١٥٤٩٩

جازانمحمد احمد محمد دحالن٣٦٩٦ ١٥٥٠٠

مكة المكرمةخديجه محمد سعيد دحمان٦٨١٧ ١٥٥٠١

الرياضناصر عبدالله  دحيم١٤٨ ١٥٥٠٢

جدةعمر محمود حسين دخاخنى٧١٩٠٥٥٩ ١٥٥٠٣

جدةعوش محمد سالم دخن٩٨٥ ١٥٥٠٤

الرياضمحمد زيد محمد دخنان٢٥٧ ١٥٥٠٥

الرياضمحمد ناجى احمد دخيل٥٦١ ١٥٥٠٦

جدةمعتز حسين حامد دخيل٠٤٧٦ ١٥٥٠٧

الباحةحميده عبدالمحسن  دخيل الله ١٥٥٠٨

الوجهخيلي مصطفى على دخيل الله٨٨١٩٤١١ ١٥٥٠٩

أبو عريشمحمد يحي اسماعيل دراج٥١١٥ ١٥٥١٠

الرياضسراج محمد جابر درباح٢٨٥٥ ١٥٥١١

جدةعبدالله محمد جابر درباح٢٧١٤٠٥٤ ١٥٥١٢

البدائععلي بن عطية بن محمد دربشي٥٨١٥ ١٥٥١٣

مكتب منطقة مكة امنه شامى فرج دربي٠٣٧ ١٥٥١٤
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعبدالمجيد عبدالمعطي خليل الدين درجي٤٩٨٣٧٢٤ ١٥٥١٥

مكتب منطقة جازانابراهيم حفظي بن جابر دردري١٨٤٣ ١٥٥١٦

الرياضابراهيم حامد صالح دردير٥٤٣١٦٣٩ ١٥٥١٧

الرياضنفيسه محمد صالح دردير٦٦٥٩٤٦٧ ١٥٥١٨

مكتب منطقة الرياضالجوهره عبدالله محمد درعان٠١١٣ ١٥٥١٩

الرياضراشد محمد راشد درقاص٨٩٤ ١٥٥٢٠

القنفذةحسين محمد حسين درويش٠٨١ ١٥٥٢١

جدةعمرو محمد مصطفى درويش٦١٩ ١٥٥٢٢

الدمامعيسى عبدالله عيسى درويش٨٠٠٩٩٨٦ ١٥٥٢٣

جدةمجدي محمد مصطفى درويش٧٠٦١٥٣٨ ١٥٥٢٤

جدةحمدونه حمد  دريب٣٩٣ ١٥٥٢٥

الرياضعبدالرحمن حسن ابراهيم دريب١٩٤٣ ١٥٥٢٦

الرياضعبدالله خالد عبدالرحمن دريس٨٢١١ ١٥٥٢٧

الرياضناصر زيد عبدالعزيز دريس٠٩٨ ١٥٥٢٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد سرور بندر دشوق٢٥٤٥٧٠١ ١٥٥٢٩

مكتب منطقة الحدود الشماليةنجاح مطلق مطلق دعاس٦٤٩١ ١٥٥٣٠

الجبيلادم احمد  دعاله٥٨٢ ١٥٥٣١

القطيفعبدالعلي عبدالله حسن دعبل٢٦١٥٤١٧ ١٥٥٣٢

مكتب منطقة مكة عامر علي احمد دعيفر٣٦٤٥٤١٢ ١٥٥٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانعائشه منصور عبده دغاس٤٢٩٠ ١٥٥٣٤

مكتب المنطقة الشرقيةحيدر حسن بن محمد دغام١٤٦٧ ١٥٥٣٥

جدةعلى محمد  دغريرى٨٠٢ ١٥٥٣٦

جدةعلى هادى ابراهيم دغريرى١٣٢٢٧٢٧ ١٥٥٣٧

الخرجمحمد حسين خالد دغريرى٠٣١ ١٥٥٣٨

صامطةابراهيم يحيى صيد دغريري٢٢٠٨٧٥٢ ١٥٥٣٩

مكتب منطقة جازانعبده حسين بن محمد دغريري٠٢٨٩ ١٥٥٤٠

الخبرعلي حسن علي دغريري٨٢٧١ ١٥٥٤١

مكتب منطقة جازانمحمد حسين محمد مخزم دغريري٧٣١٩ ١٥٥٤٢

جدةمطاعن محمد عبود دغريري٩٣٦ ١٥٥٤٣

الرياضوحيد حسين محمد مخزم دغريري٦٦١٨ ١٥٥٤٤

الرياضدغش مفرح  دغش٥٨٦ ١٥٥٤٥

الرياضسلطان بندر سلطان دغش١٥٢١ ١٥٥٤٦

الرياضمحمد حسن عمر دقدقى٥٠١ ١٥٥٤٧

جدةمحمد فؤاد عبدالخالق دقنه١٨٥٩٥٦٥ ١٥٥٤٨

الدماميحي بن علي بن دوله دكواني٣٦٧٢ ١٥٥٤٩

مكتب محافظة الخرجموته محمد حسن دالك٣٨٤٥ ١٥٥٥٠

الدماميحي حسن يحي دالك٢٨٧٦٨٧٦ ١٥٥٥١

الرياضاحمد صغير احمد دليح٧٧٢ ١٥٥٥٢

جازانعطيه حسن عطيه دماس٦٨٢ ١٥٥٥٣

الخرجعلى خلوفه  دماس٠٣٩ ١٥٥٥٤

مكة المكرمةعادل بن محمد بن صغيراحمد دمدم٩٨١٤٦٨٨ ١٥٥٥٥

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالعزيز سعود عبدالعزيز دمياطي١٢٦٣ ١٥٥٥٦

الطائفمفيده احمد مصطفى دمياطي٢٢٨٩٣٢٣ ١٥٥٥٧

الطائفاحمد على  دهبول٦٣٤ ١٥٥٥٨

الرياضعماش عبده شاخين دهلي٢١٤ ١٥٥٥٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةفاطمه على موسى دهمش٦٦٤٣٤٧٦ ١٥٥٦٠

الدماممحمد عبدالله علي دواس١٩٤٧٠٢٩ ١٥٥٦١

مكتب منطقة الرياضتايهه عباس موسي دوش٣٤٨٧ ١٥٥٦٢

مكتب منطقة جازانخالد حسن محمد دوشي٨٧٢٨ ١٥٥٦٣

الرياضمطاعن قاسم علي دوشي٣٦٥٤ ١٥٥٦٤

مكة المكرمةموسى احمد محمد دوشي٥١٦٩٠٦١ ١٥٥٦٥

مكة المكرمةفاطمه عبدالله محمد دوفو٦٤٩٠ ١٥٥٦٦

الدمامعبدالله سمير محمد دوكي٧١٥٤ ١٥٥٦٧

خميس مشيطعبدالرحمن مشبب سعيد دوالن٢٩٦٦ ١٥٥٦٨

جدةمحمود السيد محمدهاشم دويب٦٧٨ ١٥٥٦٩

مكتب منطقة جازانفاطمه عثمان علي دويري٨٩٦١١٧٨ ١٥٥٧٠

مكتب منطقة المدينة المنورةعائشه محمد االخضر دياب٧٥٧٦ ١٥٥٧١

جدةمحمد بن علي بن احمد دياب٩٧٩٢ ١٥٥٧٢

مكتب منطقة جازانعبدالله ابراهيم يحيي ديباجي٠٨١٠ ١٥٥٧٣

مكتب المنطقة الشرقيةزهراء عبدالله حسن ديفع٤٢٢٨ ١٥٥٧٤

جدةنجاح عيسى عبدالله ديوان٦١٥٧ ١٥٥٧٥

محايل عسيرمحمد على  ذاكر٨٧٢ ١٥٥٧٦

الطائفسليمان احمد محمد ذالنون٦١٤٢ ١٥٥٧٧

الطائفمحمد احمد محمد ذالنون٧٠٠٣٠٢٤ ١٥٥٧٨

الخبرعبدالله علي بن عبدالله ذباب٤٢٩٠ ١٥٥٧٩

جدةاحمد بن حسن بن حسين ذبالي٦١٩٧٥٢٩ ١٥٥٨٠

الظهراناحمد حمدان محمد ذياب٤٦٨٧٠١٨ ١٥٥٨١

جدةامنه بنت الحسن بن ابراهيم رابيدان١٨٠٧ ١٥٥٨٢

مكتب منطقة الرياضممدوح بندر علي راجح٥٦٨٩ ١٥٥٨٣

جدةاحمد على احمد راجحى٥٧٦٤١٤٨ ١٥٥٨٤

جازانيحيى حسن  راجحى٥٢٧ ١٥٥٨٥

جدةاحمد بن يحي بن علي راجحي٤٨٣٥ ١٥٥٨٦

جازانمرعي يحي موسى راجحي٨٨١٧٨٩٧ ١٥٥٨٧

الرياضناصر موسى يحيى راجحي٦٢٨٦ ١٥٥٨٨

جدةوسيلة محمد المنوبي راجحي٦٤٧٦٩٠٩ ١٥٥٨٩

جدةمروان مصطفى محمد راجخان٣٩٦٣١٩١ ١٥٥٩٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب المنطقة الشرقيةامنه احمد  راضى٢٩١٩ ١٥٥٩١

جدةعبدالعزيز سامي محمد راضي٩٥٩٣ ١٥٥٩٢

الرياضناصر عييد علي رافع٥٥٥٩ ١٥٥٩٣

جدةعزيزة عبدالله عبدالخالق رافعه٩٥٤٦ ١٥٥٩٤

جدةمحمد سعيد محمد رافعه٥٥٣٠ ١٥٥٩٥

الرياضسعيده يحى  ربحان٤٤١ ١٥٥٩٦

مكتب منطقة جازانعبديه مكى على عزالدين ربحى٨٢٤٠ ١٥٥٩٧

جدةعلى عيدان احمد ربوع٣٢٦٣٠١١ ١٥٥٩٨

الباحةاحمد حسن محمد ربيع٢٤٣٤٣٩٦ ١٥٥٩٩

خميس مشيطعبدالرحمن محمد علي ربيع٤٩١٤٤٠٢ ١٥٦٠٠

الرياضعلي محمد علي ربيع٠٧٩٧ ١٥٦٠١

المدينة المنورةنوره موال ماجد ربيعان٧٧٧ ١٥٦٠٢

مكة المكرمةرجب مصطفى  رجب٥٧٨ ١٥٦٠٣

المدينة المنورةزكي مبارك محمد رجب٣٥٢٧٥٠٠ ١٥٦٠٤

جدةصالح محمد  رجب٢٠٤ ١٥٦٠٥

مكتب منطقة الرياضصالحه احمد محمد رجب ١٥٦٠٦

مكتب منطقة الرياضعبدالقادر وليد عبدالقادر رجب٦٢٩٨ ١٥٦٠٧

جدةغازي صبري عمر رجب٧٩٨١٠٨١ ١٥٦٠٨

جدةتركي عبدالعزيز خلف رحيله٨٥٠٨٠٥٦ ١٥٦٠٩

جدةعبدالحميد حميدى عبدالحميد رحيمى١٥٩ ١٥٦١٠

الرياضاحمد جابر عبدالله رديف٩٢٩١٦٢٤ ١٥٦١١

الرياضمحمد حسين موسى احمد رديني١٦٨٢٩٣٧ ١٥٦١٢

الرياضشيخه صقر  رزق٨٣٢ ١٥٦١٣

الرياضعب الله سعد  رزقان٤٣٤ ١٥٦١٤

مكة المكرمةسعد محمد علي رزيق٣٣٩ ١٥٦١٥

الرياضمحمد منصور محمد رشد٣١٥٣٢٠٣ ١٥٦١٦

الرياضمحمد عبدالرحمن عبدالباقى رشوان٥٢٩٦٧٢٤ ١٥٦١٧

المدينة المنورةجوهره محمدعلي ناصر رشيد٤٤٤٧٩٧٣ ١٥٦١٨

جدةخلف عابد  رشيد٠٠٤ ١٥٦١٩

الرياضرشيد محمد عبد العزيز رشيد٤٨٦٤٢٦١ ١٥٦٢٠

القرياتفيصل بن نمر بن وطبان رشيد١٦٤٠ ١٥٦٢١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمحمد مصلح سليمان رشيد١٤٤ ١٥٦٢٢

مكتب منطقة حائلتركي علي عنيزان رشيدي١٩٢١ ١٥٦٢٣

مكتب منطقة مكة حسن سعيد حسن رشيدي١٠٩٣ ١٥٦٢٤
المكرمة/جدة

الدمامعلى حبيب  رضا٧٢٣ ١٥٦٢٥

جدةكامل هشام عبدالله محمد علي مصطفي رضا٦٣٤ ١٥٦٢٦

جدةيوسف حسن اكبرعلى رضا٣٧٣ ١٥٦٢٧

سيهاتحسن على عبدالله رضوان٩٠١ ١٥٦٢٨

جدةحسين محمد ماطر رضوان٤١٩ ١٥٦٢٩

جدةعبدالوهاب سليم  رضوان٩٣٥ ١٥٦٣٠

القنفذةدرويش محمد على رضى٤٠٤ ١٥٦٣١

مكتب منطقة جازانمحمد عبدالله علي رغفاوي٦٨٥٧ ١٥٦٣٢

جدةاحمد عمر محمد رفاعى٠٨١٩١٣٨ ١٥٦٣٣

جازانعمر يحيى  رفاعى٣٢٢ ١٥٦٣٤

مكتب منطقة جازاناحمد محمد حسن رفاعي٦٢٤١٦٣٠ ١٥٦٣٥

الرياضجوهر سعيد علي رفاعي٨٠١١ ١٥٦٣٦

الرياضحنان محمد سعد رفدان٩٢١٣ ١٥٦٣٧

الباحةسعد عوض على رفران٣٣٨ ١٥٦٣٨

الطائفعبدالرحمن محمد توفيق رفقي٦١٩٥٤٥٣ ١٥٦٣٩

جدةنوال علي محمد رفقي٥٨٢٩ ١٥٦٤٠

المدينة المنورةعلي عواد سليمان رفه٠٣٤٢٦٥٧ ١٥٦٤١

جدةبندر بن عمر بن عبده رفيع٩٤٤٨٦٦٣ ١٥٦٤٢

القنفذةسعيد محمد  رفيع ١٥٦٤٣

الرياضعثمان محمود بكر رفيع١٨٥٧٧١١ ١٥٦٤٤

جدةانور محمد درويش مصطفى رقام٩٩٨٤٢٢٨ ١٥٦٤٥

جدةسميه عبدرب النبي سعيد رقبان٣٣٢ ١٥٦٤٦

جدةنوال صالح سعيد رقبان٤١٦٥٤٠٤ ١٥٦٤٧

مكتب منطقة جازانعائشه احمد علي رقواني٤٧٧٢ ١٥٦٤٨

جازانعيسى احمد على رقيعي٦٦٣ ١٥٦٤٩

جازانعطيه عقيل عبده ركام١٩١ ١٥٦٥٠

مكتب منطقة عسيرعبدالله احمد عبدالله رمان١٩٦٦ ١٥٦٥١

الدمامعبدالله مكى احمد رمضان٩١٨٤١١٣ ١٥٦٥٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الدمامعلي احمد وهاب رمضان٧٤٧٤١٥٥ ١٥٦٥٣

جدةمنصور ابن رميح منصور رميح٧٦٣ ١٥٦٥٤

الرياضعبدالعالي عبدالله مقحم رميزان٢٠٢١٣٧٧ ١٥٦٥٥

مكة المكرمةاسامه بن محمود بن محمد رواس٧٠٩٥٨٩٥ ١٥٦٥٦

مكة المكرمةزينب محمد محمد رواس٩٨٧ ١٥٦٥٧

مكة المكرمةعلى محمد عبدالرحمن رواس٣٢٩ ١٥٦٥٨

مكة المكرمةمازن فوزى بن عبدالله رواس٤٠٢٠ ١٥٦٥٩

جدةيوسف بن يحيى بن علي رواص٤٤٠٩١٩٢ ١٥٦٦٠

الرياضسعود عبدال  روق٦٢٠ ١٥٦٦١

حوطة بني تميمسعد حسين عبدالله روكان٥٤٥٢٧٠٢ ١٥٦٦٢

مكتب منطقة مكة احمد بن يوسف بن حاجي رويله٢٤٠٧٥٣٩ ١٥٦٦٣
المكرمة/جدة

جازانليلي ابراهيم موسي رياني٨٩٨٢ ١٥٦٦٤

نجرانرحمه سعد  ريحان٠٨٠ ١٥٦٦٥

أبـهارحمه سعد  ريحان٥٦٦ ١٥٦٦٦

جدةمحمد سعيد مرزوق ريحان٦٧٨ ١٥٦٦٧

جدةاحمد محمد على ريرى٢٥٠ ١٥٦٦٨

ضباءمحمد سلمان  ريشان٢٦٨ ١٥٦٦٩

بريدةصابرينا لين جمس ريقاس٨٩٩٨٩٩٨ ١٥٦٧٠

مكتب منطقة الرياضفاطمه احمد عيسى زائري١٧٠٣٩٤٥ ١٥٦٧١

خميس مشيطيحيى حمود عرار زائري٧٩٥٤ ١٥٦٧٢

جدةانس حسن عبدالله زارع٩٧١٢٥١١ ١٥٦٧٣

جدةاسمهان احمد عباس زامكه٩٤٥٤ ١٥٦٧٤

جدةبرهان عبدالوهاب محمود زاهد٤٠٤١٨٩٨ ١٥٦٧٥

المدينة المنورةسمير حسين عباس زاهد٢٠٩٥٠٥٤ ١٥٦٧٦

جدةلنا فريد محمد زاهد١٨١٢ ١٥٦٧٧

جدةمحمد على احمد زاهد٧٩٦ ١٥٦٧٨

جدةمحمود احمد محمود زاهد٥٠٣٣١٠٨ ١٥٦٧٩

جدةنبيل بن يوسف بن محمود زاهد٥٠٤١٤٩١ ١٥٦٨٠

النماصعبدالله حسين على زاهر٥٣٠ ١٥٦٨١

الرياضعلي حسن محمد زايد٢٦٢٦ ١٥٦٨٢

جازانعمر على عثمان زايد٤٥٥ ١٥٦٨٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبدالله موسى حسن زباني٦٤١٥٠٧٢ ١٥٦٨٤

جدةعلي بن يحيى بن هادي زباني٨٧٤٥٦١٦ ١٥٦٨٥

جدةفاطمة يحيى موسى زبرماوي٥٧٣ ١٥٦٨٦

الخبرحسين صالح حسين زبيد٨٠٠٠٦٤٩ ١٥٦٨٧

نجرانعلي صالح محمد زبيد٥٨٥١٩٠٨ ١٥٦٨٨

جازانغاصب صالح  زبيدى١٥٨ ١٥٦٨٩

مكتب منطقة مكة احمد محمد ابراهيم زبيدي٩٢٤٨٦٩٠ ١٥٦٩٠
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعلي صالح علي زبيدي٠٩٦٠٢/٩ ١٥٦٩١

جدةعبدالله علىحسين شامى زبير١٩٤٥٧٤٠ ١٥٦٩٢

أحد المسارحةاحمد حسن ابوطالب زربان٠٤١٧٠٢٦ ١٥٦٩٣

الرياضعلي علي حمود زربان٥٢٠٦ ١٥٦٩٤

المدينة المنورةعبدالله محمد عبدالله زرنوقى٢١٢ ١٥٦٩٥

مكتب منطقة الرياضحسن على سواد زرير٠٢٩١ ١٥٦٩٦

مكتب منطقة الرياضمحمد علي سوادبن زرير٣٩٤٨٣٣٣ ١٥٦٩٧

القويعيةمريم قاسم علي زريعي٦٨٣٢٣١٩ ١٥٦٩٨

جازانعبدالله اسماعيل على زريقى٣٥١ ١٥٦٩٩

مكتب منطقة مكة بدريه ابراهيم محمد زعازع٨٧٧٢ ١٥٧٠٠
المكرمة/جدة

جدةمحمد عبدالله محمد زعازع١٩٧ ١٥٧٠١

جازانفارس حسين يحي قاسم زعقي٧١٨٨١٤٦ ١٥٧٠٢

الرياضمنصور عيسى حسن زعله٧٠٠٦ ١٥٧٠٣

الرياضمقبل قاسم يحيى زعلى٩٢٧ ١٥٧٠٤

جدةطالل احمد جابر زغبى٥٨٠ ١٥٧٠٥

جدةعبود عمر احمد زقر٣٤٧ ١٥٧٠٦

جدةانور حسن سعيد زقزوق٠٤٠٦ ١٥٧٠٧

جدةليلى حسن سعيد زقزوق٧٥٢٤٤٨٨ ١٥٧٠٨

مكتب منطقة مكة عبدالله محمد مبارك زقالن٥٥٥٧٠١٣ ١٥٧٠٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضامنه محمد غريب زقيل٧٨٩١ ١٥٧١٠

جازانعلى احمد اسماعيل زكرى٠٣٦ ١٥٧١١

جازاناحمد عبدالغني محمد زكري٦٤٩٧ ١٥٧١٢

مكتب منطقة جازانفيصل عبده علي زكري٥٩٥٦ ١٥٧١٣

جدةابراهيم بن كمال بن محمد زكريا٦٢٧٩٤٧٧ ١٥٧١٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الظهرانعلى هادى ال زمانان٤٩١ ١٥٧١٥

مكتب منطقة مكة تغريد سالم محمد زمري٨٥٦٠ ١٥٧١٦
المكرمة/جدة

مكة المكرمةحسن هاشم عبدالجليل زمزمى١٠٣ ١٥٧١٧

جدةمحمد سرور  زمزمى٩٠٧ ١٥٧١٨

جدةنجاه عبدالغنى اسماعيل زمزمى١٩٢ ١٥٧١٩

جدةعبدالسالم عبدالله ادم زمزمي١٢٣ ١٥٧٢٠

جدةمحمد بن معتوق بن عبدالرحمن زمزمي٢٧٩٩٦٠٢ ١٥٧٢١

الرياضسعود بن خضر بن محمد زمو٧٠٦٠٧٥٩ ١٥٧٢٢

جدةسناء خضر محمد زمو٢٠٨١٥٤٤ ١٥٧٢٣

مكتب مكة المكرمةحسين عبدالله  زناتى٦٥١ ١٥٧٢٤

الرياضمحمد حسن  زنبورى٧٢١ ١٥٧٢٥

جدةعباس احمد عباس زنكوطى٠١٣ ١٥٧٢٦

مكتب محافظة الطائفرابعه علي  زهر٨٢٦ ١٥٧٢٧

خميس مشيطقحطان على سالل زهرانى٠١٤ ١٥٧٢٨

جدةهاشم حسن احمد زهرانى٠١٦ ١٥٧٢٩

مكتب منطقة الرياضرحمه عبدالله حسين زهراني٨٤٤٤ ١٥٧٣٠

الرياضسعيد حسن موسى الخزمري زهراني٦٤٧٢٢٤٣ ١٥٧٣١

مكتب منطقة الباحةصالح يحي هجاد زهراني٩٧٦٤ ١٥٧٣٢

مكة المكرمةعلى سويلم راشد الحريري زهراني٢٣٨٠٠٢٨ ١٥٧٣٣

جدةمحمد حسين احمدبني جندب زهراني٩٣٧٣٧٢٩ ١٥٧٣٤

مكة المكرمةسالم علي علي زهوان٦٦٦٥٦٧٨ ١٥٧٣٥

مكتب منطقة عسيرفارس ظافرعلي عبدالله زهير٦٣٣٧ ١٥٧٣٦

جدةمحمد بن عبده  زهير٤٨٩ ١٥٧٣٧

جدةأمل عبدربه أحمد زهيري٣٠١٨ ١٥٧٣٨

مكتب منطقة جازانعماد محمد علي زولي٨٥٧٥ ١٥٧٣٩

جازانمخطيه حسن سالم زياتى٧٣٩ ١٥٧٤٠

الرياضاحمد بن علي بن عيسى زياني٩٢٢٢٧٦٨ ١٥٧٤١

مكتب محافظة الطائفمحمد ياسين محمد زيتوني٠٢٧٨٧٠٤ ١٥٧٤٢

الرياضاحمد بن عبدالله بن احمد زيد٤٨٠١٠٥٠ ١٥٧٤٣

أبـهامحمد صقر  زيد٢١٠ ١٥٧٤٤

الطائفمصلح ابراهيم صالح زيد١٦٥ ١٥٧٤٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضحسين ناصر حمزه زيدان٢٦٢٩ ١٥٧٤٦

مكتب منطقة جازانعلي محمد حسن زيدان٤٨٨٦٣٩٦ ١٥٧٤٧

مكتب منطقة مكة بخيته جمعان محمد زيلع١٤٦ ١٥٧٤٨
المكرمة/جدة

الدمامحسين محمد شوعي زيلع٩٤٨٥ ١٥٧٤٩

جدةعبده شوعي محمد زيلع٠٦٣٩ ١٥٧٥٠

مكتب منطقة جازانفاطمه احمد بالل زيلع ١٥٧٥١

مكتب منطقة مكة فاطمه سالم علي زيلع٣٧١١ ١٥٧٥٢
المكرمة/جدة

جدةمعتوق عبده علي زيلع٢٤٩٨٥٥١ ١٥٧٥٣

مكتب منطقة جازاننوف محمد محمد زيلع٢٣٢٠ ١٥٧٥٤

مكتب منطقة مكة احمد ابراهيم بحيص زيلعى٧٠٣ ١٥٧٥٥
المكرمة/جدة

الرياضحسن احمد علي زيلعي٣٧٥٥٧٦٧ ١٥٧٥٦

جازانفوءاد بن احمد بن زيلعي عبده زيلعي٢٨٢٣٨٢٣ ١٥٧٥٧

مكتب منطقة جازاننوره احمد محمد زيلعي٤١٠٢ ١٥٧٥٨

جدةاحمد ابراهيم محمد زين٣٨٥ ١٥٧٥٩

الطائفخليل بن محمد بن خليل زين١٨٥٩٢١٥ ١٥٧٦٠

الدماماحمد عبدالله محمد زين الدين٣٨٩٣٢٦٧ ١٥٧٦١

الرياضاسامه   زين الدين٧٥٧ ١٥٧٦٢

الرياضمحمود عبدالله محمود زين الدين٠٩١٩٦٤١ ١٥٧٦٣

الدماممحمد يحيى محمد زين حمدى٨٦٦ ١٥٧٦٤

الدمامنبيل بن سماعيل بن محمد زينل٤٣٣٦ ١٥٧٦٥

جدةفائقة محمدعلى حسين زينى١٧٢٣١١٧ ١٥٧٦٦

جدةسلطان هاني عبدالعزيز ساب٤٤٢٨ ١٥٧٦٧

جدةسمير احمد رضوان ساعاتى٨٧٣ ١٥٧٦٨

جدةاسماعيل محمد ساالر ساقادري٨٦٠٥٥٠٠ ١٥٧٦٩

مكتب منطقة تبوكامنه محمد خليل سالم١٠٠٦ ١٥٧٧٠

المدينة المنورةبخيته حمد  سالم٤٨٢ ١٥٧٧١

الرياضبندر عائش سالم سالم٢٩٩٨ ١٥٧٧٢

الخبرحسين يحي جبريل سالم٤٣٣٠ ١٥٧٧٣

مكتب منطقة عسيرزهره محمد علي سالم٨٧١٢٠٦٣ ١٥٧٧٤

جدةصغير سالم صغير سالم٨٦٩ ١٥٧٧٥

مكتب منطقة مكة علي حسين علي سالم٥٨١٣ ١٥٧٧٦
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمريم حسين  سالم١٢٥ ١٥٧٧٧

مكتب منطقة مكة معروفه عثمان حمد سالم٣٠٩٣٧٤٤ ١٥٧٧٨
المكرمة/جدة

جازانمني احمد ابراهيم سالم٦٧٧٧ ١٥٧٧٩

مكتب المنطقة الشرقيةنخله عبدالله  سالم٩٠١ ١٥٧٨٠

مكتب منطقة الرياضنوره هارون سعيد سالم٦٦٦٠ ١٥٧٨١

مكتب منطقة مكة هادي بن علي بن محمد سالم٣٠٨٩ ١٥٧٨٢
المكرمة/جدة

الرياضسعد سعيد رزيق سالمين٤٥٩٦٣٥١ ١٥٧٨٣

جدةصالح بن صالح  سالمين١١٠ ١٥٧٨٤

الرياضناصر سمير مرزوق سالمين٨٧٤٠٥٨٧ ١٥٧٨٥

الرياضحسين محمود باشا سامى٧٩٠ ١٥٧٨٦

جدةدانيه دونالد كارول ساندرز٥٨٣٣٥٠٢ ١٥٧٨٧

جدةعادل يحي سالم سباعي٨١٦٢٤٥٨ ١٥٧٨٨

جدةعيشه شكرى محمود سبانو٣٩٦ ١٥٧٨٩

مكة المكرمةهند صدقه محمد سبحي٢٩٥٥١٣١ ١٥٧٩٠

الطائفياسر جميل علي سبحي٨٩٧٣ ١٥٧٩١

الرياضفهد ابراهيم صالح سبعان٥٦٠١٨٦٦ ١٥٧٩٢

جدةاحمد يحيى عيسى سبعي٤٧٧٨٣٤٧ ١٥٧٩٣

مكتب منطقة جازانخالد علي محمد سبعي٩٧٠١ ١٥٧٩٤

الخرجفاطمه حسن محمد سبعي٦٢٩١٠٥٤ ١٥٧٩٥

جدةسميره حسن حسين سبكي٤٣٨١ ١٥٧٩٦

الرياضناصر محمد ناصر سبيت٠٥٧ ١٥٧٩٧

ينبعكميل ياسين محمد سبيه٢٢٥٩ ١٥٧٩٨

الخبرعبدالحكيم احمد محمد سحاب١٩٢٩٤٩٨ ١٥٧٩٩

الرياضحنان ناصر بن محمد سحاري٨٤٦٨ ١٥٨٠٠

الرياضحيدر جابر علي سحاري١٨٩٩٢٥٥ ١٥٨٠١

الرياضسامي عبده علي سحاري٤٧٥٣ ١٥٨٠٢

الرياضسعدى ناصر بن محمد سحاري١٧٧١ ١٥٨٠٣

الرياضسعدى ناصر هادي سحاري١٥٤٦ ١٥٨٠٤

الرياضعلي حسين شداد سحاري٥٩٢ ١٥٨٠٥

الرياضفؤاد محمد جابر سحاري٨٨٦٨ ١٥٨٠٦

مكتب منطقة الرياضمحمد أسعد علي سحاري٤٩٣٤ ١٥٨٠٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة عسيرمريم سليمان سلمان يحيى سحاري١٤٥١ ١٥٨٠٨

جدةعلي محمد علي سحرتي٠٢٤٨٣٧٥ ١٥٨٠٩

ضباءجميل شاذلي محمد سحله٠٩٦٤٨٢٠ ١٥٨١٠

الرياضماجد عبدالعزيز ااسماعيل سحله٧٣٩٤ ١٥٨١١

جدةوليد يحيى يحيى سحلول٠٧٤٧١٤٤ ١٥٨١٢

تبوكعبدالخالق حمزه مصطفى سحلي٠٠٥٨٣٢٠ ١٥٨١٣

أبـهاعبدالله سعيد محمد سحنون٧٦٤ ١٥٨١٤

مكتب منطقة مكة درويشه عبدالله احمد سحيم٠٣٤٢ ١٥٨١٥
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الطائفخديجه عبدالرحمن محمد سراج٨٣٣٦ ١٥٨١٦

مكتب المنطقة الشرقيةنجود عبدالله عبداللطيف سراج٨٣٧٧٠٦٢ ١٥٨١٧

جدةحياه محمد على سراج  طيب٩١٩ ١٥٨١٨

مكتب منطقة الرياضاحمديه عبدالله حمد سراجي٤٥٧٠ ١٥٨١٩

مكتب منطقة مكة عبد االله عبداللطيف محمد سرحان٦٥٩٢٢٠٢ ١٥٨٢٠
المكرمة/جدة

مكة المكرمةمحمد سعود محمد سرحان٨٥٨ ١٥٨٢١

جدةمحمد محمد جاد سرحان١٢٦٥٩٢٩ ١٥٨٢٢

الرياضاحمد ناصر علي سرداب١٨٧ ١٥٨٢٣

مكة المكرمةطالل عبد العزيز عبد الواحد سردار١٠٣٢ ١٥٨٢٤

جازانابراهيم على  سرور٣٦٣ ١٥٨٢٥

الرياضاحمد سعيد محمد سرور٠٣٣٧٣١٤ ١٥٨٢٦

أبو عريشتغريد حسن قاسم سرور٣٢١٧ ١٥٨٢٧

الدمامسالم سعيد خدوم سرور٨٠٦٨٧١٥ ١٥٨٢٨

مكتب منطقة عسيرسله مسفر عوض سرور٨٠٦ ١٥٨٢٩

مكة المكرمةعلي احمد حسن سرور٣٢٤٨٦٨٩ ١٥٨٣٠

جدةفاطمه قادرى  سرور٩٩٥ ١٥٨٣١

جدةفاطمه قدرى  سرور٩٩٥ ١٥٨٣٢

الرياضمنصور محمد عبدالهادي سرور١٤٠٠٩٦٢ ١٥٨٣٣

مكة المكرمةمحسن ناصر  سريع٣٠١ ١٥٨٣٤

الرياضأمين بن حسين بن عبدالله سعد٠٢٧٧٣٧٣ ١٥٨٣٥

الظهرانسالم محمد مبارك سعد٤١٣٤٣٠٤ ١٥٨٣٦

خميس مشيطعامر سعد محمد سعد٥٧١٤ ١٥٨٣٧

الرياضعبدالله سعدجبران على سعد١٤٥٦٥٧٤ ١٥٨٣٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالله محمد مبارك سعد٠٣٨٦ ١٥٨٣٩

الرياضعتقاء امان حسين سعد٥٧٦٧ ١٥٨٤٠

خميس مشيطعلى سعد عبدالله سعد٣٨٩ ١٥٨٤١

القويعيةمحسن سعيد محسن سعد١٨٢ ١٥٨٤٢

جدةيسرى عبدالفتاح عبدالجليل سعد٤٤١ ١٥٨٤٣

مكتب منطقة الرياضرزان سليمان سامي سعدالدين٩٠٠٩ ١٥٨٤٤

مكتب منطقة الرياضبندر يحي عبدالله سعدالله٤٤٩٣ ١٥٨٤٥

مكة المكرمةمحسن حمود محمد سعدالله١٤٧ ١٥٨٤٦

مكتب منطقة الرياضوليد يحي عبدالله سعدالله٠٣١٥ ١٥٨٤٧

الرياضزامل سالم  سعدون٦١٢ ١٥٨٤٨

الرياضخالد محمد عبدالرحمن سعدى٩١٧ ١٥٨٤٩

الرياضنخله ابراهيم يحيى سعدى٢٩٩ ١٥٨٥٠

الرياضراشد سعود محمد سعران٢٥٢ ١٥٨٥١

الرياضعيسى محمد احمد سعن٨٠٨١ ١٥٨٥٢

الرياضزكيه عنبر اسماعبل سعود٢٥٢ ١٥٨٥٣

الرياضفهد رشاد محمد سعود٠٦٦٨ ١٥٨٥٤

الرياضهياء بنت على سعود ١٥٨٥٥

الرياضسلطان محمد  سعودالكبير٣٩٨ ١٥٨٥٦

جدةاحمد على  سعيد٢٢٢ ١٥٨٥٧

مكتب منطقة مكة بدريه عليان علي سعيد٩١٣٠ ١٥٨٥٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضبركه فرج مبارك سعيد٧٠٢٨٢٩٧ ١٥٨٥٩

الدمامجميل بن حزيمس بن فرج سعيد٦٦٦٣٦٢٨ ١٥٨٦٠

مكتب منطقة عسيرجوهره نصير محمد سعيد٦٨٤٧ ١٥٨٦١

الدمامحنينه ابراهيم علي سعيد٩١٩١٠٦١ ١٥٨٦٢

جدةدبايه مبروك  سعيد٢٢٣ ١٥٨٦٣

جدةزينب محمد  سعيد٧٧١ ١٥٨٦٤

جدةسالم على  سعيد٨٥٤ ١٥٨٦٥

الرياضسعد سعيد سعد سعيد١٦١٧٤٧٢ ١٥٨٦٦

الباحةصالح على محمد سعيد٩٤٥ ١٥٨٦٧

جدةصالحه سعيد بازل سعيد٧٨٥١٥٥٨ ١٥٨٦٨

أبـهاظافره بنت همالن سعيد٢١٦ ١٥٨٦٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبدالعزيز عبدالله سليمان سعيد٠٢٩ ١٥٨٧٠

جدةعبدالله سليمان راشد سعيد٥٥٦ ١٥٨٧١

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالله يسلم صالح سعيد٣٤٦٣٨٨٢ ١٥٨٧٢

مكتب منطقة مكة فاطمه عليان علي سعيد٩١٤٨ ١٥٨٧٣
المكرمة/جدة

الخرجفاطمه عوضه  سعيد٣٦٢ ١٥٨٧٤

جدةفاطمه مبروك قماش سعيد٠٥٣ ١٥٨٧٥

الرياضفرج مرزوق  سعيد٤٨٠ ١٥٨٧٦

مكتب منطقة مكة فرح مرزوق محمد سعيد ١٥٨٧٧
المكرمة/جدة

االحساءفريال درويش حسين سعيد٦٨٦٥١٥٤ ١٥٨٧٨

جدةفطيه على  سعيد ١٥٨٧٩

المدينة المنورةمحمد سعيد محمد سعيد٠٨١١٢٢٧ ١٥٨٨٠

الخبرمحمد عبدالله محمد سعيد٣٦٩ ١٥٨٨١

تيماءنوره محمد سعاف سعيد٤٣٩٠ ١٥٨٨٢

المجمعةهياء مبارك  سعيد٣٨٧ ١٥٨٨٣

مكتب منطقة الرياضهيله عبدالعزيز عثمان سعيد٧٩٤٨ ١٥٨٨٤

جدةمحمد على عامر سعيداليمانى ١٥٨٨٥

الرياضناصر محمد عبدالله سعيدان٢٦٥٨٣٠٦ ١٥٨٨٦

أبـهاثنوى عبدالله محمد سفر ١٥٨٨٧

المدينة المنورةعلى على موسى سفيات٨٥٣ ١٥٨٨٨

مكتب محافظة الخرجشوعيه جوعى علي يحيى سفيانى٥٧٦٩ ١٥٨٨٩

الخرجصالحه محمد حسن سفيانى٢٣٠ ١٥٨٩٠

الدمامعائشه على احمد سفيانى٦١٨ ١٥٨٩١

الرياضعبدالله عيسى يحيى سفيانى٤٨١٢٢٠٢ ١٥٨٩٢

الرياضموسى على ناصر سفيانى٢٤٣ ١٥٨٩٣

مكتب منطقة الرياضبدريه سالم احمد سفياني٢٦١٢ ١٥٨٩٤

جدةجابر علي معشلي سفياني٨٧٦٧ ١٥٨٩٥

مكتب مكة المكرمةدالل احمد علي سفياني٤٠٨٢ ١٥٨٩٦

مكتب منطقة الرياضذهبه عبدالله محمد سفياني٥١٧٠ ١٥٨٩٧

الرياضصفيه بنت  محمد بن حسن سفياني٩٩٦٥ ١٥٨٩٨

المدينة المنورةعذبه إبراهيم موسى سفياني٣٩١٧ ١٥٨٩٩

مكتب محافظة الطائفعلى حسن مرزوق سفياني٩٩٤٢١٨٩ ١٥٩٠٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة جازانعلي ساري بن حسن سفياني٤٦٨٠ ١٥٩٠١

الرياضعيسى علي موسى سفياني٦٢٤٢ ١٥٩٠٢

الرياضفهد شويه مروعي سفياني٦٧١٢ ١٥٩٠٣

أبـهاماطر حمود هيجان سفياني٨٢٣٦٥٩٠ ١٥٩٠٤

الرياضمصلح مهدي أحمد سفياني٠٣٧١٥٤٢ ١٥٩٠٥

المدينة المنورةناصر يحيى مفرح سفياني٢٣٣٨٩٩٢ ١٥٩٠٦

مكتب منطقة الرياضوريمه سالم احمد سفياني٢٦٠٤ ١٥٩٠٧

مكتب منطقة مكة عمر خليل علي سقا٢٥٨٦١٢٨ ١٥٩٠٨
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعبدالله محمد احمد سقاف٩١٧ ١٥٩٠٩

جدةفيصل اسماعيل محمدسعيد سقطى١٧٢٢٨٥٨ ١٥٩١٠

جازانمحمد ابراهيم عبده سك٨٣٩١٣٦٨ ١٥٩١١

جدةمحسن حسين عبدالله سكلوع٤٠٥٣٣٣٠ ١٥٩١٢

جدةهاني بن بدوي بن ديب سكيك٩٣٧٣٦٦٠ ١٥٩١٣

جدةاحمد بن محمدعلي بن سحمي سالحي٨٠٢٦٥٥٦ ١٥٩١٤

جدةحسن احمد محمد سالم٥٩٨ ١٥٩١٥

جدةمناف ابراهيم سالم سالم٣٧٥٠ ١٥٩١٦

الرياضابراهيم محمد حسن سالمه٥٨٩ ١٥٩١٧

مكتب منطقة تبوكرفعه محمد حماد سالمه٢٢٠١ ١٥٩١٨

جدةسامى محمد نور سالمه٨٠٢ ١٥٩١٩

الرياضعلوى محمد  سالمه٨٤٦ ١٥٩٢٠

الرياضعمر يحيى مبروك سالمه٧٨٤٩٦١٩ ١٥٩٢١

مكتب المنطقة الشرقيةليلى محمد ماجد سالمه٧٥٣٣ ١٥٩٢٢

الرياضمحمد عبدالرحمن ناصر سالمه٧٠٦٧٢٢٧ ١٥٩٢٣

جدةممدوح بن فوزي بن علي سالمه٣١١٥٧٧٢ ١٥٩٢٤

الرياضجابر علي عبده سالمي٩٥٥٨٧٨٢ ١٥٩٢٥

الدمامحسن على محمدموسى سالمي٤٧١ ١٥٩٢٦

صامطةصفوان علي عبده سالمي٧٣٧٢٧١٧ ١٥٩٢٧

الرياضعبده محمد احمد سالمي٤٤٢٠ ١٥٩٢٨

جدةعبدالرحمن عبدالكريم عبدالقادر سالوي٤٤٨٠ ١٥٩٢٩

مكة المكرمةطالل محمدنور شهاب الدين سلطان٤٨٦٦٣٥٣ ١٥٩٣٠

الدمامعلى احمد  سلطان٩٢٧ ١٥٩٣١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعلى حامد  سلطان٨٧٩ ١٥٩٣٢

جدةغازي سلطان عايض سلطان٥٤٨٣ ١٥٩٣٣

مكتب منطقة مكة ليلى احمد  سلطان٠٥٨ ١٥٩٣٤
المكرمة/جدة

مكة المكرمةمحمد عمر سلطان سلطان٠٨٥٩ ١٥٩٣٥

مكة المكرمةحسن سالم عبدالرحمن سلمان٠٩١٨٠٧٩ ١٥٩٣٦

مكة المكرمةسليم مسلم  سلمان٥٧٨ ١٥٩٣٧

المدينة المنورةعماد محمدولى الدين سلمان٧٥١ ١٥٩٣٨

القويعيةنوره ناصر  سلمان٨٥٥ ١٥٩٣٩

الرياضعلى عبدالله على سلمه٥٣٢٤٢٥٠ ١٥٩٤٠

الرياضعبدالله حسن علي سليس٢٨٧٠٧٣٥ ١٥٩٤١

المدينة المنورةاكرم محمد  سليم٤٢٤ ١٥٩٤٢

الرياضجميل محيىالدين  سليم١١٥ ١٥٩٤٣

المدينة المنورةخضراء سالم  سليم٢٠٤ ١٥٩٤٤

مكتب المنطقة الشرقيةدرغام عبدالعزيز احمد سليم٤٢٣٥ ١٥٩٤٥

الدمامعبدالله سعد سليم سليم٤٤٤ ١٥٩٤٦

الرياضعلي عبدالعزيز علي سليم٤٩٥٨٠٩١ ١٥٩٤٧

المدينة المنورةمحمد سليم محمد عبدالقادر سليم٠٨٠ ١٥٩٤٨

الدماممفيده محمد صالح سليم٦٨٢ ١٥٩٤٩

مكة المكرمةخالد بن عبدالكريم بن سليمان سليمان٦١٥٥٣٧١ ١٥٩٥٠

الرياضزيد عبدالله زيد سليمان٨٨٤٢٦٨٦ ١٥٩٥١

الرياضسليمان حسن عبدالرحمن سليمان٣٥٠ ١٥٩٥٢

الرياضسويد جابر عكام سليمان٥٥٥ ١٥٩٥٣

جدةصالح بن محمود بن عبدالرزاق سليمان٦٩٣٣٢٧٩ ١٥٩٥٤

الرياضصايل فيحان  سليمان٥٤٠ ١٥٩٥٥

الرياضصبحى عبدالله  سليمان٥٨٨ ١٥٩٥٦

المدينة المنورةمحمد سليمان احمد سليمان٣٣١٥٨٦٠ ١٥٩٥٧

الرياضمحمد عبدالعزيز محمد سليمان٣٤٧٥ ١٥٩٥٨

جدةمحمد على  سليمان٤١٩ ١٥٩٥٩

جدةميمونه عبدالكريم سليمان سليمان٥٤٦٣ ١٥٩٦٠

مكة المكرمةنعمان محمدنور  سليمان٧٦٣ ١٥٩٦١

الرياضيحيى على  سليمان٥٨٨ ١٥٩٦٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضصباح عبدالرحمن عبدالشكور سليمانى٩٨٦٥٠٦٤ ١٥٩٦٣

جدةابراهيم بن جميل بن عباس سليماني٢٠٧٩٥٧٤ ١٥٩٦٤

الرياضاحمد عبدالقادر احمد سليماني٨١١٢٩٤٦ ١٥٩٦٥

جدةجابر احمد حسين سليماني١٧٦٣٨٨١ ١٥٩٦٦

مكة المكرمةحامد محمود محمد سليماني٠٨٥٨٠٦٦ ١٥٩٦٧

مكتب منطقة مكة سميره علي ابراهيم سليماني٥٦١٠٣٨٤ ١٥٩٦٨
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعدنان بن حمزه بن عبدالواحد سليماني٨٥٩٨ ١٥٩٦٩

مكة المكرمةعصام معتوق محمد سليماني٣٧٩١٤٤١ ١٥٩٧٠

مكتب مكة المكرمةفاطمه علي احمد سليماني١٢٠٦ ١٥٩٧١

المدينة المنورةحمزه عبدالصمد عبدالرحمن سمارن٢٠١٦٩٧٩ ١٥٩٧٢

المدينة المنورةخالد معتوق عبدالصمد سمارن٨٦٥٤١٤٤ ١٥٩٧٣

مكتب محافظة الطائفقبيحه حسن محجب سماري١٠٣٠ ١٥٩٧٤

جدةفاضل بن حازم بن سيف الدين سماقيه٥٩٥٣١٦٦ ١٥٩٧٥

مكتب منطقة الرياضابراهيم عيسى علي سمان٧٥٤٠ ١٥٩٧٦

المدينة المنورةزهيه محمود عبدالقادر سمان٥٠٩٥٣٢٥ ١٥٩٧٧

المدينة المنورةسمير محمود عبدالسالم سمان٧٦٠٠٦٦٦ ١٥٩٧٨

الرياضجمال بن عبدالواحد بن حسين سمباوه٣٨٦٨٥٧٣ ١٥٩٧٩

جدةحسن اسامه حسن سمسم١١٥٧ ١٥٩٨٠

مكة المكرمةسميا محمد عبدالمعطى سمسم٦٣٩٣ ١٥٩٨١

مكة المكرمةنظيمه سعيد عبدالمعطي سمسم٧٦٢٤٢٧٧ ١٥٩٨٢

مكة المكرمةفؤاد حسن محمد سمكري٠٠٦٩٠٩٥ ١٥٩٨٣

مكة المكرمةفائق بن حسن بن محمدحسن سمكري٥٩٥٧ ١٥٩٨٤

مكة المكرمةفريد حسن عثمان سمكري٢٣٧٢٩٧٦ ١٥٩٨٥

الرياضسالم فنون مسعود ال حمود سموده٦١٤٦٠٤٦ ١٥٩٨٦

جدةفوزى اسحاق حسن سميالن٦٧١ ١٥٩٨٧

جدةصالح حسن احمد سنارى٦٣٠٣٦١٣ ١٥٩٨٨

الرياضابراهيم عبدالعزيز  سنان١٢١ ١٥٩٨٩

الظهرانخالد عبدالله سعد سنبل٧٤٤ ١٥٩٩٠

جدةفاطمه عمر  سنبل٢٥٣ ١٥٩٩١

جدةمحمد بن صالح بن محمد سنبل٥٣٦٥٣١٧ ١٥٩٩٢

جدةمحمد سالم محمود سنبل٩٠٨ ١٥٩٩٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمحمد عبدالله محمد سنبل٠٤٠ ١٥٩٩٤

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد محمد عبدالله سنبل٧٩٦٦ ١٥٩٩٥

مكة المكرمةهاله هالل بن علي سنبل٦٤٨٠ ١٥٩٩٦

المدينة المنورةيوسف محمد احمد سنبو١١٨٣٨٢٩ ١٥٩٩٧

جدةغازى اسعد محمد سندى٥٢٣ ١٥٩٩٨

مكة المكرمةمحمد عبدالرحمن مولوى سندى٢١٦٧٠٨٨ ١٥٩٩٩

مكتب محافظة ينبعتيام وائل خليل سندي٠٢٧٤ ١٦٠٠٠

الرياضعادل كامل عبد رب الرسول سندي٥٨٤٣٥٤٦ ١٦٠٠١

مكة المكرمةعاصم عصام جميل سندي٧١٥٣٤٨٦ ١٦٠٠٢

جدةطالل حسن محمد سنديونى٢١٩٧٥٨٩ ١٦٠٠٣

الرياضعبدالوهاب على محمد سنيور١٥٤ ١٦٠٠٤

الظهرانمحمود سنوسي احمد سنيور٥٠٧٨٠٤٧ ١٦٠٠٥

الباحةعبدالرحمن سعيد  سهاب ١٦٠٠٦

الرياضحسين يحيى محمد سهلى٩٤٩ ١٦٠٠٧

الرياضاحمد علي يحي سهلي٨٥٨٧٨٥٥ ١٦٠٠٨

الخبربكري ابوفراج محمد سهلي٧٠٧٨ ١٦٠٠٩

مكتب منطقة جازانغنية علي عبده سهلي٢٠٧٩ ١٦٠١٠

الرياضمشاعل حسين محمد سهلي٠٦٦٧ ١٦٠١١

مكة المكرمةمضيع حسن علي سهلي٩٨٠٤ ١٦٠١٢

جدةيحى محمد رمضان سهلي٣٤٢٢٥٠٥ ١٦٠١٣

الرياضاحمد محمد احمد سهيل٢٧٠٢٥٧٥ ١٦٠١٤

مكتب المنطقة الشرقيةزينب عبدرب الحسين محمد سهيل٠٥٩٥ ١٦٠١٥

الرياضسعيد محمد عوضه بن سعيد سهيل٧٢٨٦٤٥٢ ١٦٠١٦

المدينة المنورةحسن علي ابراهيم سوادي٦٢٦٤ ١٦٠١٧

مكتب منطقة جازانعطرة عبدالله ابراهيم سوادي٣٦٣٨١٧٥ ١٦٠١٨

مكتب منطقة جازانعطرة عبدالله ابراهيم سوادي٣٦٣٨١٧٥ ١٦٠١٩

جدةاحمد ابراهيم فلقى سودى٠٣٩ ١٦٠٢٠

المدينة المنورةمحمود محمد محمود سوسي١٧٣٠ ١٦٠٢١

الرياضغانم صالح عبدالله سوى٤٢١ ١٦٠٢٢

الرياضعبدالله على  سويحل٢٠٧ ١٦٠٢٣

مكتب المنطقة الشرقيةآمنه حسن علي سويد٤٩٦٤ ١٦٠٢٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الظهرانجابر حمد  سويدان٧٥٧ ١٦٠٢٥

الدماممبروك علي مبروك سويدي٦٤٥٢١٥٣ ١٦٠٢٦

مكتب منطقة الباحةعلي عبدالله شائق سويعد٣٣٧١٩٧٣ ١٦٠٢٧

جازاناحمد شوعي مكي سيد٤٥٣٠٦٥٥ ١٦٠٢٨

جدةجاميه بنت سعيد  سيد٩٨٣٤ ١٦٠٢٩

الرياضاحمد التار علي سيدي٦٣٥٦٦٦٠ ١٦٠٣٠

جدةمحمود عثمان  سيسى١٢٢ ١٦٠٣١

الرياضحمد عبدالله ناصر سيف٦٩٨٤٧٢٠ ١٦٠٣٢

الرياضسيف عبدالله علىبن سيف٨٨٢٨٢٦٨ ١٦٠٣٣

الرياضفاطمه صالح هادي سيالن٨٨٤٣٣٥٩ ١٦٠٣٤

جدةفارس سعيد احمد شائع٧٧٨٢٢٧٦ ١٦٠٣٥

مكتب منطقة جازانعلي احمد يحي شاجري٧٩٥٠ ١٦٠٣٦

جدةصالح بن حسن بن عمر شار٠١٤٣١٨٣ ١٦٠٣٧

الرياضعبدالله موسى بن احمد شاره٥٨٥٢ ١٦٠٣٨

الرياضاحمد يحي  شاعري٣٩٥٣٣٨٢ ١٦٠٣٩

الرياضعبد الهادي راشد ناصر شافعة المري٨٤٢٢٩٧٦ ١٦٠٤٠

جازانابراهيم محرق عبدالله شافعي٢٠١٩٩٠٧ ١٦٠٤١

مكة المكرمةوفاء احمد عبدالله شافعي٧١٢٩ ١٦٠٤٢

الرياضجمال فاروق امين شاكر١٣١٥٦٧٣ ١٦٠٤٣

مكة المكرمةصالح سعد سعيد شاكر١٧٥ ١٦٠٤٤

مكتب منطقة مكة وليد مصطفى عثمان شاكر٩٥٨٥ ١٦٠٤٥
المكرمة/جدة

تبوكابراهيم سبيتان عليان شامان٠٢٤٩٨٠٧ ١٦٠٤٦

الرياضربيع حمدان  شامان٩٦٦ ١٦٠٤٧

الرياضرشيد ابراهيم رشيد شامان٩٦٣٨٧٠٧ ١٦٠٤٨

تبوكسليمان محمد سليمان شامان٥٢٤ ١٦٠٤٩

مكتب منطقة تبوكعثمان ابراهيم محمد شامان١٠٧٢ ١٦٠٥٠

تبوكعلى احمد سليمان شامان٠٧٧٣ ١٦٠٥١

مكتب منطقة تبوكعلي ابراهيم محمد شامان٨٥٣٣ ١٦٠٥٢

مكتب منطقة تبوكمحمد ابراهيم اسليم شامان٩٣٥٥ ١٦٠٥٣

جدةيعقوب صديق محمد شامى٢٠٢ ١٦٠٥٤

جدةعبدالعزيز بن بركه بن عوض شامي٦٤٥٦ ١٦٠٥٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعيشه حسين محمدعلي شامي٥٧١٦ ١٦٠٥٦

مكتب منطقة الرياضوائل محمد فتحي شامي١٧٣٣ ١٦٠٥٧

جدةسليمان تيك محمد شاه٣٤٨ ١٦٠٥٨

مكة المكرمةمحمد طاهر  شاهد١٨٢ ١٦٠٥٩

جدةطاهر عبدالرحيم محمد شاهين٤٠٩٨٧٨٨ ١٦٠٦٠

جدةعبدالعزيز احمد  شاهين٧٠٦ ١٦٠٦١

جدةعبدالله احمد سالم شاهين٧٢١٦٧٠٥ ١٦٠٦٢

الطائفعبدالمحسن ناصر عبدالمحسن شاهين٥٢٤ ١٦٠٦٣

مكة المكرمةمصباح شرف  شاهين٣٣٦ ١٦٠٦٤

جدةمياده بشير حمزه شاهين٩٨٣٧٣٦٤ ١٦٠٦٥

مكة المكرمةاحمد محمد عبدالله شاوش٠٢٠٩٢٣٩ ١٦٠٦٦

مكتب منطقة الرياضشادي عبدالحميد عبدالكريم شاولي١٧٧٨ ١٦٠٦٧

جدةعواطف حسن بن عمر شاولي٠٠٥٠ ١٦٠٦٨

مكتب منطقة المدينة المنورةفاطمة محمد مصطفي شاويش٨٢٥٥ ١٦٠٦٩

مكتب مكة المكرمةحامد علي بن محمد شايب٨٠٠٧ ١٦٠٧٠

مكة المكرمةمحمود محمد حسين شايب٦٩٢٨٦٧٤ ١٦٠٧١

مكتب مكة المكرمةطه عبدالله علي شبراويشي١٨٢٤١٦٠ ١٦٠٧٢

صبياءمحمد على حسن شبعانى١٥٢ ١٦٠٧٣

مكتب منطقة مكة حسين بن احمد بن حسن شبعاني١٤٥ ١٦٠٧٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة عسيرسعد ثابت  شبيب٤٤٤ ١٦٠٧٥

مكتب منطقة مكة فلك شريف مصطفى شبيب١٨٦٢ ١٦٠٧٦
المكرمة/جدة

الرياضحمد دالك محمد شبير٠٧٩٦ ١٦٠٧٧

جدةعبده اسماعيل عبده شبير٥٤١٥٢٢٩ ١٦٠٧٨

جدةعلى احمد  شبير٥٤٦ ١٦٠٧٩

جدةعبدالله سالم عبدالحق شبيلى٩٢٨٤٨٤٢ ١٦٠٨٠

جدةمحمد على  شبيلى٠٦٩ ١٦٠٨١

الرياضمروعى يعقوب ياقوت شبيلى٨٠٨٦٧٢٤ ١٦٠٨٢

المدينة المنورةاحمد فتحي حسن شبيلي٤٣٨٧ ١٦٠٨٣

مكتب منطقة مكة جبران محمد طاهر شبيلي٨٢٦٢٦٥٠ ١٦٠٨٤
المكرمة/جدة

جدةزينب حسن ابراهيم شبيلي٢٦٣٢١٦٣ ١٦٠٨٥

مكتب منطقة مكة صالحه مفرج بالل شبيلي٦٥٤٥ ١٦٠٨٦
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعلي محمد علي شبيلي١٠٢٣٣٢٠ ١٦٠٨٧

جدةمحمد ابراهيم احمد شجاع٦٩٦٨٩٢٥ ١٦٠٨٨

مكة المكرمةعبدالجليل طه احمدحسن شجاع الدين١٦٤ ١٦٠٨٩

الزلفيصباح رمضان  شحاته٧٣٨ ١٦٠٩٠

جدةعبدالله حامد محمد شحاته٢٦٧٦٥٣٤ ١٦٠٩١

جدةمحمد علي محمد شخين٧٩٣٠ ١٦٠٩٢

مكتب منطقة جازانخالد بن حسن بن محمد شداد٤٦٢٨٠١١ ١٦٠٩٣

عرعرعايد محمد غضبان شرابى٢٨٦ ١٦٠٩٤

الخبراحمد يحى احمد شراحى٥٢٧٤٩٥٧ ١٦٠٩٥

جدةجابر يحيى  شراحيلى٠٤٩ ١٦٠٩٦

جدةعلى احمد  شراحيلى١٠٥ ١٦٠٩٧

الرياضليلى على حسن شراحيلى٢٩٥ ١٦٠٩٨

الرياضاحمد محمد محمد شراحيلي٣١٥٤ ١٦٠٩٩

مكتب منطقة مكة حال احمد ضعافي شراحيلي٣٣٩٩ ١٦١٠٠
المكرمة/جدة

الرياضحمود مسواك علي شراحيلي٠٠٣ ١٦١٠١

جدةطماس محمد عقيل شراحيلي٤٨٢٤٧٦٠ ١٦١٠٢

الرياضعبدالعزيز ابراهيم محسن حريصي شراحيلي٥١١٤١٢٧ ١٦١٠٣

مكتب منطقة مكة عبدالله بن محمد بن حسين شراحيلي٦٧٥١٥٨٩ ١٦١٠٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانعبدالله حسن بن جابر شراحيلي٧٠٨٦ ١٦١٠٥

مكتب منطقة نجرانعزوه احمد مقبل شراحيلي٣١٩٩ ١٦١٠٦

الرياضعلي احمد صالح شراحيلي٥٠٩٥٢٩٦ ١٦١٠٧

مكة المكرمةعلي سالم مربع مجلي شراحيلي٦٥٢ ١٦١٠٨

الرياضعلي سعيد محمد شراحيلي٧٧٦٢٦٣١ ١٦١٠٩

مكتب مكة المكرمةعلي قحم بن عبده بن سعيدحريصي شراحيلي٥٠٢٠٣٩٣ ١٦١١٠

الرياضفاطمه احمد حمد شراحيلي٠٢٦٥٤٧٠ ١٦١١١

الرياضمحمد احمد محمد شراحيلي٢٩٢٩ ١٦١١٢

جدةمحمد عبده بخيت شراحيلي٨٣٧٤ ١٦١١٣

الدماممحمد علي احمد شراحيلي٠٣٨٥٠٢١ ١٦١١٤

أبـهامحمد علي حسن شراحيلي٣٠٧٠٤١٠ ١٦١١٥

مكة المكرمةمحمد محمد ذياب شراحيلي٩٧٩٢٤١٤ ١٦١١٦

الرياضمحمد مسعود حصامي شراحيلي٢٢٢٥٠٩٧ ١٦١١٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القرياتمعجون محارب  شرارى٨٧٣ ١٦١١٨

جدةمحمد عبدالله عباس شربتلي٩٥٦٦٤٠٣ ١٦١١٩

جدةعبدالله عبدربه علي شربجي١٢٦٥٤١٢ ١٦١٢٠

الدماممحمد حسن احمد شربينى٣٦١ ١٦١٢١

مكة المكرمةسوزان عباس ابراهيم شربيني١٧٥١ ١٦١٢٢

المدينة المنورةليلى اسعد حسن شربيني٧٦٩٥ ١٦١٢٣

مكة المكرمةمحمد عمر سراج شربيني٣٣٣٢٠١١ ١٦١٢٤

جدةفهد احمد عرفه شرقاوي٢٤٣٧٨٨٤ ١٦١٢٥

مكة المكرمةسعد عمر سعد شرقى٣٦٨ ١٦١٢٦

جدةعبداالله محمود علي حسين شركار٢٠٣٢٣٨٤ ١٦١٢٧

المدينة المنورةفريال عبدالعزيز محمد شرماني٦٥٧٩ ١٦١٢٨

مكتب منطقة الرياضناصريه ناصر عبدالله شرواني٦٦٣٨ ١٦١٢٩

أبو عريشحسن يامى علي شريف٢٩٤١٨٦٠ ١٦١٣٠

جدةعبدالرحمن يحيى احمد شريف٣٠٦ ١٦١٣١

جدةعبدالله بن محمد بن يحي شريف٨٢٦٨ ١٦١٣٢

مكة المكرمةمحمد شريف حسين شريف٠٣٥ ١٦١٣٣

الدماممحمد عبدالكريم محمد شريف٦٩٠٩٤١١ ١٦١٣٤

جدةيعرب محمد  شريف١٥٧ ١٦١٣٥

جازاناحمد بن يحيى بن يحيى شريفي٩٥٠٧١٤٧ ١٦١٣٦

مكتب منطقة جازانسلطان سليمان محمد شريفي٧٣٤٥ ١٦١٣٧

مكتب منطقة جازانمحمد على يحي شريفي٦٤٢٤ ١٦١٣٨

أبـهاعلي عوض عبدالله مزهر شريم٣٦٧٤٨٨٥ ١٦١٣٩

جدةشفيا عون مانع شريه٠٥٦٥ ١٦١٤٠

جدةوائل عبدالرحيم مصطفي ششه٥٤٨٧٥٠٥ ١٦١٤١

صبياءصالح ابراهيم  ششوا٦٥٤ ١٦١٤٢

جدةاسامه عمر محمد شطا٨٨٤٢٩٤٣ ١٦١٤٣

الرياضكريمه سعيد بوشعيب شطايني٦٦٣٢ ١٦١٤٤

جدةاحمد محمود محمد شعبان٣٤٤ ١٦١٤٥

جدةسعاد محمد عمر شعبان٠٩٠٧٦٤٨ ١٦١٤٦

الدمامعبدالله فيصل احمد شعبان٠٥٠٨٤٣٣ ١٦١٤٧

الظهرانعصام احمد عباس شعبان٩٣٥ ١٦١٤٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعلى عبدالله محمد شعبان٣١١ ١٦١٤٩

صبياءصالح احمد  شعبانى٠٦٢ ١٦١٥٠

جدةسها عبدالرحمن صديق شعبط٥١٤٤ ١٦١٥١

صامطةاحمد ابراهيم قاسم شعبي٧٧٤٧ ١٦١٥٢

مكتب منطقة مكة جوهره علي عمر شعبي٠١٣٤ ١٦١٥٣
المكرمة/جدة

الرياضعبدالرزاق علي محمد شعبي٩٨٦٨ ١٦١٥٤

جدةمسفر على  شعالن٤٤٧ ١٦١٥٥

الرياضحاوى حسن حسين شعللي٢٥٥٥٨٥٦ ١٦١٥٦

جدةعبدالله صالح عبدالله شعيب٨١١٣١٧٣ ١٦١٥٧

مكتب منطقة مكة عبدالله محمد ادريس شعيب٩٧٤٠ ١٦١٥٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة فتو موسى محمد شعيب١٢٣ ١٦١٥٩
المكرمة/جدة

جدةعلى حمدان  شعيره ١٦١٦٠

الدمامفيصل محمد راشد شعيل٦٠٣١١٦٧ ١٦١٦١

الرياضقاسم احمد يحي محمد شغبان٠٠٢٧ ١٦١٦٢

مكتب منطقة مكة جميله محمد تفضل الحق شفي٠٤٨٣ ١٦١٦٣
المكرمة/جدة

مكة المكرمةسعيد يعقوب  شقدار٦٢٠ ١٦١٦٤

المدينة المنورةسعود صالح طه شقرون٨٦٤٦ ١٦١٦٥

تبوكعبدالعزيز طه منصور شقرون٥٠٥ ١٦١٦٦

جدةعبدالحافظ عبدالرحمن  شقير٧٩١ ١٦١٦٧

جازانشريفه احمد على شقيقى٨٥٥ ١٦١٦٨

الرياضعبدالله احمد محمد شكر٥٢٤٧ ١٦١٦٩

جدةياسر احمد عبدالقادر طباع شلبى٩٣٨١ ١٦١٧٠

حائلمحمد الشلش  شلش١٨٠ ١٦١٧١

الرياضسعد محمد سعد شلوان٩٥٧ ١٦١٧٢

الرياضخالد علي محمود شماء٠٤٣٣٢٣٩ ١٦١٧٣

جدةمحمد سعيد مبروك شمس٥٧٢ ١٦١٧٤

مكتب منطقة مكة بدر محمد بن احمد شمسان٩٥٠١ ١٦١٧٥
المكرمة/جدة

أبو عريشعائشه محمد يحيي شناق٨٥١٣٢٣٤ ١٦١٧٦

مكة المكرمةفريده حسن عمر شنب١٧١٧ ١٦١٧٧

جدةخالد بن حسين بن محمد شنير١٧٩٢٩٣٣ ١٦١٧٨

جازانحمد بن عبده بن حمد شنيمر٦٧٦٩ ١٦١٧٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة سعود محمد سعدي شنيمر٨٥٢٥ ١٦١٨٠
المكرمة/جدة

الرياضسحر محمد شهاب شهاب٦٢٠٠ ١٦١٨١

جدةفايز علي عبدالقديم شهاب  الدين٩٨٥٧ ١٦١٨٢

جدةعبدالمعين   شهاب الدين٥٨٦ ١٦١٨٣

الظهرانفايز على عبدالقديم شهاب الدين٧٧٩ ١٦١٨٤

الخبرناديه فهمى محمد شهابى٨٨٠٨٥١٥ ١٦١٨٥

خميس مشيطعائض سعيد عمق شهرانى٥٢٤ ١٦١٨٦

خميس مشيطعلى عبدالله معتوق شهرانى٧٣٥ ١٦١٨٧

خميس مشيطمبارك سعد محمد شهرانى٢٩٦ ١٦١٨٨

المدينة المنورةمحمد عمرسراج عبدالرحيم شهرخاني٤٧٥٣٩١٧ ١٦١٨٩

خميس مشيطفائز شايخ محمد شهرى٩٨٨ ١٦١٩٠

الرياضاحمد عواجي على شوعي١٩٦٣ ١٦١٩١

جازانطاهر علي سعيد شوقف٦٦٨١٦٠٧ ١٦١٩٢

مكتب منطقة مكة امنه احمد علي شوك٠٢٤٩ ١٦١٩٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانخالد عبده احمد شوك٤٥٩٣ ١٦١٩٤

جدةعامر طاهر يحي شوك٤٢١١ ١٦١٩٥

الدمامنور طاهر بخيت شوك٢٩٧ ١٦١٩٦

مكتب منطقة جازانناصر حسين محمد شوالن٨٨٤٦ ١٦١٩٧

جدةخالد احمدسمير محمداكرم شومان٤٤٨٧ ١٦١٩٨

مكتب المنطقة الشرقيةمحمد محبوب دين محمد شوهدرى/٤١٤٢٣٤ ١٦١٩٩

مكتب المنطقة الشرقيةمريم احمد على شويخات١٦٤٦ ١٦٢٠٠

الرياضعبدالله محمد  شويرد٠٥٦ ١٦٢٠١

الخبررامي محمد يحي شويع٣٧٧٤٩٤١ ١٦٢٠٢

مكتب منطقة مكة حسن وليد حسن شويل٨٧٠٥ ١٦٢٠٣
المكرمة/جدة

الظهرانابراهيم عبدالعزيز ابراهيم شيبان٦١٩ ١٦٢٠٤

أبـهافاطمه علوش  شيبان٥٥٧ ١٦٢٠٥

الرياضابراهيم على يحيى شيبه هزازى٤١٩ ١٦٢٠٦

الرياضعلي عبدالعزيز محمد شيحان٠٢٠٠١٥٤ ١٦٢٠٧

الرياضجميل فضل الرحمن اميربخش شيخ٤٦٤٠١٧٨ ١٦٢٠٨

جدةعلى مصلح احمد شيخ٧٩٠ ١٦٢٠٩

جدةمحمد علي عبدالغفور شيخ٤٢٣٤٨٧٩ ١٦٢١٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضصقر عبدالله محمد شيخان٤١٨ ١٦٢١١

جدةفايزة حسين مياه شيخو٧٥٥٠ ١٦٢١٢

الخبرعبدالله محمد الحسن شيخين٣٤٩٨ ١٦٢١٣

الدمامحسين محمد عرار شيخيني٥٠٦١ ١٦٢١٤

جدةمحمد حسن  شير١٣٠ ١٦٢١٥

الرياضوليد محمد عبدالله شيره١٣٨٢٤١٩ ١٦٢١٦

جدةقصي محمد عمر صابر٥٢٦٥٣٣٥ ١٦٢١٧

جدةابوالقاسم بن محمد بن طاهر صادق٣٠٤٠٦١٣ ١٦٢١٨

مكتب منطقة الرياضاحمدجمال نصيرالدين غالم صادق٠٤٢٥٣٠٦ ١٦٢١٩

الرياضامين عبدالكريم  صارى١٠١ ١٦٢٢٠

مكتب منطقة الرياضاهازيج حسن حيدر صالح٧٥٩٢ ١٦٢٢١

حفر الباطنحسناء محمد  صالح٤٦٩ ١٦٢٢٢

العيينه والجبيلهحسين حيدر  صالح٦٢١ ١٦٢٢٣

االحساءحسين صالح الحمد صالح١٧٠ ١٦٢٢٤

المجمعةحصه محمد  صالح٣٥٥ ١٦٢٢٥

مكة المكرمةشوعيه احمد  صالح٤٥٣ ١٦٢٢٦

الباحةصالح سليم  صالح٤٥٠ ١٦٢٢٧

الرياضصفاء مرزوق  صالح٩٨٨ ١٦٢٢٨

جدةعائشه محمد  صالح٢٠٦ ١٦٢٢٩

الطائفعبدالله محمد حسن صالح١٤٨٥٢٦٩ ١٦٢٣٠

تبوكفيصل عواد  صالح٦٣٨ ١٦٢٣١

مكتب مكة المكرمةماجد بن احمد بن سعيد صالح٧٨٠٢٠٦١ ١٦٢٣٢

جدةمازن صالح عزيز صالح٦٨٤٤٠٤٢ ١٦٢٣٣

جدةمحسن محمد محسن صالح٣٨٢ ١٦٢٣٤

جدةمديحه عبدالله جابر صالح٨٤٢٧٧٠١ ١٦٢٣٥

جدةمزينه شوينان  صالح ١٦٢٣٦

جدةناصر محمد ناصر صالح٥٠٧٧٠٠٥ ١٦٢٣٧

جدةعبدالله ابراهيم يحيى صالحى٣٨٤ ١٦٢٣٨

خميس مشيطعلي عبده هادي صالحي٦٥٦٢٣٦٨ ١٦٢٣٩

جدةمحمد سعدالله على صامطى٩٧٧ ١٦٢٤٠

جدةعلي بن محمد بن مبارك صامطي٠٦٠٦٥٣٧ ١٦٢٤١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة نجرانفاطمه صنقور مبارك صامطي٤٧٤٤ ١٦٢٤٢

مكتب منطقة جازانعبدالله محمد ابوالقاسم صايغ١٥٩١ ١٦٢٤٣

الرياضمكاري سعد معروف صباحي٤٥٠٣ ١٦٢٤٤

مكتب منطقة مكة وليد حسن علي صباحي١١٨٥٦٣٥ ١٦٢٤٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عبدالعزيز عاطف احمد صباغ٠٠١٣ ١٦٢٤٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة نواف عاطف احمد صباغ٣١٩٥ ١٦٢٤٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانابراهيم اسماعيل حسن صبخي٦٩٥٠ ١٦٢٤٨

المدينة المنورةاديب سعد ابوبكر صبر٥٤٦٧٢٦٤ ١٦٢٤٩

جدةحسن محمد مساوى صبرى٦١٥ ١٦٢٥٠

جدةمنصور محمد مصلح صبغه٥٢٥٦٥٤٤ ١٦٢٥١

الرياضعبدالله احمد على صبيانى٩٧٣٦٧١٨ ١٦٢٥٢

عنيزةمبارك احمد كعتل صبياني٥٢٦٠٩١٨ ١٦٢٥٣

جدةمحمد عبده فرج دقم صبياني٧٤٩ ١٦٢٥٤

الرياضراشد ناصر محمد صبيح٦٨٠ ١٦٢٥٥

االحساءجعفر بن عبدالله بن علي صبيحه٤٥٩٨٣١٩ ١٦٢٥٦

الرياضحسن احمد يحي صبيه٦٣١١٥٦٥ ١٦٢٥٧

الرياضعلى موسى  صدخى٢٨٥ ١٦٢٥٨

مكتب مكة المكرمةزكيه فائز علي صدقه٣٢٩١ ١٦٢٥٩

مكة المكرمةعلى سلطان  صدقه٢٨٥ ١٦٢٦٠

مكتب منطقة جازانابوبكر احمد محمد صديق٣٢٦٥ ١٦٢٦١

الرياضسامي علي حسن صديق٨٢٠٤٠٩٩ ١٦٢٦٢

جدةعبده محمد عبده صديق ١٦٢٦٣

مكتب منطقة الرياضعلى احمد على صديق٦٤٦١٠١٤ ١٦٢٦٤

جدةعيسى احمد محمد صديق١٥٩٩٨٨٢ ١٦٢٦٥

مكتب منطقة جازانمحمد علي ناصر صران٧٢٨٥٦٥٠ ١٦٢٦٦

الرياضابراهيم محمد عالالله صرخي٥٢٦٠ ١٦٢٦٧

الرياضعيسى محمد عالالله صرخي٥٧٣٢ ١٦٢٦٨

حائلعبدالله عبدالرحمن محمد صعب٤٥١٥٨٢٢ ١٦٢٦٩

جازانمثنى عبده على صعب٨٩٧ ١٦٢٧٠

مكة المكرمةبدوية ابراهيم بدوي صعيدي٥٠٢٧٦٤٠ ١٦٢٧١

مكة المكرمةمنصور معتوق عبدالله صعيدي٩٠١٥٠٣٢ ١٦٢٧٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةيوسف محمد احمد صعيدي٥٩٨٧٠٣٦ ١٦٢٧٣

جدةعزيز عيسى على صعير٢٢١ ١٦٢٧٤

مكة المكرمةحسين حسن حسن صغير٠١٧٢٥٧١ ١٦٢٧٥

جدةخالد بن ابراهيم بن محمد صغير٩٩٣٠٢٤٨ ١٦٢٧٦

أحد المسارحةاحمد محمد  صغيرى٦٣١ ١٦٢٧٧

جدةخالد احمد سليمان صفطه٣٩٥٤٣٦٥ ١٦٢٧٨

جدةمحمدعلي عبدالرحمن عبدالله صفطه٩٠٧٤ ١٦٢٧٩

أبو عريشعبده سعدون احمد صفي٣٠٨٧٢٥٠ ١٦٢٨٠

جدةاسماعيل علي حمد صلبي٣٧٣٧٥٠٤ ١٦٢٨١

مكتب منطقة جازانحسن علي حسن صلطان٨٥٨٦٤٤٧ ١٦٢٨٢

الرياضقاسم على احمد صلهبى٦٥١٩٣٢٨ ١٦٢٨٣

الخبرعلي أحمد بن علي صلوي٤١٠٨ ١٦٢٨٤

الدمامزكي مهدي علي صليل٦٧٩٠٢٥١ ١٦٢٨٥

الجبيلعلى عبدالله على صليل٢٢٤٠٤٢٨ ١٦٢٨٦

جازانابراهيم على  صم٨٢٦ ١٦٢٨٧

جازانادريس حسن عبده صميلى٠٩٩٧٣٦٥ ١٦٢٨٨

مكتب منطقة جازانيحي حسين احمد صميلى٩٨٧٦ ١٦٢٨٩

الرياضحسن محمد ادريس صميلي٣٠٢٨٢٢١ ١٦٢٩٠

مكتب منطقة جازانعائشه يحي طاهر صميلي٠٢٠٢ ١٦٢٩١

مكتب منطقة جازانعلي طاهر جريد صميلي٤٩٤٩ ١٦٢٩٢

مكتب منطقة جازانعيش ادريس حسن صميلي٨٢٦٦ ١٦٢٩٣

مكتب منطقة جازانمحمد علي علي صميلي١٧٤٩ ١٦٢٩٤

مكتب منطقة جازانمنه عبده طاهر صميلي١٣٤٥ ١٦٢٩٥

الدماممحمد على حسن صنعانى٣٢٦٩٧١٤ ١٦٢٩٦

الرياضعماد حمد بن حسن صنعاني٥٧٠٤ ١٦٢٩٧

جدةمحمد يحيي قاسم صهلولى٠١٥٤١٤٤ ١٦٢٩٨

الرياضجمعان يحي جابر صهلولي٠٤١٦ ١٦٢٩٩

صبياءمحمد يحي مشعوي صهلولي١١١٦٣٨٩ ١٦٣٠٠

جازانحسن يحيى  صورى٨٤٣ ١٦٣٠١

الرياضابراهيم عمر محمود صومالى٩٦٦ ١٦٣٠٢

الرياضاحمد جمعه محمداسماعيل صومالى٦٢٧ ١٦٣٠٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الجبيلفرحان عمر محمودعلي صومالى٦٨٣ ١٦٣٠٤

مكتب منطقة جازانامنه محمد يحى صيادى٠٦٧١ ١٦٣٠٥

جازانفاطمه محمد جبران صيادى٣٨٧ ١٦٣٠٦

مكتب منطقة مكة فاطمه صالح ابراهيم صيادي٣٩٢٣ ١٦٣٠٧
المكرمة/جدة

جدةجابر احمد جابر صيرفي٧٧١٣٧٢٥ ١٦٣٠٨

مكة المكرمةحسن بن بكر بن حامد صيرفي٨٧٦٣٧٨٩ ١٦٣٠٩

مكتب منطقة مكة ريان سعيد علي صيرفي٥٠٨٣ ١٦٣١٠
المكرمة/جدة

جازانابراهيم هادي بن محمد صيرم٩١٩٩ ١٦٣١١

جدةحسين على  صيقل١١١ ١٦٣١٢

مكتب منطقة مكة عمر بن محمد بن بوكر صيقل٧١٧١٤٦٤ ١٦٣١٣
المكرمة/جدة

مكة المكرمةمحمود محمد  ضئوي٠٨٠ ١٦٣١٤

مكتب المنطقة الشرقيةامنه مهدي ابراهيم ضاحي٦٩٧٧ ١٦٣١٥

جازانعبدالرحمن بن عبدالله بن محمد ضامري٧٤٠٩٦٠٨ ١٦٣١٦

صامطةمحمد احمد يحي ضامري٧٠٩٤ ١٦٣١٧

الدمامحسن علي محمد ضامن٢٨٦ ١٦٣١٨

جدةممدوح عبد العزيز محمد ضاوي٢٨١٧٦٩٤ ١٦٣١٩

الرياضممدوح عبدالعزيز محمد ضاوي٦٩٤ ١٦٣٢٠

جازانعلي ابراهيم أحمد ضبيع٤٩٣٨١٣٦ ١٦٣٢١

الجبيلعلى احمد  ضحونه ١٦٣٢٢

جدةايمن محمد احمد ضحوي٩٠٠٧٠٩٣ ١٦٣٢٣

الرياضمهدي بن سعد بن ناصر ضيف  الله٢٠٠٧٤٢٢ ١٦٣٢٤

الرياضخالد عبدالله سعود طالب٨٨٤٦٩٩٤ ١٦٣٢٥

مكتب منطقة الرياضمنى على صالح طالب٥٧٢٦ ١٦٣٢٦

الجبيلوليد عبدالقوي بكران طالب٤٠٨٥٨٧٧ ١٦٣٢٧

الرياضجبرير بن عبدالله بن علي طالبي٣٤٧٩٢٨٩ ١٦٣٢٨

أبـهاسالمه شوعان  طالع٥٨٤ ١٦٣٢٩

أبـهايحيى محمد جابر طالع٤٤٦ ١٦٣٣٠

الرياضذيابى رزق عقدى طامى٢٣١ ١٦٣٣١

المدينة المنورةالسيد سلمان زيدالعاب طاهر٣٠٢ ١٦٣٣٢

مكتب منطقة مكة اياد محمد مرسى طاهر٦٢٨٣ ١٦٣٣٣
المكرمة/جدة

الرياضطاهر محمد الطيب طاهر٢٦٦٩٣١٠ ١٦٣٣٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة المدينة المنورةفارس حسن بن عبدالله طاهري٢٧٧٣ ١٦٣٣٥

مكة المكرمةمحمد علي صديق طبقي٧٣٥ ١٦٣٣٦

جدةصالحه ايوب ابراهيم طبل٤٦١٨ ١٦٣٣٧

جدةمنى وهبى سنوسى طحالوى١١٩٩٨٥٦ ١٦٣٣٨

مكة المكرمةخليفه محمد  طرابلسى٣١٥ ١٦٣٣٩

المدينة المنورةعبدالعزيز حسين لطفي طرابيشي٧٣٥٧٥٨٧ ١٦٣٤٠

جدةاحمد فخري يوسف طرزان٥٢٨١٢٠٩ ١٦٣٤١

الرياضياسر يوسف علي طروش٠١٧٥ ١٦٣٤٢

جدةساره داخل دخيل الله طالل٣٩٨٢ ١٦٣٤٣

جدةطارق محمد احمد طلب٤٠٠١٧٠٥ ١٦٣٤٤

الرياضأحمد يوسف محمد طلحة١١٨٣٨٩٤ ١٦٣٤٥

الرياضصالح محمد عبدالله طليان٥٠٩١ ١٦٣٤٦

الطائفجابر طير حسين طميحى١٨٣ ١٦٣٤٧

جدةياسر احمد احمد طميحى٢١٤٦٣٢٦ ١٦٣٤٨

جدةيحى محمد شامى طميحى٦٢٨٨٨٢٣ ١٦٣٤٩

الرياضابراهيم علي يحيى طميحي٨٣٨٩ ١٦٣٥٠

الرياضاحمد علي محمد طميحي٣٩٦٩ ١٦٣٥١

خميس مشيطخالد محمد حسين طميحي٦٤١٣٧٠٨ ١٦٣٥٢

جازانرقيا محمد على طواشى٢٢٠ ١٦٣٥٣

الرياضامينه احمد عثمان طوال٩٩٥٧٩٨٠ ١٦٣٥٤

أحد المسارحةعلى يحيى حسن قاسم طوهرى٠٢٨ ١٦٣٥٥

الرياضجابر ابراهيم علي طوهري٦٣٣٩١٠٣ ١٦٣٥٦

أحد المسارحةعلي يحيى منصور طوهري٧٥٧٢ ١٦٣٥٧

جازانمحمد احمد احححححححححح طويل٨٥٦ ١٦٣٥٨

جدةفائزه عادل سليمان طويلي٩٧٣٥ ١٦٣٥٩

جدةبندر اسعد عثمان طيار٥٢٠٣٨٦٣ ١٦٣٦٠

جدةسعود عثمان أحمد طيار٢٤٨٢٨٦٠ ١٦٣٦١

جدةعبدالخير فالح  طيار٠٦٢ ١٦٣٦٢

الرياضعبدالله عبدالرحمن  طياش١٣٩ ١٦٣٦٣

الدمامطالل بن عبدالسالم بن محمد طيب١٠٤١٩٢٨ ١٦٣٦٤

مكة المكرمةفؤاد محمد جمال طيب٦٨٤ ١٦٣٦٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةمهرزال محمد  طيب٧٢١ ١٦٣٦٦

صبياءمنير يحي محمد طيرى٦٥٨١ ١٦٣٦٧

أبـهامحمد عائض  ظافر٧٥٢ ١٦٣٦٨

خميس مشيطسامى محمد مبارك ظفران٣٩٨٠ ١٦٣٦٩

جدةصالح عبدالقادر عمر ظلمه٧٦٩٨٢٥٢ ١٦٣٧٠

مكتب منطقة مكة رنا محفوظ يسلم ظيق١٩٠٤ ١٦٣٧١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عبدالعزيز محفوظ يسلم ظيق٣١٣٥ ١٦٣٧٢
المكرمة/جدة

الرياضمحمد محفوظ يسلم ظيق٣١٢٧٧٧٢ ١٦٣٧٣

مكتب منطقة جازانعوش عثمان محمد عائش٢٩٢٩ ١٦٣٧٤

أبـهامتعب سالم  عائض٦١٩ ١٦٣٧٥

بيشةنوره سعيدمحمد بريك عائض ١٦٣٧٦

جدةحسين عبدالله  عابد٠١٥ ١٦٣٧٧

جدةسعيد عطيه  عابد٠٤٢ ١٦٣٧٨

الظهرانعلي مصطفى علي عابد٦٤٢١ ١٦٣٧٩

جدةفريج مفرج فريج عابد٨٣٢٣٤٤٠ ١٦٣٨٠

جدةسراج جميل عمر عابد الثقفي١٤٣٧٨٤١ ١٦٣٨١

الخبرسمير جمال حسين عابدالثقفي٤٢٨٤٥٤١ ١٦٣٨٢

جدةسعود عزمى زكى عابدين١٩٤٣ ١٦٣٨٣

خميس مشيطشائع على مساوى عاتى٤٥٤٢٠٩٩ ١٦٣٨٤

الرياضحسين علي عقيل عاتي٥٣٣٢٢٣٨ ١٦٣٨٥

الرياضعثمان محمد أحمد عاتي٦٧٨٧٣٦٢ ١٦٣٨٦

الرياضمحمد شوعي أحمد عاتي٧٦٢٥٠٦٩ ١٦٣٨٧

مكتب منطقة الرياضهادي علي مروعي عاتي٢٥٤٨ ١٦٣٨٨

الرياضحسين محمد حسين االحمر عارجى٣١٢ ١٦٣٨٩

الظهرانبريهان منصور حسين عارف٤٤٠ ١٦٣٩٠

جدةعدنان ابراهيم محمد عارف٢٧٨ ١٦٣٩١

جدةفريد احمدسليم عبدالصمد عارف٦٦٢٨٩٣٧ ١٦٣٩٢

جدةمحمد بن محمد جميل عارف٨٩٤ ١٦٣٩٣

مكتب منطقة مكة شاديه محمود محمد عارفين٣٢٥٢ ١٦٣٩٤
المكرمة/جدة

الدمامأحمد علي بن احمد عازب٦٦٩٠ ١٦٣٩٥

مكتب منطقة جازانامنه هادى على عازب٤٤٣٢ ١٦٣٩٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةامال حسن محمد عاشور٤٨٠٦ ١٦٣٩٧

مكتب منطقة مكة خديجه حسن صالح عاشور٠١١٨ ١٦٣٩٨
المكرمة/جدة

جدةمحمد حسن صالح عاشور٣٧٨٢١٨٤ ١٦٣٩٩

الرياضسالم محمد  عاطف٣٧٧ ١٦٤٠٠

الرياضيسلم عبدالله سالم عاطف٢٧٧٥٩٨١ ١٦٤٠١

مكتب منطقة المدينة المنورةسليمة احمد محمد عاقل٩٤٣٥ ١٦٤٠٢

مكة المكرمةسعيد مسعود  عالم٦٥٠ ١٦٤٠٣

الطائفعبدالقادر محمود  عالم٤٤٣ ١٦٤٠٤

جدةفؤاد بن عبدالحميد بن محمد عالم٣٥٣٩٣٣٠ ١٦٤٠٥

الرياضزكيه بكر عمر عالوه٠٨٥ ١٦٤٠٦

جدةسعدى احمد علي عامر٥٠٥٠ ١٦٤٠٧

أبـهاشريفه موسى  عامر٣٠٧ ١٦٤٠٨

جدةعامر احمد  عامر٥٤٦ ١٦٤٠٩

مكتب مكة المكرمةعبدالله صادق صدقه عامر٧٦٢٥٩٨٧ ١٦٤١٠

جدةمحمد احمد  عامر٤٨٧ ١٦٤١١

المدينة المنورةهدى علي حماد عامر٠١٩٨ ١٦٤١٢

ضمدحسين يحى محمد عامرى٤٩٧١٨٥٢ ١٦٤١٣

مكتب منطقة جازانعادل جابر هادي عامري٥٨٤١ ١٦٤١٤

الرياضعقيله جابر عثمان عامري٧٥٧٣ ١٦٤١٥

مكتب منطقة جازانماجد جابر هادي عامري٧٨٧٠ ١٦٤١٦

جدةمحمد حسين محمد عاموه٢٣٣٤ ١٦٤١٧

مكة المكرمةحامد محمد  عايش٦٨٢ ١٦٤١٨

الدمامصبى منسى احمد عايش٢٧٦ ١٦٤١٩

الرايسباسم عواض السلمي عايض٦٥٣٧ ١٦٤٢٠

مكتب مكة المكرمةسالم عبدالله سالم عايض٦٩٨١ ١٦٤٢١

الرياضمريم سرور على عايل٦٤٢ ١٦٤٢٢

مكة المكرمةسلطان حسن قاسم عبادل٧٤٥٢٣٤٠ ١٦٤٢٣

الرياضيحيى ابراهيم رهوي عبادي٩٩٩٦٠٤٧ ١٦٤٢٤

جدةالهام احمد عمر عباس٠١٥ ١٦٤٢٥

مكتب منطقة تبوكامنه حسن احمد عباس٥٢٧٩ ١٦٤٢٦

جدةزياد فوءاد  عباس٩٢٣ ١٦٤٢٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أبو عريشيحي محمد علي عباس٥٨٦٨ ١٦٤٢٨

مكة المكرمةحسام عادل محمد عبد الجبار١٧٠٥٢١٩ ١٦٤٢٩

مكتب مكة المكرمةسميرة علي عمر عبد الرشيد٣٤٥١ ١٦٤٣٠

الرياضابراهيم محمد سعد عبد السالم١٥٢٤٣٩١ ١٦٤٣١

جدةمؤيد فايز غالب عبد الله١٠٦٨١٤٩ ١٦٤٣٢

الخبرمتعب مساعد محمد عبد الواحد٦٨٦٨٩٦٤ ١٦٤٣٣

الرياضمحمد احمد علي عبدالباقي٨٥٥١٧٠٨ ١٦٤٣٤

مكتب منطقة مكة رزق الله مبارك عبدالكريم عبدالجبار٢٨٠١٧٦٤ ١٦٤٣٥
المكرمة/جدة

جدةعبدالله عثمان عبدالله عبدالجبار٤٩٧٦٦٩٨ ١٦٤٣٦

جدةعصام بن سالم بن محمد عبدالجبار٠٦٠٩٥٥٢ ١٦٤٣٧

مكتب المنطقة الشرقيةامتثال علي ابوالحجاج عبدالجليل٥٤٩٧ ١٦٤٣٨

جدةمحمد صالح اسعد عبدالجواد٠٩٠ ١٦٤٣٩

المدينة المنورةفهد صالح دولى عبدالحفيط١٤٤ ١٦٤٤٠

مكة المكرمةخالد محفوظ ابوالسعود عبدالحق٣٤٤٧١٠٦ ١٦٤٤١

مكتب المنطقة الشرقيةعبدالمجيد مازن عبدالمجيد عبدالحليم بدر٥٣٢٩ ١٦٤٤٢

الرياضحسن محمد ابومنصور عبدالحميد١٩١ ١٦٤٤٣

أبـهايع يى احمد يحيى عبدالخالق٩٦٢ ١٦٤٤٤

مكتب منطقة مكة حسين عبدالرحمن عبدالله عبدالدائم٤٢٧ ١٦٤٤٥
المكرمة/جدة

الرياضجميله نافع محمد عبدالرحمن٤١٧٧٩٠١ ١٦٤٤٦

مكتب محافظة الطائفخضراء مرزوق عبدالله عبدالرحمن٩٥٣٦ ١٦٤٤٧

الرياضسعد محمد  عبدالرحمن٥٢١ ١٦٤٤٨

الدمامسويعى سعيد خميس عبدالرحمن١٧٧ ١٦٤٤٩

أبـهاعائشه محمد  عبدالرحمن٢٧١ ١٦٤٥٠

جدةعبدالرحمن احمد صالح عبدالرحمن ١٦٤٥١

المدينة المنورةعبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن٩٧٦٤ ١٦٤٥٢

الرياضعبدالعزيز عبدالواحد  عبدالرحمن٩٧١ ١٦٤٥٣

الرياضعبدالله سليمان عبدالعزيز عبدالرحمن٩٣٩ ١٦٤٥٤

الرياضغانم سالم محمد عبدالرحمن٩٧٨ ١٦٤٥٥

الطائفغرم الله عبدالله  عبدالرحمن٧٢٢ ١٦٤٥٦

الدماممحمد عبدالعزيز عبدالرحيم عبدالرحمن ٨٨ ١٦٤٥٧

جدةسعد حامد على عبدالرحيم٣٤٠١٢٢٩ ١٦٤٥٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةنور شمس الحق  عبدالرشيد١٠٨ ١٦٤٥٩

جدةاحمد عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمجيد عبدالستار٦٤١٧٠٣٩ ١٦٤٦٠

جدةمحمد احمد  عبدالصبور٥٢٠ ١٦٤٦١

الرياضسناء بنت عوض بن محمد عبدالصمد٨٠٣٠ ١٦٤٦٢

مكتب منطقة مكة حنين اسماعيل يوسف عبدالعاطي١٠٤٦ ١٦٤٦٣
المكرمة/جدة

الرياضسعيد بخيت  عبدالعزيز٠٢١ ١٦٤٦٤

الرياضصالحه امان عتيقه عبدالعزيز٢٤٦ ١٦٤٦٥

الخبرنسيم حسن عبدالمجيد عبدالعزيز٨٩٨ ١٦٤٦٦

الرياضيحيى مبروك بشير عبدالعزيز٧٠٧ ١٦٤٦٧

المدينة المنورةدخيل حطيحط  عبدالعوقى٣٧٩ ١٦٤٦٨

مكة المكرمةفريد عبدالرحيم  عبدالغنى٥٦٠ ١٦٤٦٩

الرياضظبيه حمزه عبدالوهاب عبدالغني٨٨٥٦ ١٦٤٧٠

الرياضحسن محمود محمد عبدالفتاح٥٥٣ ١٦٤٧١

مكتب منطقة الرياضعواطف توفيق محمد عبدالفتاح٨٧٣٥ ١٦٤٧٢

جدةموسى مرزيق  عبدالفتاح٤٣٢ ١٦٤٧٣

الرياضحازم رفيق محمد عبدالقادر١٤٧٧ ١٦٤٧٤

مكتب محافظة حفر الباطنسلطان احمد ناصر عبدالقادر٥٢٥٣ ١٦٤٧٥

جدةمحمد فارس رشيد عبدالقادر٦٨٦ ١٦٤٧٦

مكتب منطقة مكة هيفاء عبدالعزيز صدقه عبدالقادر٠٢٢١ ١٦٤٧٧
المكرمة/جدة

الرسبخيت محمد  عبدالكريم١٧٥ ١٦٤٧٨

الرياضدهام شاين  عبدالكريم٠٦٠ ١٦٤٧٩

جدةناهد طارق عبدالحكيم عبدالكريم٦٦٢٦ ١٦٤٨٠

جدةنوره خثيم  عبدالكريم٠٠٩ ١٦٤٨١

مكتب محافظة الجبيلالبنـدرى صالـح عنبـر عبداللـه٤٢١٩ ١٦٤٨٢

مكتب محافظة الجبيلتـقيــه صالـح عنبـر عبداللـه٤٢٠١ ١٦٤٨٣

الرياضابراهيم منصور  عبدالله٥٧٧ ١٦٤٨٤

الرياضاحمد عوض  عبدالله٥٠٠ ١٦٤٨٥

مكة المكرمةاحمد محمد  عبدالله٤٧٥ ١٦٤٨٦

جدةالسيدصالح السيدمحسن  عبدالله٧٦٦ ١٦٤٨٧

الرياضانور مبروك محمد عبدالله٢٢٢٩ ١٦٤٨٨

جدةبدر مختار محمد عبدالله١٠٦٤ ١٦٤٨٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضبلغيث على  عبدالله٩١٧ ١٦٤٩٠

مكتب منطقة الرياضحاشد حسن  عبدالله٤٨٢ ١٦٤٩١

مكتب منطقة مكة حمدان محمد عبدالمولى عبدالله٩٣٤٦٨٨٦ ١٦٤٩٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة حمده محمد  عبدالله٧١٥٢ ١٦٤٩٣
المكرمة/جدة

المدينة المنورةحمزه عبدالحي عبداالحد عبدالله٩٤٥٢ ١٦٤٩٤

مكتب منطقة مكة خديجه زين حسن عبدالله٩٨٠ ١٦٤٩٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة ركان حسين سعيد عبدالله٢٢٥٦ ١٦٤٩٦
المكرمة/جدة

أبـهازهره على  عبدالله٤٦٣ ١٦٤٩٧

أبـهاسعد سعيد  عبدالله٦٢٥ ١٦٤٩٨

تبوكسعدى فراج عمر عبدالله٥١٢٣٣٤٨ ١٦٤٩٩

جدةسعيده حمد  عبدالله٣٨٥ ١٦٥٠٠

جدةسعيده محمد  عبدالله٠٢٨ ١٦٥٠١

مكتب منطقة مكة سلطانه دميجو محمد عبدالله٩٨٧٧ ١٦٥٠٢
المكرمة/جدة

جدةسليم فرج عتيق نوره عبدالله٧٧٩ ١٦٥٠٣

مكتب منطقة عسيرشريفه عائض احمد عبدالله٧٤٢١ ١٦٥٠٤

مكتب منطقة جازانشيخه يحى اسماعيل عبدالله٣١٥٤ ١٦٥٠٥

الدمامضياء سعد  عبدالله٤٨٦ ١٦٥٠٦

الرياضعائشه سالم  عبدالله٠٧٦٠٩٥٢ ١٦٥٠٧

الرياضعادل شاهين سعد عبدالله٧٥٢ ١٦٥٠٨

مكتب محافظة بيشةعبدالرحمن صالح علي عبدالله٩٦٤٨ ١٦٥٠٩

جدةعبدالعزيز يوسف محمد عبدالله٦٣٩٥٠٤٦ ١٦٥١٠

جدةعبدالله بن حسن بن محمد عبدالله٦٣١٧٠٦٣ ١٦٥١١

خميس مشيطعبدالله سعيد  عبدالله٥١٧ ١٦٥١٢

نجرانعبدالله سعيد  عبدالله٠٨٠ ١٦٥١٣

جدةعبدالله عبدالرحمن  عبدالله٤٣٥ ١٦٥١٤

الرياضعبدالله على  عبدالله٢٧٢ ١٦٥١٥

قلوةعبدالله عمر احمد عبدالله٤٤٧ ١٦٥١٦

الرياضعبدالله محمد احمد عبدالله٠٢٩٥٢١١ ١٦٥١٧

جدةعيسى طائر  عبدالله٩٩١ ١٦٥١٨

جدةغريب عبدالله محمدمقبول عبدالله٤٢٧ ١٦٥١٩

المدينة المنورةفائزه خليل حبيب  الله عبدالله٣٣٢٦ ١٦٥٢٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضفاطمه احمد على عبدالله٠٥٤ ١٦٥٢١

جدةفريد خميس  عبدالله٦٥٢ ١٦٥٢٢

جدةمبروك محسن  عبدالله٢٣٦٥٣٦٠ ١٦٥٢٣

الرياضمحمد بشير علي عبدالله٦١٥٥٨٧٤ ١٦٥٢٤

مكة المكرمةمحمد على احمد عبدالله٥٧٨ ١٦٥٢٥

نجرانمريم مسفوه صالح عبدالله٧٠٠ ١٦٥٢٦

الرياضمساعد متعب مبروك عبدالله٠٧٣٢ ١٦٥٢٧

جدةمطلق قويسه  عبدالله ١٦٥٢٨

الباحةمليحه محمد  عبدالله٨٥٤ ١٦٥٢٩

الطائفمليحه يوسف  عبدالله٧٢٢ ١٦٥٣٠

جدةمنى بنت عبدالرحمن بن احمد عبدالله٥٥٤٩ ١٦٥٣١

الرياضمهدى ناصر  عبدالله١٦٩ ١٦٥٣٢

مكتب منطقة مكة وليد محمد مفتاح عبدالله٢٧٦٣ ١٦٥٣٣
المكرمة/جدة

جدةمحمد رابح  عبدالمؤمن٧٨٧ ١٦٥٣٤

خميس مشيطسعد سعيد  عبدالمستقيم٠٤٧ ١٦٥٣٥

جدةسمير صالح  عبدالمطلوب١٤٧ ١٦٥٣٦

جدةمنصور محمد حسن عبدالملك٧٣٥٢٥٨٤ ١٦٥٣٧

الدماممحمد عمر محمد عبدالمولى٠٣٢٦٦٨٩ ١٦٥٣٨

مكتب محافظة األحساءدارالنعيم محمد حسين عبدالهادي٩٤٢٨ ١٦٥٣٩

الرياضمحمد سامر محمود فياض عبدالهادي٢٥٠٨٣٤٧ ١٦٥٤٠

الجبيلفوزيه محمد عبدالرحمن عبدالواحد٥١١٩٩٥٦ ١٦٥٤١

الظهراناحمد عبدالوهاب احمد عبدالواسع٦٦٥٦٢٩٠ ١٦٥٤٢

جازانصالحه بشراء عبدالقادر عبدالوهاب٨٦٢٩٢٢٩ ١٦٥٤٣

الرياضمحمد منصور عبدالله عبدان٣٠١ ١٦٥٤٤

مكتب منطقة الرياضسعد فهد عبدالله عبدربه٤٧٩٧٥٨١ ١٦٥٤٥

الرياضمنصور فهد عبدالله عبدربه٨٥٦ ١٦٥٤٦

المدينة المنورةعلى سلمان  عبدلى٢٣٣ ١٦٥٤٧

مكتب منطقة جازانيونس عبدالله جابر عبدلي٦٨٩١ ١٦٥٤٨

جدةابوبكر ادم محمد عبده٩٨٨ ١٦٥٤٩

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد ادم عبده سعيد عبده١١٤٢٤٦٤ ١٦٥٥٠

جدةحسين عبدل لله محمد عبده٦٣٤ ١٦٥٥١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةصالحه بنت محمد بن دقم عبده٣٥٧١ ١٦٥٥٢

أبـهاعلى عبده مريع عبده٨٠٤ ١٦٥٥٣

جدةعول ادم  عبده٦٣٢ ١٦٥٥٤

جازانفاطمه علي ابراهيم عبده٤١٠٠٣١٦ ١٦٥٥٥

جدةنوره سعيد سالم عبدون٢٤١٨ ١٦٥٥٦

الرياضعبد الرحمن حنين علي عبسي٤٩٦١ ١٦٥٥٧

الرياضمريم حسين حسن عبسي٤٢٤٢ ١٦٥٥٨

الرياضمنيره علي ابن حسن عبسي٣٩٥٩ ١٦٥٥٩

الخرجهندى موسى جابر عبسي٧٧١ ١٦٥٦٠

الرياضيحي محمد ابراهيم عبسي٠٤٠٥٤٧١ ١٦٥٦١

الرياضعادل محمد على عبود٤٩٢١٤٥٠ ١٦٥٦٢

مكتب منطقة عسيرفاطمه محمد علي عبود١١٨٠ ١٦٥٦٣

مكة المكرمةمرزوق بن حسين بن عتيق عبود٧١٦ ١٦٥٦٤

مكتب منطقة الرياضمنيره عبدالله علي عبود٦١٠٠ ١٦٥٦٥

الخبروضحى عبيان على عبيان١٦٥٨ ١٦٥٦٦

الخبرحسين يحي فرج عبيد٧٥٢٣ ١٦٥٦٧

عرعرفاطمه رمضان  عبيد٢١٥ ١٦٥٦٨

مكتب منطقة عسيرقريش علي احمد صرصر عبيد٣٢٥١ ١٦٥٦٩

جدةمحمد احمد مصطفى عبيد٦٤٩١٥٥١ ١٦٥٧٠

ضباءمحمود احمد عبدالقادر عبيدان٣٣٥ ١٦٥٧١

تبوكمحمود محمد عبيدان عبيدان٨٥٨٣٤٦٥ ١٦٥٧٢

الخبرفايز منصور محمد عبيدي٤٧٠٤٢٦٦ ١٦٥٧٣

أحد المسارحةاحمد علي محمد عبيري٦٥٨٨١١٢ ١٦٥٧٤

جازانعلي علي احمد عبيري٧٦٠٢٦٧٢ ١٦٥٧٥

تبوككريمه بنت حسن بن محمد عبيه٤١٩٤ ١٦٥٧٦

مكتب منطقة مكة دنيا مبارك سالم عتش٧٠٩٦ ١٦٥٧٧
المكرمة/جدة

الرياضاحمد عبدالله يحي عتودي٤٦٥١٠٤٢ ١٦٥٧٨

جدةاحمد محمد موسى عتودي٣٣٥٠ ١٦٥٧٩

جدةمجدي علي احمد عتيبي٧٦٠٤٧٠٨ ١٦٥٨٠

الرياضبخيت مبارك سعيد عتيق٣٥٨ ١٦٥٨١

الرياضعبدالله سعد عتيق عتيق٢٥٥ ١٦٥٨٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة فارس هشام محمد عتيق٣٣٣٣ ١٦٥٨٣
المكرمة/جدة

الرياضمحمد ابراهيم  عتيق٥١٨ ١٦٥٨٤

مكتب منطقة جازانليلى محمد حسن عتين١٦٨٣ ١٦٥٨٥

الدماممحمد احمد ابراهيم عتين٨١٢٨٣١٦ ١٦٥٨٦

جدةدالل ابراهيم  عثرون٢٧٠ ١٦٥٨٧

الرياضامنه احمد  عثمان٣٤٨ ١٦٥٨٨

الرياضامينه مكى  عثمان٣١٨ ١٦٥٨٩

الرياضحسن احمد الوداعه عثمان١٤٥٢٧٨٠ ١٦٥٩٠

مكة المكرمةرحمه ابوبكر  عثمان٩٦٣ ١٦٥٩١

جدةصباح عبدالله محمد عثمان٦٣٢٩ ١٦٥٩٢

جدةعبد الرحمن طارق عبدالحفيظ عثمان٦٣٤٦٢١٥ ١٦٥٩٣

جدةعيشه ادم  عثمان٦٥٥ ١٦٥٩٤

الرياضمحمد سعد  عثمان٤٦٧ ١٦٥٩٥

الخبرمحمد عبدالله بن موسى عثمان٣٠٧٣٠٦٠ ١٦٥٩٦

جدةمحمد كامل مسلم محمد عثمان٣٠٨٧٤٨٣ ١٦٥٩٧

جدةخالد صالح عبداللة عجاج٠١٨٦١٤١ ١٦٥٩٨

جدةعيسى صديق  عجالن١٦٠ ١٦٥٩٩

مكتب منطقة مكة نور محمد سعيد عجالن٥٧٠٢ ١٦٦٠٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة تبوكنوف سالم حسين عجوه٣٧٩٧ ١٦٦٠١

الطائفعامر سعيد حامد عجيب٨٦٥ ١٦٦٠٢

الرياضعبدالعزيز عبدالله سعد عجيبان٤٣٢١٩٦٤ ١٦٦٠٣

جازاناحمد على  عجيلى٠٣٥ ١٦٦٠٤

جدةحياة احمد محمد عجيلي٢١٧٨ ١٦٦٠٥

مكتب المنطقة الشرقيةامنه نور هارون عداله٤١٤١ ١٦٦٠٦

تبوكاحمد حسن شقير عداوى١٩٢ ١٦٦٠٧

الرياضضيف الله احمد هادى عداوى٦٥٤٤١١٧ ١٦٦٠٨

جدةمحسن احمد يحيى عداوى٧٦٥ ١٦٦٠٩

جدةسعيد مشبب بن سعيد عداوي١٦٩٦ ١٦٦١٠

الخبرمحمد احمد محمد عداوي٤١٤٨١٥٧ ١٦٦١١

الرياضمحمد عبدالله  عدوان٧٦٥ ١٦٦١٢

المدينة المنورةيحيى على على عذاب٩٥٢ ١٦٦١٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةيحي محمد مبروك عرار قيسي٤٧١٧٧٧٩ ١٦٦١٤

الرياضصادق عبدالله محمد عرب٣٦٧١٧٩٨ ١٦٦١٥

جدةعبدالرحمن على محمد عرب٩٢٨٤١٨٣ ١٦٦١٦

الرياضعفاف خليل عمر عرب١٤٣٠ ١٦٦١٧

الرياضنبيل عبدالله ابراهيم عرب٥٠٣٢٩٢٧ ١٦٦١٨

خميس مشيطياسين احمد  عرب٥٣٥ ١٦٦١٩

بيشةمحمد شارع محمد عردان النيشى ١٦٦٢٠

الرياضسعد ناصر سعد عرفج٣٤٠٠ ١٦٦٢١

الرياضعبدالله سليمان عبدالله عرفج٠٤٨٣٠٨٨ ١٦٦٢٢

مكتب منطقة مكة حسين هشام حسين عرفشة٩٢٤٣ ١٦٦٢٣
المكرمة/جدة

الرياضمصطفى محي الدين مصطفى عرفه١٠٧٦ ١٦٦٢٤

المدينة المنورةسهام مصطفى احمد عرقسوس٩١٣٥ ١٦٦٢٥

جدةمشنيه بيشى هارب عركوك١٥٧١ ١٦٦٢٦

مكتب منطقة الرياضمنيره عبدالله عبدالعزيز عروان٢١٢٨ ١٦٦٢٧

الرياضيحي حسين علي عريان٣٩٨٩٢٨٧ ١٦٦٢٨

الرياضمحمد على حسن عريباني٠٩٤٨٤٩٥ ١٦٦٢٩

أحد المسارحةجبران محمد دكام عريجي٢٥٤٧٩٤١ ١٦٦٣٠

جدةاحمد علوى  عريش٨٧٤ ١٦٦٣١

جدةجميل حسن محمد عريشى٠٨٩ ١٦٦٣٢

جدةاحمد عبده محمد عريشي٦٣٩٤ ١٦٦٣٣

الرياضيحيى يحيى محمد عريشي٥٢٠٥٦٩٢ ١٦٦٣٤

مكة المكرمةحسن عبد الرحمن عريف٠٧٠١١٣٣ ١٦٦٣٥

مكة المكرمةعلى محمد عمر عريف٩٤٧ ١٦٦٣٦

مكة المكرمةيوسف بن عبدالرحمن بن محمدعلي عريف١٧٨٢٠٧٩ ١٦٦٣٧

جدةسعد مهنا وصل الله عزازى٩٥٧ ١٦٦٣٨

مكة المكرمةحبيب سلطان شنابالدين عزالدين٦٤٠ ١٦٦٣٩

مكتب منطقة مكة فاطمه مين محمد عزالدين٢٧٨ ١٦٦٤٠
المكرمة/جدة

جدةاسحق عقيل هاشم عزوز٠٢٣٣٨٩٤ ١٦٦٤١

مكتب منطقة مكة اسيا عبدالمجيد احمد عزوز٥٣٥٠ ١٦٦٤٢
المكرمة/جدة

جدةعاصم احمد عبدالله عزوز٣٩٢١٥٧٩ ١٦٦٤٣

الرياضحكم سليم عبدالكريم عزوقه٣٠٢٥٢٣٠ ١٦٦٤٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة المدينة المنورةعلى محمود محمد عزونى٤٥٦ ١٦٦٤٥

مكتب منطقة مكة ليالء حسين محمود عزوني٥٨٤٨ ١٦٦٤٦
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةمها بنت احمد بن حمزه عزوني٠٨٩٤٠٤٥ ١٦٦٤٧

الرياضحسن بهاء حسين عزي٠٢١٧ ١٦٦٤٨

مكة المكرمةعبدالله يحي عبدالله عزي٤٠٥٨٢٤٢ ١٦٦٤٩

الطائفيوسف علي جبران عزي٦٢٦٤١٧٧ ١٦٦٥٠

جدةعلى محبوب  عزيز١١٢ ١٦٦٥١

مكتب منطقة الرياضفاطمه يحى منصور عزيز٣٧٣٦ ١٦٦٥٢

الرياضمحمد على حسن عستى١٩٦ ١٦٦٥٣

الرياضسعود عسكر ناصر عسكر٤١٤٠ ١٦٦٥٤

الرياضفهد عبدالله ابراهيم بن عسكر١٤٢١٦٨٣ ١٦٦٥٥

الرياضمحمد عبدالعزيز محمد عسكر٦٦٣ ١٦٦٥٦

الرياضساره عبيد حمد عسله٢٥٧ ١٦٦٥٧

مكتب منطقة مكة احمد على سوادى عسونى٧٧٣٧٤٦٧ ١٦٦٥٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة حجه ابرهيم حسن عسوني٦٦٠٢ ١٦٦٥٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة ذهبه عمر عثمان عسوني٠٩٨٦ ١٦٦٦٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة فاطمه احمد يحيى عسوني٩٤٧٣ ١٦٦٦١
المكرمة/جدة

أبـهامحمد على احمد عسير٧٩٤ ١٦٦٦٢

جدةاحمد ابراهيم حمد عسيرى١٠٥ ١٦٦٦٣

الرياضاحمد اليابس حسن عسيرى١٩٤ ١٦٦٦٤

الطائفاحمد جابر فائع عسيرى٧٠٨ ١٦٦٦٥

أبـهااحمد مريع  عسيرى٧٠٤٤٦٧٢ ١٦٦٦٦

جدةامل محمد بن احمد عسيرى١٢١٠ ١٦٦٦٧

مكتب منطقة مكة امنه محمود نمرى عسيرى٣٢٦٦ ١٦٦٦٨
المكرمة/جدة

جدةبيش ابوصديق  عسيرى٨٢١ ١٦٦٦٩

جدةجابر احمد محمد عسيرى٢٩٠ ١٦٦٧٠

الرياضحسن على عامر عسيرى٥٠٨ ١٦٦٧١

أبـهاحسين فالح سعيد عسيرى٩٦١ ١٦٦٧٢

الدمامحضيه على يحيى عسيرى٦٦٥ ١٦٦٧٣

مكة المكرمةحمود محمد هادى عسيرى٥٥٢ ١٦٦٧٤

أبـهارهوى عبدالله محمد عسيرى١٩٣ ١٦٦٧٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أبـهاسعيد حسن علي حنش عسيرى٤١٠١٣١١ ١٦٦٧٦

أبـهاسعيد عبدالله على عسيرى٤٧٣ ١٦٦٧٧

أبـهاشريفه احمد عبده عسيرى ١٦٦٧٨

أبـهاشريفه حسن على عسيرى٣٩٩ ١٦٦٧٩

جدةشريفه محمد  عسيرى٣٨٠ ١٦٦٨٠

خميس مشيطعائشه احمد بن محمد عسيرى٥٤٦١٩٢٣ ١٦٦٨١

تبوكعائض على افندى عسيرى٢٧٣٩٨٥٤ ١٦٦٨٢

أبـهاعامر على ايوب عسيرى٥٥٠ ١٦٦٨٣

المدينة المنورةعبدالحكيم محمد عبدالله عسيرى٠٦٤ ١٦٦٨٤

الظهرانعبدالعزيز على عبدالله عسيرى١٩٥ ١٦٦٨٥

القرياتعبدالله احمد محمد عسيرى٩٧٩ ١٦٦٨٦

أبـهاعبدالله احمدمحمد ال عواض عسيرى٥٦٣٤٩٧٧ ١٦٦٨٧

جدةعبدالله على مزهر عسيرى٨٢٢ ١٦٦٨٨

أبـهاعبدالله محمد فهاد عسيرى٣٤٢ ١٦٦٨٩

أبـهاعبدالله مفرح محمد عسيرى٦٠٣ ١٦٦٩٠

جدةعبدالله ناصر عبده عسيرى٦٨٣ ١٦٦٩١

أبـهاعبود عبدالله حسين برغش عسيرى٥٧٢٢٦٢٨ ١٦٦٩٢

تبوكعلوه احمد عبدالله عسيرى٦٦١ ١٦٦٩٣

أبـهاعلوه بنت عبدالله احمد عسيرى٠٦٤ ١٦٦٩٤

محايل عسيرعلى ابراهيم جابر عسيرى٦٩٠٤٣٩٥ ١٦٦٩٥

أبـهاعلى احمد عامر عسيرى٢٣٣ ١٦٦٩٦

جدةعلى احمد محمد عسيرى٨٧١ ١٦٦٩٧

الرياضعلى جبران جابر عسيرى١٠٣ ١٦٦٩٨

أبـهاعلى ذاكر جابر عسيرى٣٦٦٠٢٣٢ ١٦٦٩٩

أبـهاعلى عبدالله محمد عسيرى٩٦٧ ١٦٧٠٠

الخرجعلى محمد على عسيرى٦٥٧ ١٦٧٠١

جدةعلى محمد يحى عسيرى٧٦٥ ١٦٧٠٢

مكتب محافظة الطائفعلى محمود  عسيرى١٩٠ ١٦٧٠٣

أبـهاعمر احمد طالع عسيرى٢٠٦ ١٦٧٠٤

مكتب منطقة مكة عيسى محمد حسن عسيرى٣٨٨٧١٦١ ١٦٧٠٥
المكرمة/جدة

الرياضفائزه يحى مسعودمبارك عسيرى٣٥٨ ١٦٧٠٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أبـهافائع محمد فرحان عسيرى٥٧٨ ١٦٧٠٧

مكتب منطقة عسيرفاطمه منيع محمد عسيرى٨٩٥٨ ١٦٧٠٨

مكة المكرمةفهد محمد على عسيرى٩٨٤ ١٦٧٠٩

جدةفيصل فوزى قاسم عسيرى١٩٠٩٣٣٧ ١٦٧١٠

مكتب منطقة مكة ليلى عيسى بن مانع عسيرى٥٩٤٢٢٨٠ ١٦٧١١
المكرمة/جدة

جدةمحمد احمد  عسيرى٢٨٣ ١٦٧١٢

مكتب مكة المكرمةمحمد احمدجنيدى ال قاتله عسيرى٧٥٨٨ ١٦٧١٣

أبـهامحمد بالل يدوى عسيرى٠٩٥ ١٦٧١٤

جدةمحمد عبدالله  عسيرى٨٧٩ ١٦٧١٥

مكتب منطقة عسيرمحمد عبدالله عامر عسيرى٦٩٧ ١٦٧١٦

جدةمحمد عبده محمدابوصديق عسيرى١١١ ١٦٧١٧

جازانمحمد على  عسيرى٣٢٢ ١٦٧١٨

جازانمحمد على عبدالله عسيرى٢٩٦٢٢٢٨ ١٦٧١٩

مكتب منطقة مكة محمد على عامر عسيرى٧٩٩٣٧٠٥ ١٦٧٢٠
المكرمة/جدة

أبـهامحمد على على عسيرى٣٤٥ ١٦٧٢١

شقراءمحمد على معرج عسيرى٠١٠ ١٦٧٢٢

أبـهامحمد على مسعدى عسيرى٥٨٧ ١٦٧٢٣

أبـهامحمد عيسى محمد عسيرى٧٨٦ ١٦٧٢٤

أبـهامحمد فايع مفرح عسيرى٠٧٣ ١٦٧٢٥

أبـهامحمد مشارى معدى عسيرى٣٩٩ ١٦٧٢٦

أبـهامحمد موسىهادى ال هادى عسيرى٥٥٤ ١٦٧٢٧

أبـهامحمد ناصر احمد عسيرى٣٧٣ ١٦٧٢٨

رجال ألمعمحمد ناصر احمد عسيرى٠٧٢ ١٦٧٢٩

القويعيةمستور محمد  عسيرى٨٠٤ ١٦٧٣٠

الرياضموسى على منيع عسيرى٨٧٦ ١٦٧٣١

أبـهاناصر على حويل عسيرى٣٩٦ ١٦٧٣٢

أبـهاهدايه على مشرفى عسيرى٧٥٦ ١٦٧٣٣

الرياضياسمين سرور هادى عسيرى٥٤٤ ١٦٧٣٤

الرياضأحمد علي محمد عسيري٩١٥١٨٩٤ ١٦٧٣٥

الرياضابراهيم احمد عمر عسيري١٣١١٠٠٨ ١٦٧٣٦

جدةابراهيم بن سلطان بن عائض عسيري٥٩٧٢١٣٧ ١٦٧٣٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةابراهيم بن شاربن احمد البارقي عسيري٢٠٩٧٥٩٠ ١٦٧٣٨

جدةابراهيم بن علي بن ابراهيم عسيري٣٨٢٥٥٦٦ ١٦٧٣٩

جدةابراهيم سالم بالل عسيري٣٥٢٢ ١٦٧٤٠

محايل عسيرابراهيم عامر زايد عسيري٠٧٢٢ ١٦٧٤١

مكتب منطقة عسيرابراهيم عبدالله عامر ال عكه عسيري٠١١١ ١٦٧٤٢

مكتب منطقة عسيرابراهيم عبدالله علي عسيري٧٢٤١ ١٦٧٤٣

جدةابراهيم عبده محمد عسيري٠٥٠٨٩٢١ ١٦٧٤٤

صبياءابراهيم موسى خفيف عسيري١٦٨٩ ١٦٧٤٥

الرياضاحمد بن عبدالله بن علي عسيري٨٩٥٤١٨٥ ١٦٧٤٦

الرياضاحمد حسن محمد علي عسيري٤٣٦٠٣٤٦ ١٦٧٤٧

جدةاحمد صعب احمد عسيري٧٠٦٧ ١٦٧٤٨

المجاردةاحمد عبده محمد عسيري٩١٦٣٠٧٠ ١٦٧٤٩

محايل عسيراحمد عبيد مخارش عسيري٧٨٨١٠٣٥ ١٦٧٥٠

محايل عسيراحمد مبارك ناصر عسيري٣٦١٧ ١٦٧٥١

الخبراحمد محمد غرامه عسيري٢٩٥٧ ١٦٧٥٢

محايل عسيراحمد محمد اسلمي عسيري٩٥٩٦٣٢٢ ١٦٧٥٣

أبـهااحمد محمداحمد محمدحسن عسيري٠١٧٨١٠٦ ١٦٧٥٤

مكتب محافظة الخرجاسيل علي جابر عسيري٨٢٧٣ ١٦٧٥٥

جدةاصيل حسين احمد عسيري٨٧٢١٢٢٠ ١٦٧٥٦

مكتب منطقة مكة االء عبدالله احمد عسيري٩٤٦٣ ١٦٧٥٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة الحسن بن علي بن موسى عسيري٨٧٨٤٨٧٣ ١٦٧٥٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة بكريه محمد احمد عسيري١٨١٩ ١٦٧٥٩
المكرمة/جدة

بحر أبو سكينةبندر مفرح علي عسيري٢٦٩٥٥٩٣ ١٦٧٦٠

مكتب منطقة عسيرثنوى محمد فارس عسيري٠٤٩٥ ١٦٧٦١

الرياضجابر حسن معدي عسيري٨٣٨٨ ١٦٧٦٢

أبـهاجابر موسى مسعود عسيري٢٠٢٤٢٢٦ ١٦٧٦٣

جدةجمال بن عيسى بن هادى عسيري٧٨٣٧٥٧٥ ١٦٧٦٤

خميس مشيطحسام عامر بن حسن عسيري١٧١٧ ١٦٧٦٥

أبـهاحسن احمد حسن الصوقعي عسيري١٩١٠٠٣٦ ١٦٧٦٦

مكتب مكة المكرمةحسن عبدالله محمد عسيري٤٢٦٤ ١٦٧٦٧

الرياضحسن محمد علي ال سعد عسيري٢٣٤٢ ١٦٧٦٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جازانحسين علي شامي عسيري٧٩٧٧٩٨٦ ١٦٧٦٩

مكتب منطقة عسيرحليمه احمد محمد عسيري٩٢٣٦ ١٦٧٧٠

أبـهاخالد ابراهيم علي ال مفرح عسيري٣٩٢٣٨١٣ ١٦٧٧١

خميس مشيطخالد يحي عبدالله آل معلوي عسيري٤١١٣٠٦٤ ١٦٧٧٢

مكتب منطقة مكة خديجه محمد بلغيث عسيري٥٦٧٣ ١٦٧٧٣
المكرمة/جدة

خميس مشيطرحمه محمد احمد عسيري٦٤٢٨ ١٦٧٧٤

مكتب محافظة الخرجرسيل علي جابر عسيري٨٣٦٤ ١٦٧٧٥

أبـهاسالم احمد حسن عسيري٤٠٧٣ ١٦٧٧٦

مكتب منطقة مكة سراء يحي احمد عسيري٤٤٨٧ ١٦٧٧٧
المكرمة/جدة

خميس مشيطسعود يحي علي عسيري٦٩٣٨ ١٦٧٧٨

جدةسعيد حسن مبارك عسيري١٠٨٦٤٥٥ ١٦٧٧٩

جدةسعيد عزيز سعيد عسيري٨٤١٨٩٩٣ ١٦٧٨٠

الخبرسعيد علي سعيد عسيري٩٢٠٤ ١٦٧٨١

جدةسلطان علي سعيد عسيري٢٥٩١ ١٦٧٨٢

الرياضسميره محمد سعيد عسيري٣٦٣٥ ١٦٧٨٣

مكة المكرمةشاره احمد  عسيري٥٣٧ ١٦٧٨٤

مكتب منطقة عسيرشعبانه عوضه عبدالله عسيري٣٧٧٤ ١٦٧٨٥

جدةشكري محمد عبدالفتاح عسيري٧٠٣٥ ١٦٧٨٦

أبـهاصالح حسين عبدالله عسيري٧١٠٧٣٩٧ ١٦٧٨٧

مكتب منطقة مكة صالح محمد صالح عسيري٨١٩٨ ١٦٧٨٨
المكرمة/جدة

خميس مشيطصمان عوض سلطان صالح عسيري٨٥٣٩٠٦٤ ١٦٧٨٩

أبـهاعائض محمد علي عسيري٣٩٠٣ ١٦٧٩٠

الخبرعبداالله علي مفرح عسيري٧٧٧٨ ١٦٧٩١

مكتب منطقة عسيرعبدالرحمن سعيد عائض دلبوح عسيري٩٦٠٤ ١٦٧٩٢

أبـهاعبدالرحمن عبدالله بن محمد عسيري٤٥٥٨ ١٦٧٩٣

الرياضعبدالرحمن علي محمد عسيري٦٢٠٥ ١٦٧٩٤

مكتب منطقة عسيرعبدالعزيز احمد حسن عسيري٠٠٩٨ ١٦٧٩٥

البركعبدالعزيز عامر بن حسن عسيري٢١٤٨ ١٦٧٩٦

رجال ألمععبدالعزيز محمد احمد عسيري٤٧٨٢ ١٦٧٩٧

جدةعبدالقادر حسن سعيد عسيري٠٨٥٧٤٧٨ ١٦٧٩٨

خميس مشيطعبدالله بن مؤنس بن قاسم عسيري٨٨٥٣ ١٦٧٩٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أبـهاعبدالله بن محمد بن عبده عسيري٩٩٥٥١٥٥ ١٦٨٠٠

جدةعبدالله بن ناصر بن عبده عسيري٩٣٥٤١٨٣ ١٦٨٠١

الخبرعبدالله حسن محمد عسيري١١٧٧٩٧٤ ١٦٨٠٢

أبـهاعبدالله سعيد مفرح عسيري٦٩٨٤٠١٧ ١٦٨٠٣

خميس مشيطعبدالله عايض سعيد العكاسي عسيري١٤٦٨٧٣٤ ١٦٨٠٤

حفر الباطنعبدالله عايض عبدالله عسيري٠٩٨٣٩٨٣ ١٦٨٠٥

خميس مشيطعبدالله محمد علي عسيري١٢٢٣٤٩٩ ١٦٨٠٦

الخرجعبدالله محمد مشني عسيري٠٧٦٢١٠٩ ١٦٨٠٧

خميس مشيطعبدالمجيد شعيبي علي عسيري٩٩٧٧ ١٦٨٠٨

جدةعبير محمد علي عسيري٩٤٣٢ ١٦٨٠٩

مكتب منطقة عسيرعربيه احمد ابوراسين عسيري٠٥٧٩ ١٦٨١٠

مكتب منطقة عسيرعلوه عمر مسعود عسيري٤٧٩٣ ١٦٨١١

خميس مشيطعلي ابراهيم فايع عسيري٥٠٧٤٩٥٦ ١٦٨١٢

خميس مشيطعلي ابراهيم يحيى عسيري٣٥٩٥ ١٦٨١٣

أبـهاعلي ابراهيم علي يحي عسيري٤٩١٧٨٧٠ ١٦٨١٤

الرياضعلي احمد محمد مداوي عسيري٢٠٩٠٦٠٦ ١٦٨١٥

أبـهاعلي احمد علي عسيري٩٣٥٦٩٠١ ١٦٨١٦

مكتب منطقة تبوكعلي احمد يوسف عسيري٨٠٢٤ ١٦٨١٧

الخبرعلي بن ابراهيم بن عبدالخالق عسيري٣٨١٧ ١٦٨١٨

أبـهاعلي حسن محمد عسيري٨٨٢٧٧١٩ ١٦٨١٩

أبـهاعلي عبدالرحمن محمد عسيري٠٣٩٥٨١٤ ١٦٨٢٠

ينبع الصناعيةعلي عبدالله يحي عسيري٦١٣٢٦٧٩ ١٦٨٢١

أبـهاعلي عبدالله عايض ال ماطر عسيري٥٥٤١٦٤٣ ١٦٨٢٢

الرياضعلي محمد احمد عسيري٤٠٢٨ ١٦٨٢٣

جدةعلي محمد جعفر عسيري٤٨٣١٢٢٧ ١٦٨٢٤

الدمامعلي محمد عبدالله عسيري٦٣٢٠ ١٦٨٢٥

أبـهاعلي محمد بن علي عسيري٤١٦٩ ١٦٨٢٦

أبـهاعلي محمد موسى عسيري٠٤٥٧٠٦٩ ١٦٨٢٧

الرياضعلي محمد يحيى عسيري٤٢١٣٠٤١ ١٦٨٢٨

محايل عسيرعلي مغرم محمد عسيري٩٦٦٥٩٢٦ ١٦٨٢٩

أبـهاعلي مفرح موسي عسيري٨٧٠٤ ١٦٨٣٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

رجال ألمععلي هادي عبدالله عسيري٧٦٢٠ ١٦٨٣١

مكة المكرمةعمر جابر عمر عسيري٠٦٤٥٢٨٣ ١٦٨٣٢

خميس مشيطعيسى احمد محمد عسيري٥٢٣٨ ١٦٨٣٣

جدةعيسى عمر اسماعيل عسيري٨٩٤٠ ١٦٨٣٤

جدةفاطمه علي محمد عسيري٧٩٧٢٧٣٣ ١٦٨٣٥

أبـهافاطمه محمد منشط عسيري١٠٩٩٠٣٣ ١٦٨٣٦

جدةفاطمه محمد مروعي عسيري٣٤٤٥٦٤٩ ١٦٨٣٧

أبـهافاطمه محمد عوض عسيري٥٦٨١ ١٦٨٣٨

مكتب منطقة مكة فاطمه محمد علي عسيري٥٠٩١ ١٦٨٣٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة عسيرفوزيه حسن محمد ابو مغاوي عسيري٢٢٩٧ ١٦٨٤٠

الجبيلفيصل عبدالله احمد عسيري٩٧٢٣ ١٦٨٤١

مكة المكرمةماطر بن احمد بن عيسى عسيري٠٤٨٩ ١٦٨٤٢

جدةمتعب ابراهيم محمد عسيري٤٩٧٣ ١٦٨٤٣

الرياضمحمد جابر علي عسيري٢٠٨٤٣١٦ ١٦٨٤٤

أبـهامحمد حمود علي عسيري١١٦٤ ١٦٨٤٥

أبـهامحمد سعيد محمد عسيري٥١٥٣ ١٦٨٤٦

الرياضمحمد عامر احمد عسيري٧٦٧٨٦٩١ ١٦٨٤٧

خميس مشيطمحمد عبدالله محمدحسن عسيري٨٩٢٥٧٢١ ١٦٨٤٨

أبـهامحمد عبدالله سعيد عسيري٣٥٢٨ ١٦٨٤٩

أبـهامحمد عبدالله ابراهيم عسيري٩٢٦٠ ١٦٨٥٠

مكة المكرمةمحمد عبده احمد عسيري١٥٦١٨١١ ١٦٨٥١

أحد رفيدةمحمد علي حسن ال حسن عسيري٢٢٩٧١٦٢ ١٦٨٥٢

رجال ألمعمحمد علي محمد ال مشاري عسيري٢٧٦٦٢٠١ ١٦٨٥٣

جدةمحمد علي احمد عسيري٢٢٥٧١٩١ ١٦٨٥٤

محايل عسيرمحمد علي محمد الشماسيه عسيري٩٦١٥٠٤٥ ١٦٨٥٥

جدةمحمد عمر يحيى عسيري٠٢٠٣٥٤٢ ١٦٨٥٦

المجاردةمحمد عوض عبدالله عسيري٨٤٩٦ ١٦٨٥٧

الرياضمحمد مرعي حسن عسيري٧٢٦٨٨٧٦ ١٦٨٥٨

الرياضمصباح علي عبدالله عسيري٤٧٧١١٣٣ ١٦٨٥٩

نجرانمعاذ الحسن أحمد عسيري٩٩٥٢ ١٦٨٦٠

خميس مشيطمعدي محمد ابراهيم رفاعي عسيري٧٩٧٥٤١٦ ١٦٨٦١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخبرمفرح سعيد بن مفرح عسيري٧٤١٧ ١٦٨٦٢

مكتب منطقة عسيرمنيره حسن السيد عسيري٠٣٤٢ ١٦٨٦٣

الرياضموسى محمد ملبس عسيري٥٠٠١٣٨٤ ١٦٨٦٤

الدمامموسي عيسي احمد عسيري١٣٥٠٦٤٩ ١٦٨٦٥

مكتب منطقة عسيرميعاد يحي جابر عسيري٩٢١٨ ١٦٨٦٦

الرياضناصر علي عايض عسيري٦٦٦٠٠٧٤ ١٦٨٦٧

جدةنايف رزق الله حسين عسيري٠٢٢٢ ١٦٨٦٨

مكتب محافظة الخرجنايف علي جابر عسيري٦٦٨١ ١٦٨٦٩

االحساءنحله علي ابراهيم عسيري١١٠٩ ١٦٨٧٠

الرياضنواف ابراهيم مهدي عسيري٢٠٢٥ ١٦٨٧١

الرياضنواف يحيى محمد عسيري٥١١١٥٦٢ ١٦٨٧٢

الدربهادي سعد محمد عسيري١٩٧٠١٣١ ١٦٨٧٣

مكتب منطقة مكة هاني محمد صالح عسيري٥٧٣٩ ١٦٨٧٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضهنادي علي عبده عسيري٤٨٧٢ ١٦٨٧٥

مكتب منطقة مكة وداد علي حسن عسيري٦٨٢٦ ١٦٨٧٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضوليد محمد زيلعي عسيري٩٤٦٠ ١٦٨٧٧

محايل عسيرياسر ابراهيم عرار عسيري٩٤١٤٣١٣ ١٦٨٧٨

أحد رفيدةياسر مانع زايد عسيري٩٠٢٨ ١٦٨٧٩

مكتب منطقة عسيريحي احمد محمد عسيري١٤٨٢١٤٤ ١٦٨٨٠

جدةيحي عبدالمعطي مانع عسيري٥٩١٠ ١٦٨٨١

الرياضيحيى عيسى مفرح عسيري٤٨١٥١٥٦ ١٦٨٨٢

المدينة المنورةعلي حسن سالم عسيالن٣٧٥٨ ١٦٨٨٣

مكتب منطقة مكة اسماء ابكر احمد عسيلي٥٣٢١ ١٦٨٨٤
المكرمة/جدة

جدةطالل يحى  عشقان٦٧٩ ١٦٨٨٥

جدةيوسف ابراهيم  عشماوى٩٦٢ ١٦٨٨٦

جدةبندر محمد مكي عشماوي٥١٥٥٨٠١ ١٦٨٨٧

جدةحسين يوسف احمد عشماوي٠٠٩٣٨٨٨ ١٦٨٨٨

الرياضمحمود احمد حامد عشى٧٦٩ ١٦٨٨٩

الدمامعلي احمد قاسم عصفور٠٨٤ ١٦٨٩٠

مكتب منطقة جازانعبدالله سالم محمد عضلي٠٧٩٠٩٠٩ ١٦٨٩١

الرياضمريم سعد  عضيب٠٨٩ ١٦٨٩٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضيوسف محمد  عطاالله٤٣١ ١٦٨٩٣

جدةعبده ابراهيم حسن عطارى٤١٥ ١٦٨٩٤

مكتب منطقة مكة ياسمين عادل احمد عطوه٦٩٣٦ ١٦٨٩٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة علي احمد محمد عطوي٩٧٤٨ ١٦٨٩٦
المكرمة/جدة

الرياضاحمد علي مساوي عطيف٨١٦٣١٦٥ ١٦٨٩٧

جدةحاتم علي احمد عطيف٠٩٠٥٢٢٨ ١٦٨٩٨

الرياضخالد على هادى عطيف٣٧٠٥٥٩٤ ١٦٨٩٩

الدمامرفعه مشبب احمد عطيف٩٤١٤ ١٦٩٠٠

الرياضسلمان قاسم احمد عطيف٠٧٧٧٩٣٦ ١٦٩٠١

مكتب منطقة جازانعائشه حسن يحي عطيف٣٦٢٠ ١٦٩٠٢

الدمامماجد عطيف احمد عطيف١٢٢٥ ١٦٩٠٣

الرياضيحى محمد محمد عطيف٩٣٨١٨١٥ ١٦٩٠٤

جدةيحي بن محمد بن حسن عطيف٩٥٧٩٩١٠ ١٦٩٠٥

أبو عريشابراهيم جابر  عطيه٩٤٨ ١٦٩٠٦

جدةساره محمد صالح عطيه٦١٣٤٣٢٦ ١٦٩٠٧

جدةسامي يوسف محمد عطيه٩٩٢٨٨٦٠ ١٦٩٠٨

الرياضصالحه حامد  عطيه٤٦٦ ١٦٩٠٩

مكتب منطقة مكة عبدالله على محسن عطيه٢٥٠٤٣٦٤ ١٦٩١٠
المكرمة/جدة

صبياءعقيله احمد علي عطيه٧٧١٠ ١٦٩١١

جدةفوءاد صدقه محمد عطيه٥٢٨ ١٦٩١٢

جدةمحمد حمزه قليل عطيه٩٠٢٣٧٢٧ ١٦٩١٣

جدةخالد محمد صالح عطيه الله٦٥٥ ١٦٩١٤

جدةصالحه حمدان  عطيه الله٨١٢ ١٦٩١٥

مكتب منطقة مكة صـفيه على محمـد عـبده٣٢٣٣ ١٦٩١٦
المكرمة/جدة

جدةعبدالرحيم بن ابراهيم بن خليل عفاس٧٤٤٣٣٢٩ ١٦٩١٧

المدينة المنورةحسن ابراهيم  عفان٦٣٦ ١٦٩١٨

مكتب المنطقة الشرقيةسعيد عبدالله احمد عفريت٧٢٢٩ ١٦٩١٩

جدةمحمد على حسين على عفش٥٦٣ ١٦٩٢٠

جدةمنصور عياد سالم عفنان٧١٤٤٢٤٧ ١٦٩٢١

مكتب منطقة الرياضساره عبدالعزيز محمد عفيف٥٨٨٥ ١٦٩٢٢

جدةسالم على عبدالله عفيف٨٧٢٠٠٢٦ ١٦٩٢٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبدالله على عبود عفيف٠٧٧ ١٦٩٢٤

الرياضلطيفه محمد مبارك عفيف٧٠٦ ١٦٩٢٥

جدةمحمد احمد محمد عفيف٢٦٢٧٧٣٤ ١٦٩٢٦

مكتب منطقة مكة الحسين محمد منيع عفيفى٧٥٧ ١٦٩٢٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانقاسم قاسم محمد عقدى٦٣٨ ١٦٩٢٨

مكتب منطقة جازانمظيعه عبده سرور عقدي٤٧٨٣ ١٦٩٢٩

جدةعلى عقيل على عقربي٧٠٢٣٣٣٤ ١٦٩٣٠

مكة المكرمةماجد بن عبدالله بن محمد عقل٨٧٩٨ ١٦٩٣١

جدةجرادي مبروك امان عقيبي٩٦٤٩٨٤٩ ١٦٩٣٢

أبو عريشفهد جبران سهفل عقيشي٠٤٢٧٧٠٢ ١٦٩٣٣

جازانحمود موسى احمد عقيل٧٠٧ ١٦٩٣٤

الرياضعاصم محمد زارع عقيل٦٨٣٣ ١٦٩٣٥

جازانمحمد راجح مضيع عقيل٦٢٥ ١٦٩٣٦

الطائفمحمد عقيل محمد عقيل٧٥٢ ١٦٩٣٧

الرياضمنصور عبدالحميد زينىعلوى عقيل٣٢٤ ١٦٩٣٨

الرياضناصر تركى محمد عقيل٦٤٥٢ ١٦٩٣٩

الرياضيوسف عبدالله  عقيل٨٩٦ ١٦٩٤٠

جدةحسن على  عقيلى٣٠٦ ١٦٩٤١

الرياضمحمد محمد قاسم عقيلى٢٢١ ١٦٩٤٢

أبـهامحمد موسى على عقيلى٤٤٦٢١٩٩ ١٦٩٤٣

مكتب منطقة جازانياسين حمد راجح عقيلى٢٣٦٩ ١٦٩٤٤

جدةخالد احمد ابراهيم عقيلي٨٠٢٣٩٠٠ ١٦٩٤٥

مكتب منطقة مكة زهراء عمر غريب عقيلي٩٨٤٠ ١٦٩٤٦
المكرمة/جدة

ينبع الصناعيةزيلعي عبده عييسى عقيلي٢٥٥١٠٠٨ ١٦٩٤٧

مكة المكرمةعبدالله يحيى عبده عقيلي١٨٤١ ١٦٩٤٨

أبـهاعبده ابراهيم عيسى عقيلي٣٤٧٤ ١٦٩٤٩

الخبرعلي سالم بن محمد عقيلي٠٩٣٨ ١٦٩٥٠

الرياضمحمد مرزوق فرج عقيلي٨٥٩٦١٦٨ ١٦٩٥١

أبـهااحمد سعيد احمد عكاسىعسيرى٤٥٩ ١٦٩٥٢

الرياضعلي احمد حسن عكاش٥٩٧٤٨١٩ ١٦٩٥٣

مكتب منطقة الرياضحسن يحي صالح عكران٠١٨٠ ١٦٩٥٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

تبوكشافى سالم  عكشان٩٢٩ ١٦٩٥٥

مكتب منطقة عسيرجمعه سعيد مشبب عكفى٥٩٠ ١٦٩٥٦

الرياضمحمد محمد شوعى عكور٧٧١ ١٦٩٥٧

مكتب منطقة جازانعائشه يحى على عالمي٨٠٥٧ ١٦٩٥٨

الرياضعبدالعزيز محمد  علخرجى٠٢٦ ١٦٩٥٩

جدةعلي بن هادى بن احمد علوان٨٦٨٢٥٥٣ ١٦٩٦٠

أبو عريشعمرو أحمد محمد علوان٨٧٧١٥٠١ ١٦٩٦١

الجبيلعلى يحى حمد علوانى٥٢٥ ١٦٩٦٢

الرياضعلي جابر طاهر زعبري علواني٢٥٨٤٥٥٨ ١٦٩٦٣

صامطةمحمد عبده زعبري علواني٠٦٨٦٣٦٣ ١٦٩٦٤

خميس مشيطعبدالله سعيد ناصر علوش٩١١٦١٦٢ ١٦٩٦٥

جدةمحمد حجى  علوى٨١٥ ١٦٩٦٦

مكة المكرمةمريم بكر هاشم علوى١٥٤ ١٦٩٦٧

مكة المكرمةرمزيه صافي عبدالرحمن علوي٥٩٨٤٨١٨ ١٦٩٦٨

الرياضابراهيم حسن  على٥٦٩ ١٦٩٦٩

الرياضاحمد عبده احمد على٥١٧ ١٦٩٧٠

المدينة المنورةالشريف نايف محمد على٦٣٩ ١٦٩٧١

المدينة المنورةحسن مرعى  على٧٦٠ ١٦٩٧٢

الرياضحظيه محمد  على ١٦٩٧٣

بالجرشيحمد محمد  على٩٥٥ ١٦٩٧٤

جدةزاهر على زاهر على٠٧٢ ١٦٩٧٥

أبـهازيد محمد  على٢٨٦ ١٦٩٧٦

جدةسعيد خميس  على٨٩٣ ١٦٩٧٧

أبـهاشاره احمد عبدالله على١٥٧ ١٦٩٧٨

الرياضصالحه حسن  على٠٦٦ ١٦٩٧٩

الرياضعبدالله ابراهيم  على١٨٣ ١٦٩٨٠

تبوكعبدالله شوعى احمد على٣٤٢ ١٦٩٨١

جدةعزه بنت  على٥٤٣ ١٦٩٨٢

بالجرشيعطيه سعيد  على١٩٣٥٣٥٠ ١٦٩٨٣

مكتب منطقة مكة على عثمان  على٩٦٠٦٩٢٢ ١٦٩٨٤
المكرمة/جدة

الرياضعلى مبارك يسلم على٥٤٧٠ ١٦٩٨٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعيده يعن الله  على٧٧٠ ١٦٩٨٦

نجرانعيسى احمد يحيى على٢٣٨ ١٦٩٨٧

مكة المكرمةعيسى عبدالقادر قاسم محمد على٤٠٦٨٨١١ ١٦٩٨٨

الرياضفاطمه بيرشريف الزهراء على٧٠٣ ١٦٩٨٩

الرياضفايده مبارك  على٣١٥ ١٦٩٩٠

جدةمبارك محمد  على٥٦٠ ١٦٩٩١

الرياضمحمد ابراهيم  على٦٤١ ١٦٩٩٢

مكة المكرمةمحمد بشير حسن على٦٤١ ١٦٩٩٣

الرياضمحمد حامد  على٢٤٩ ١٦٩٩٤

الخبرمحمد محمد ضيف على ١٦٩٩٥

الرياضمحمود محمد  على٧١٦ ١٦٩٩٦

الرياضمرعى صالح حميد على٥٥٨ ١٦٩٩٧

جدةمعجبه محمد  على٧٢٠ ١٦٩٩٨

الرياضمنيره عبدالله  على٤٧٧ ١٦٩٩٩

جازانموسى امين محمد على٦٨٠ ١٧٠٠٠

جازانموسى جماح  على١٨٦ ١٧٠٠١

جدةناديه بخيت  على٩٧٨ ١٧٠٠٢

جدةنجوى عبدالله محمد على٨٥١ ١٧٠٠٣

الرياضنور عبدالرحمن محمد على٥٣٣ ١٧٠٠٤

رنيةهبه فتينى عبدالله على٦٨٧ ١٧٠٠٥

مكتب منطقة تبوكأمجد حمد بن غالب علىالله٦٠٨٠ ١٧٠٠٦

المدينة المنورةمحمد على حسن علىحداد٨٧١ ١٧٠٠٧

جدةمحمد رعد عصام محمد علىرضا١٥٣ ١٧٠٠٨

الرياضاحمد محمد قاسم علي٦٠٩٢٥٦٤ ١٧٠٠٩

مكتب منطقة الرياضجميله سعيد محمد علي٢٢٥٢ ١٧٠١٠

جازانحسين عبده احمد علي١٠٤٦٥٦٣ ١٧٠١١

الرياضحمدي حسين كفيل الدين علي٠٣٣١ ١٧٠١٢

الرياضحيدر صالح محمد علي٠٩٩٥ ١٧٠١٣

جدةخديجة بنت حسين بن عمر علي٢٢٧٨ ١٧٠١٤

مكتب منطقة جازاندحمان محسن حسن علي٧٠٣٧ ١٧٠١٥

مكتب منطقة الرياضزينات ابوطالب زيدان علي٦٦٣٣ ١٧٠١٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضزينب السيد معوض علي٢٨٨٧٤٠٥ ١٧٠١٧

الدمامسحر ابراهيم علي علي٢٤٧٢ ١٧٠١٨

المدينة المنورةسحر فؤاد عبدالله علي٩٢٢٨ ١٧٠١٩

جازانشاكر احمد عبدالله علي٣٩٧١ ١٧٠٢٠

الرياضطعمه ثابت محمد علي٨٦٤٤٢٢٢ ١٧٠٢١

الجبيلعثمان علي عيسى علي٢٣٤ ١٧٠٢٢

مكتب مكة المكرمةفارس عبدالغني جان خان علي٢٨٩٢ ١٧٠٢٣

مكة المكرمةفاطمة جوهر مبارك علي٢٤١٤٦٥٣ ١٧٠٢٤

مكتب منطقة الرياضفاطمه عبدالله احمد علي٦٢١٣ ١٧٠٢٥

الدمامفريده كريم  علي٩٢٥ ١٧٠٢٦

جدةماجد بن علي بن حسين علي٠٨٤٩ ١٧٠٢٧

جدةمحمد عبدالله عبدالواحد علي٩٣٩٩٥٥٥ ١٧٠٢٨

ينبعمحموده مظفر عمر علي٣٥٦٤ ١٧٠٢٩

الرياضمديحه ادريس  علي٢٠٨ ١٧٠٣٠

مكتب منطقة عسيرمذهبه بنت محمد علي٧٠٥٦ ١٧٠٣١

مكتب منطقة عسيرملحه حسن عائض علي٣٨٨٢ ١٧٠٣٢

مكتب منطقة مكة نادر محمد احمد علي٤٣٩٦ ١٧٠٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة نادر محمد احمد علي٤٣٩٦ ١٧٠٣٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة نعيمه عيد محمد علي٢٥٩٩ ١٧٠٣٥
المكرمة/جدة

جدةوليد خالد بن عبدالله علي٩٨١٧ ١٧٠٣٦

جدةياسر حسين ناصر علي٦٧١٦٩٥٥ ١٧٠٣٧

جدةزياد علي رضا احمداكبر علي رضا٢٨٩٢٨٦٦ ١٧٠٣٨

جدةعلي رضا احمد اكبر علي رضا٧٦٧٦٤٨٤ ١٧٠٣٩

بريدةجعبول عقيل  عليان٩٨٢ ١٧٠٤٠

جازانعبدالله عبده  عليان٥٤٠ ١٧٠٤١

مكتب منطقة الرياضالبندري عبدالعزيز عبدالله عليوه٠٧٠١ ١٧٠٤٢

مكتب منطقة مكة علي عمار حسن عمار٢٥٨١ ١٧٠٤٣
المكرمة/جدة

جدةحسين عبدالله  عمارى ١٧٠٤٤

الرياضعلى ابراهيم حسن عمارى٢٨٠ ١٧٠٤٥

جدةخليل بن طالل بن عمر عماري١٤٢٣١٧٠ ١٧٠٤٦

الرياضابراهيم محمد عبدالعزيز عماش٧١٤٩٢٨١ ١٧٠٤٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

سكاكامطلق سالم  عماش١١١ ١٧٠٤٨

الخبرمهدي أحمد مهدي عماش٩٢٨٦٢٠٧ ١٧٠٤٩

جدةابراهيم محمد امان عمر٦٩٨٢٢٨٧ ١٧٠٥٠

الخبرابراهيم محمد ابراهيم عمر٣٩٤٤٢٠٦ ١٧٠٥١

جدةاحمد على  عمر٥٩٥ ١٧٠٥٢

الرياضادم محمد  عمر١٠٠ ١٧٠٥٣

محايل عسيرحسين على مسفر عمر٥٣٢ ١٧٠٥٤

جدةسالمه محمد يحيى عمر١٤٣٠٨٩٨ ١٧٠٥٥

مكتب محافظة الخرجشماء محمد عبدالله عمر١٤٤٤ ١٧٠٥٦

جدةعباس على عباس عمر٧٩٧ ١٧٠٥٧

الرياضعبدالعزيز عبدالله  عمر٠٣٣ ١٧٠٥٨

مكتب منطقة الرياضعلي احمد عبدالله عمر١٣٧٧٨٩٤ ١٧٠٥٩

الرياضعمر احمد عبدالله عمر١٤٩ ١٧٠٦٠

الدمامفؤاد محمد عبدالله عمر١٠١٨ ١٧٠٦١

مكة المكرمةمبارك سالم سالم عمر ٦٠ ١٧٠٦٢

جدةمحمد امان  عمر ١٧٠٦٣

مكة المكرمةمحمد محمد حسن سعيد عمر١٥٢٤١٤٧ ١٧٠٦٤

الرياضمريم يعقوب محمد عمر٨٢١ ١٧٠٦٥

مكة المكرمةيحى محمد  عمر٧٢٢ ١٧٠٦٦

جدةسعيده على  عمران٤٩١ ١٧٠٦٧

مكتب منطقة الرياضرحمه عبدالله معيض عمره٩٢٣٥ ١٧٠٦٨

أبـهامحمد حارب احمد عمري٢٩٣ ١٧٠٦٩

مكتب منطقة مكة جازيه عليان غانم عمريه٤١٧٢ ١٧٠٧٠
المكرمة/جدة

مكة المكرمةمحسن حسين عبدالرحمن عمودى٣٧٩ ١٧٠٧١

الرياضبندر سعود عبدالعزيز عميره١٣٢٨٣٦٥ ١٧٠٧٢

الرياضعبدالرحمن عبدالله  عميس٩٢٥ ١٧٠٧٣

مكتب منطقة الرياضحسين محمد احمد عناب١٣٠٠ ١٧٠٧٤

جدةاسامه جميل حسن عناني٦٦٩٦٣١٧ ١٧٠٧٥

الرياضخالد عبدالله غاطىبن عنبر٠٧٦٤٥٥٢ ١٧٠٧٦

المدينة المنورةفهد عبدالرحمن زين عنبر خان٧٢٤٠٢٠٠ ١٧٠٧٧

مكتب منطقة جازانعائشه محمد ابراهيم عنبرى٨٨٣١ ١٧٠٧٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضنوره جبر غياض عنزى٧١٤٢ ١٧٠٧٩

مكتب منطقة عسيرابراهيم علي عبدالله عنق١٣٦٩ ١٧٠٨٠

الخبرعقيل ابراهيم هادي عنقي٣٤٧٨ ١٧٠٨١

جدةعبدالمنعم احمد حسن عنيبس٦٤٠ ١٧٠٨٢

جدةاحمد علي بكري ادريس عواجي٧١٣٥ ١٧٠٨٣

الرياضحسين محمد بن أحمد عواجي٥٨٦٧ ١٧٠٨٤

الجبيلرائد علي محمد عواجي٢٤٩١ ١٧٠٨٥

الرياضزايد مروعي احمد عواجي٦٢٢ ١٧٠٨٦

مكتب المنطقة الشرقيةسويد بن عبدالله بن علي عواجي٦٢٤٢ ١٧٠٨٧

مكتب منطقة جازانشوعيه بنت  محمد بن جبيع عواجي٥٣٨٨ ١٧٠٨٨

الدمامعبدالله احمد  عواجي٤٧١ ١٧٠٨٩

مكتب منطقة الرياضعلي مجبور علي عواجي٤١٧٧ ١٧٠٩٠

مكتب منطقة الرياضليلى علي احمد عواجي٦٤٥٩ ١٧٠٩١

الرياضمحمد علي خديش عواجي٧٤٠٨ ١٧٠٩٢

الدماممحمد يتيم علي عواجي١١٣٦٧٠٥ ١٧٠٩٣

الدماممحمد يحي عبده عواجي٨٩٢٧٤٠٤ ١٧٠٩٤

مكتب المنطقة الشرقيةموسى سويد بن عبدالله عواجي٦٨٤٨ ١٧٠٩٥

مكتب منطقة الرياضنهايه عبدالله حسين عواجي٧٤٦١٦٨٠ ١٧٠٩٦

جدةاحمد عتيق الله  عواد٠٣٧ ١٧٠٩٧

جدةعاتق سعد  عواد٣٤٢ ١٧٠٩٨

الرياضعمر محمد احمد عوالي٦٧٧٨١٤٩ ١٧٠٩٩

أبو عريشعبدالله عبده  عوام٣٦٧ ١٧١٠٠

مكتب منطقة نجرانمعجبه صالح سعيد عوام٠٧١١ ١٧١٠١

مكتب منطقة مكة احمد على زين الدين عوان١٤٣ ١٧١٠٢
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضبتول سالم جمعة عوض٢٣٣٨ ١٧١٠٣

جدةحسن سليمان  عوض٧٠٣ ١٧١٠٤

جدةحمزة جميل حمزة عوض٤٣١٤٤٤٣ ١٧١٠٥

المدينة المنورةعمر محمد  عوض٩٩٩ ١٧١٠٦

مكتب محافظة بيشةفوزيه علي حسين عوض٧٥٢٦ ١٧١٠٧

الرياضمحمد عبدالعزيز محمد عوض٦٧٣٧٥٧٠ ١٧١٠٨

نجرانمشفى عايض  عوض٣٩٦ ١٧١٠٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةموسى حسن صديق عوض٥١٤ ١٧١١٠

مكتب منطقة الرياضهيفاء سالم جمعه محمد عوض٣٢٦٣٣٩٥ ١٧١١١

الرياضمطلق عبدالله مطلق عوضه٥٩٢٤٣٤٤ ١٧١١٢

مكتب منطقة مكة علويه عبدالرحمن محمد عوفى٢٤٢٤ ١٧١١٣
المكرمة/جدة

جدةحسين محمد سعيد عولقي٩٦٥٣ ١٧١١٤

مكتب منطقة عسيرشرف محمد علي عويدي٥٧٧ ١٧١١٥

الخرجساره راشد عبدالعزيز عويس٥٤٣٨٢٨٦ ١٧١١٦

الرياضفيصل علي ناصر عويس٣٧٠٣ ١٧١١٧

جدةمحمد صالح حسن عويس٦٠١٩٦٥٥ ١٧١١٨

مكتب منطقة المدينة المنورةاريج حسن محمود عويضة٠٠٥٣ ١٧١١٩

الدمامسعود ابراهيم عبدالله عويضه٥٧٦٨٤٧٩ ١٧١٢٠

المدينة المنورةموفق عبدالرحيم مبارك عويضه٩٦٨ ١٧١٢١

مكتب المنطقة الشرقيةعلي حسن بن رضي عويوي٠٠٣٧ ١٧١٢٢

جدةساره   عياد٣٥٧ ١٧١٢٣

جدةعبدالرحمن معتوق  عياد٢٨٥ ١٧١٢٤

مكة المكرمةهاشم يوسف عمر عياد٥١٣ ١٧١٢٥

مكتب مكة المكرمةصفيه بنت يحي مسواك عياش٠٩٣٢ ١٧١٢٦

جدةحسن بن احمد بن حسين عياشي٥١٠١٢٣٧ ١٧١٢٧

أبو عريشعلي موسي جبران عياشي٧٩٨٣٢٢٦ ١٧١٢٨

مكتب منطقة عسيرسراء احمد عبدالله عيبان٣٣٣٤ ١٧١٢٩

مكتب المنطقة الشرقيةعلي حسين علي عيبان٩٤١٩٨٨٦ ١٧١٣٠

الرياضابراهيم عبدالله  عيد٥٣٧ ١٧١٣١

مكة المكرمةاحمد محمد عبدالله عيد٦٨٥٩٢٢١ ١٧١٣٢

الرياضسالم حمدان سالم عيد٤٥٨٢ ١٧١٣٣

مكة المكرمةسامى عبدالرحمن عبدالله عيد٥٠٩ ١٧١٣٤

الرياضسليمان سليمان  عيد٢١٦ ١٧١٣٥

الرياضعاطف ابراهيم عثمان عيد٠٨٥٠٧٦٩ ١٧١٣٦

المدينة المنورةمحمد مهنا محمد عيد٢٤٢ ١٧١٣٧

المدينة المنورةمحمد مهنا محمد عيد٢٤٢ ١٧١٣٨

الدماممريم احمد عبدالله عيد١٢٧٤٥١٥ ١٧١٣٩

جدةملهم حازم حسن عيد٠٢٣٨ ١٧١٤٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةهشام محمد زيني عيد٢١٦٩ ١٧١٤١

المدينة المنورةعيفه بنت هالل عيدالعمرى٨٢٦ ١٧١٤٢

الرياضعبدالرحمن عبدالله صالح عيدان٩٣٦٤٢٢٩ ١٧١٤٣

مكتب منطقة مكة سلمى عبده عبدالله عيدروس٣٥١٤٩٣٨ ١٧١٤٤
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعايد عبدالله محمد عيران٣٨٩٥٣١٢ ١٧١٤٥

مكتب منطقة جازانفاطمه موسى حسن عيساوي٣٢٤٩ ١٧١٤٦

جدةصالح بن عبدالكريم بن محمد عيسوي٩٦٦٣٧٩٦ ١٧١٤٧

الدمامجابر حسن موسى عيسى٨١٣ ١٧١٤٨

الدمامخالد صديق  عيسى٥٣٢ ١٧١٤٩

الرياضخيثى محمد عيسى عيسى٨٧٣ ١٧١٥٠

الرياضرمزي يحى سعيد عيسى٩٦٤٧٣٨٣ ١٧١٥١

الرياضسالم علي عبدالله علي عيسى٥٢٤١١٧٧ ١٧١٥٢

الرياضعبدالعزيز محمد  عيسى٥٩٧ ١٧١٥٣

الرياضعبدالله عبدالرحمن العبداللطيف عيسى٥٣١ ١٧١٥٤

جدةعثمان بن مقبول بن عثمان عيسى٣٨١٦ ١٧١٥٥

جدةعثمان محمد عثمان عيسى٤٢٥ ١٧١٥٦

جدةعثمان محمد عثمان عيسى٨٢٦٢ ١٧١٥٧

جدةعلى عبدالله على عيسى١٧٧ ١٧١٥٨

جازانعلى عبده على عيسى١١١ ١٧١٥٩

جازانعلى قاسم على عيسى٨٥٦ ١٧١٦٠

جدةعلى محمد احمد عيسى١٤٣ ١٧١٦١

مكتب منطقة مكة فاطمه احمد محمد عيسى٩٦٦٤ ١٧١٦٢
المكرمة/جدة

جدةمحمد بكر محمد عيسى٨٤١ ١٧١٦٣

الرياضمحمد عبده محمد عيسى١٦٦ ١٧١٦٤

الرياضمراد يحى سعيد عيسى٤٩٨٣٣٨٥ ١٧١٦٥

أبـهامسعود ضايح  عيسى١٦٦ ١٧١٦٦

جازانمنه بنت ابوالقاسم عيسى٧٢٦ ١٧١٦٧

الدمامهندي موسى جابر عيسى٤٢٤٦٠٠٢ ١٧١٦٨

الرياضيحيى سعيد على عيسى٠٨٧ ١٧١٦٩

جازانجابر محمد ابراهيم عيسي٨٢٢٤٤٧٣ ١٧١٧٠

مكتب مكة المكرمةرقيه امين محمد عين الدين٤٦٢٧ ١٧١٧١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضيحى موسى  عيه٣٨٩ ١٧١٧٢

أبـهاعلى احمد قاسم غازى٤٩٣ ١٧١٧٣

الرياضعلى حسين محمد غازى٣٢٧ ١٧١٧٤

أبـهامحمد احمد علي احمد حديش غازي٢١٥٨٠٨٦ ١٧١٧٥

الرياضمحمد احمد ابراهيم غاشم٢٤٥٤ ١٧١٧٦

مكتب منطقة جازانمحمد عثمان محمد غاشم٠١٢٣ ١٧١٧٧

أبـهاعبدالرحمن بن حسين بن فهد غاصب٥٥٨٠٨١١ ١٧١٧٨

جدةاحمد محمد على غالب٦٣٢٣٣٧٥ ١٧١٧٩

جدةعبدالله صبرى احمد غالب٦٠٧ ١٧١٨٠

مكتب منطقة جازانسعد مغاوى موسى غالطى٥٧٨٤ ١٧١٨١

مكتب منطقة جازانفارس مغاوى موسى غالطى٠٨٦٦ ١٧١٨٢

خميس مشيطعبدالله على حسين غامدى٦٦٩ ١٧١٨٣

الرياضعلي عبدالله محمد غاميه٣٣٧٢٥٧٢ ١٧١٨٤

الرياضجبريل يحيى جعيدي غانم٤٨١١ ١٧١٨٥

الرياضسعد عبدالله سعد غانم٥٣٢٥٣٤٧ ١٧١٨٦

مكتب منطقة الرياضفهد حمود محمد غانم٩٢٦٥ ١٧١٨٧

جدةيحى سرور ذياب غانم٧٩٤٥٦٦١ ١٧١٨٨

مكتب منطقة مكة يحى حسين جبان غانمي٩٨٠٦٥٣٥ ١٧١٨٩
المكرمة/جدة

الوجهعبدالرحيم محمد عبدالرحيم غبان٤٨٢٠٧٣٢ ١٧١٩٠

الرياضعبدالعزيز محمد درويش غبان٩٠٣٥٦٤٢ ١٧١٩١

جدةسعيد احمد ابراهيم غبرى٧٤٤ ١٧١٩٢

الخبرمحسن محمد مطاعن غبرى٠١٤١٤٦٥ ١٧١٩٣

مكتب منطقة جازانامنه علي عمر غبري٠٦١٢ ١٧١٩٤

جدةعلياء احمد ابراهيم غبري٦٨٤٥ ١٧١٩٥

جدةيحيى احمد  غبش٠٥٠ ١٧١٩٦

الرياضاحمد ابراهيم  غبين٨٧٠٥ ١٧١٩٧

مكتب منطقة جازانسلمي محمد احمد غبين٩٥٢٦ ١٧١٩٨

الرياضعلي محمد علي غبين٩٨٨٥ ١٧١٩٩

جدةفاطمه سالم  غثيم٦٧٥ ١٧٢٠٠

الرياضحسن على  غدير٨١٢ ١٧٢٠١

الرياضسامى حسن محمد غدير٣١٤١٨٢٢ ١٧٢٠٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالعزيز محمد عبدالله غدير٢٨٧٠١٧٥ ١٧٢٠٣

الخرجمنيره ابراهيم مرشد غدير٨٦٧٣٤٢٨ ١٧٢٠٤

مكتب منطقة عسيرمحمد ناصر محمد غرامه٨٥٩٥ ١٧٢٠٥

الرياضثبات صالح ناصر غروى٢٢٠٨٣٧٦ ١٧٢٠٦

مكتب منطقة جازانوائل علي شامى غروى١٢٣٢ ١٧٢٠٧

مكة المكرمةسعود ابراهيم احمد غروي٦٢١٦٢٩١ ١٧٢٠٨

جدةعبدالله محمد حسين غروي٥٨٨١ ١٧٢٠٩

مكتب المنطقة الشرقيةمحيسن محمد حسن غروي٢٣٩٣ ١٧٢١٠

جدةيحي محمد موسى غروي٤٥٠٦٣٢٦ ١٧٢١١

جدةعلى هادى محمد غريرى٨٩٢ ١٧٢١٢

الدمامنعمان اسماعيل ابراهيم غزالى٥٨٢ ١٧٢١٣

الرياضاحمد قاسم مفرح غزاونى٨٠٨ ١٧٢١٤

جدةخديجه يوسف عبدالقادر غزاوى٨٦٢٦ ١٧٢١٥

مكتب مكة المكرمةلطفيه محمد حسن غزاوى٥٧٧١ ١٧٢١٦

صبياءحسن مفرح على غزوانى٣٤٣ ١٧٢١٧

الدمامعلى حسين جبار غزوانى١٦٤ ١٧٢١٨

مكتب منطقة جازانعلى شريف سالم غزوانى٨١٧ ١٧٢١٩

الدماممحمد حسن جابر غزوانى١٨٠ ١٧٢٢٠

الجبيلأضواء احمد محمد غزواني٤٦٨٩٦٨٨ ١٧٢٢١

الدماماسعد مفرح سلمان غزواني٧٠٢٨٤٨٢ ١٧٢٢٢

الرياضاسماعيل اسماعيل علي غزواني٩٧٩٦٦٦٢ ١٧٢٢٣

الرياضجبران سالم غبران غزواني٧٨٣٠٢٥٧ ١٧٢٢٤

جازانحربان علي احمد حيادي غزواني٠٩٣٢٦٣١ ١٧٢٢٥

جازانسلمان بن قاسم بن علي زيداني غزواني٣٤٤٥٣٢٢ ١٧٢٢٦

جدةسلمان علي يحي غزواني٢٣٤٦ ١٧٢٢٧

مكتب المنطقة الشرقيةشرقه جبران قاسم غزواني٤٣١١ ١٧٢٢٨

الجبيلعائل احمد محمد غزواني٤٦٠٦٢٢١ ١٧٢٢٩

الرياضعبدالله علي عرار غزواني٧٦٤٩ ١٧٢٣٠

الدماممحمد احمد قاسم غزواني٣١٥٣ ١٧٢٣١

الجبيلمحمد احمد جابر غزواني٢٥٩٤٥١٣ ١٧٢٣٢

الخبريحي بن منسي بن جبران غزواني٨٨٣٨٤١٩ ١٧٢٣٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

صبياءيحي سلمان اسعد غزواني٢٤١٦٤٤٧ ١٧٢٣٤

أبـهايحي علي جابر غزواني١٩٥٢٩٣٢ ١٧٢٣٥

الرياضيحيى هادي يحيى غزواني٦٦٨٧٧٠٦ ١٧٢٣٦

مكة المكرمةسامي بن عبدالله بن مصطفى غزولي٧٠٩٤٩٨٢ ١٧٢٣٧

مكتب محافظة الخرجسلطان محمد احمد غزوني٠٩٧٢ ١٧٢٣٨

مكة المكرمةغازي صالح عثمان غسال٨٩٢٢١٧٣ ١٧٢٣٩

جدةيحيى حسن يحيى غسال٥٠٨ ١٧٢٤٠

مكتب منطقة الرياضوليد عبدالعزيز فهد غشيان٤٦٧٥٠٦٦ ١٧٢٤١

جدةخديجه احمد حسين غليون٨٠٥٨ ١٧٢٤٢

جدةنهاد جمال حنا غماشى٦٨٧ ١٧٢٤٣

مكة المكرمةعمران بن عميل بن سعيد غملتو٥٤١٩٩٨٥ ١٧٢٤٤

الرياضابراهيم عبده محمد غنام٥٢٤١٤١٣ ١٧٢٤٥

مكتب المنطقة الشرقيةبشرى عبدالكريم رضي غنام٢٤٥٣ ١٧٢٤٦

مكة المكرمةعبداللطيف محمد على غنام٣٤٢ ١٧٢٤٧

الرياضحامد شمس  غندوره٣٦٤ ١٧٢٤٨

الدمامعيسى بن أحمد بن طاير غنيم٤٩٤٤٥٧٥ ١٧٢٤٩

المدينة المنورةفرغلي سعيد فرغلي غنيم٩٨٥١٩١٠ ١٧٢٥٠

الرياضمحمد حمد عبده غنيمى٢١١ ١٧٢٥١

الرياضمحمد حمد محمد غنيمي٧٧٦٠٣٦١ ١٧٢٥٢

الرياضسحر خليل محمد غوله٣١٩٧ ١٧٢٥٣

سكاكااحالم احمد محمد غيضان٥٤٤٤ ١٧٢٥٤

رجال ألمعاحمد محمد ابراهيم فائع٢٨٢ ١٧٢٥٥

أبـهامحمد يحيى الحق فائع٣٦١ ١٧٢٥٦

تبوكيوسف ابن معوضه ابن حسن فاتي٥٨٧٠٣١٤ ١٧٢٥٧

مكتب منطقة مكة حليمه حاج تاهو فادن٦٢٤٩ ١٧٢٥٨
المكرمة/جدة

جدةرشدي بن بدرالدين بن طاهر فادن٦٤٢٧٨٣٦ ١٧٢٥٩

الرياضسميره عمر على فادن٥٢٧ ١٧٢٦٠

جدةخالد عدنان حسن فارس٧٥٢١٦٢٧ ١٧٢٦١

الرياضصالح محمد صالح فارس١٧١٨٥٤٤ ١٧٢٦٢

جدةعبدالرحمن محمد حسن فارس٠٠٢ ١٧٢٦٣

صفوىعلى احمد  فارس٩٦٩ ١٧٢٦٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جازانعلى محمد حسن فارس٥٥٠ ١٧٢٦٥

جدةحسن عبدالرحمن عبدالحميد فارسي٤٨٠٥٥٣٣ ١٧٢٦٦

المدينة المنورةساره صالح عبداللطيف فارسي٩٨١٧٧١٦ ١٧٢٦٧

جدةيوسف عبدالله عبده فارع٢٥٥ ١٧٢٦٨

الرياضاحمد محمد فارح فاره٠٩٦ ١٧٢٦٩

عرعردعار كامى  فاضى ١٧٢٧٠

الرياضشيبوب جارالله  فالح٨١٢٤٩٣٩ ١٧٢٧١

الرياضغايب هادى  فالح٦٠٢ ١٧٢٧٢

جدةمحمد مرجان نابع فالح٦٥٩ ١٧٢٧٣

مكتب منطقة مكة حليمه حسين عبده فاهمي٨٦١٠ ١٧٢٧٤
المكرمة/جدة

أبـهاجازى هيازع  فايز ١٧٢٧٥

أبـهاشريفه محمد  فايز٧٤٦ ١٧٢٧٦

أبو عريشمحسن على  فتح٨٤٣ ١٧٢٧٧

مكتب منطقة مكة حسين يوسف حسن فتح الباب٦٨٥٦٧٦٩ ١٧٢٧٨
المكرمة/جدة

الرياضقاسم خمجان صغير فتح الدين٨٤٧٤٧٩٦ ١٧٢٧٩

جدةاحمد علي امطاهر فتحي٣٨١١ ١٧٢٨٠

الرياضسالمه سليمان فتحي فتحي١٩٨٣ ١٧٢٨١

مكتب منطقة جازانمطلق محمد حسن فتحي٣٥٨١ ١٧٢٨٢

مكتب منطقة جازانموسى محمد حسن فتحي٢٨٦٨ ١٧٢٨٣

مكة المكرمةعبدالغفار بن محمد بن علي فتني١٤٥٢٧١٤ ١٧٢٨٤

جدةزكى سليمان محمود فتى٠١٥ ١٧٢٨٥

الرياضحاتم حسن احمد فتياني٨٠٧٤٤٩٢ ١٧٢٨٦

جدةمازن بن علي بن احمد فتياني٦٩٤٠٠٨١ ١٧٢٨٧

جدةمي حسين احمد فتياني٣٦٠٩ ١٧٢٨٨

جدةصباح بنت حسين بن محمد فتيحي٥٩٥٩٩١٥ ١٧٢٨٩

مكتب المنطقة الشرقيةسينين تيسير علي فتيل٠٣٤٨ ١٧٢٩٠

جازانتوفيق يحي محمد فتيني٩٣٧٦ ١٧٢٩١

الرياضعبده عبدالله حسين فحام الحارثى٩٦٨ ١٧٢٩٢

مكة المكرمةفيصل بن محمدصالح بن عبدالحميد فخراني٨٨٤٥١٣٧ ١٧٢٩٣

جازانمحمد حسن حريص فخرى٩٤٣ ١٧٢٩٤

جدةزياد بن ناصر بن عبدالله فدعق٣٩٩٢٤٦٨ ١٧٢٩٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعائشه عثمان عبدالملك فراش٥٣٠ ١٧٢٩٦

جدةحسن بن ابراهيم بن احمد فرج٤٧١٤٧٥٥ ١٧٢٩٧

مكتب منطقة جازانحمزه ناصر علي فرج٥٠٣٦ ١٧٢٩٨

مكتب منطقة الرياضخمه خماش فرج فرج٣٧٩٦٧٣٠ ١٧٢٩٩

جدةذياب سعيد ريحان فرج٦٥٤ ١٧٣٠٠

الرياضسالم عطيه  فرج٢١٨ ١٧٣٠١

الرياضسلمى فرج عبدالرحمن فرج٩٧٦٦٥٨٥ ١٧٣٠٢

مكتب منطقة الرياضسميره سلطان مرزوق فرج٧١٠٢ ١٧٣٠٣

جدةعلى محمود محمد فرج٣٤٨ ١٧٣٠٤

جدةعلي محمد حسن فرج٨٥٣٤٠٣٩ ١٧٣٠٥

جدةعيده بنت فرج فرج الله١٣٦ ١٧٣٠٦

مكتب منطقة جازانفضه عبده علي فرجي٧٦٩٤ ١٧٣٠٧

جدةنبيل حسن احمد فرحات٩٦٤١٢٥٥ ١٧٣٠٨

الرياضعبدالله محمد  فرحان٣٥٤ ١٧٣٠٩

خميس مشيطمحمد حسين محمد فرحان٨٩٢٩٩٩٠ ١٧٣١٠

أبـهامحمد عبدالله  فرحان١٥١ ١٧٣١١

المدينة المنورةمرزوق جوهر  فرحان ١٧٣١٢

جدةحاتم محمد خضر فرحه٧٤٩١٦٥٨ ١٧٣١٣

جازانمحمدبن يحى محمد فردوس٨٥٠ ١٧٣١٤

جدةابراهيم موسى يوسف فرسانى١٨٧ ١٧٣١٥

جدةعلى عثمان عقيلى فرسانى٢٨٧ ١٧٣١٦

مكتب منطقة مكة زهراء احمد علي فرساني٧٩٥٥ ١٧٣١٧
المكرمة/جدة

جدةمروان نوري عارف فرعون٩٥٢٤٢١٩ ١٧٣١٨

مكة المكرمةاحمد محمد صالح عبدالجليل فرغل٥٢٩٩ ١٧٣١٩

جدةعبدالرحمن فرج  فريج٦٧٨ ١٧٣٢٠

المدينة المنورةهند محمد عبدالرحيم فريدي٥٤٤٣ ١٧٣٢١

جدةمحمد عبدالرحيم  فضيه٦٤٩ ١٧٣٢٢

مكة المكرمةعبدالرزاق عبدالحميد محمد رملي فطانى٠٠٦١١٦٤ ١٧٣٢٣

جدةفاطمه اسحاق ادريس فطانى١٩١٣ ١٧٣٢٤

جدةالياس اسحاق ادريس فطاني٤٦٥ ١٧٣٢٥

مكة المكرمةزين العابدين يعقوب داود فطاني٢٩١٢٠٠٥ ١٧٣٢٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةفواد عبدالرحمن عبدالقادر فطاني٧٨٣٥ ١٧٣٢٧

جدةفاطمه بنت  محمد بن صالح فطيس٥٣٥٠ ١٧٣٢٨

الرياضعلي محمد ابراهيم فقية٨٧٤٩ ١٧٣٢٩

الطائفيعقوب سليم أسحاق فقيره٨٠٥٥٩١٧ ١٧٣٣٠

جدةعبدالله محمد عبدالله محمد فقيه٠١٢ ١٧٣٣١

أبو عريشعلي ابراهيم احمد فقيه٧٢٢٢١٣٨ ١٧٣٣٢

الرياضمدرباء احمد ابراهيم فقيه٦٣١ ١٧٣٣٣

مكتب منطقة جازانمريم محمد منصور فقيه٦٣٨٨ ١٧٣٣٤

مكتب منطقة مكة نجالء سعيد صالح فقيها٩٤٣٣ ١٧٣٣٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانشرف على سعيد فقيهى٦٦١٢ ١٧٣٣٦

جازانعائل عثمان محمد فقيهى٤٧٠٤٢٢٤ ١٧٣٣٧

الرياضمحمد احمد محمد فقيهى١٣٨ ١٧٣٣٨

خميس مشيطأحمد جبران محمد فقيهي٤٧٥١ ١٧٣٣٩

جازانابراهيم علي بن علي فقيهي٠٢٨٩ ١٧٣٤٠

الرياضبدريه احمد عبده فقيهي٩٧٨٨ ١٧٣٤١

الرياضجبران علي احمد فقيهي٧٦٩٢ ١٧٣٤٢

مكتب منطقة مكة حليمه علي محسن فقيهي٤٠٦٩ ١٧٣٤٣
المكرمة/جدة

مكتب محافظة الخرجسعود عبدالله محمد فقيهي٧٦٠٦ ١٧٣٤٤

مكتب منطقة جازانعبده محمد علي فقيهي٠٤٤١ ١٧٣٤٥

الرياضعلي احمد يحي فقيهي٥٤٩٢٤٩٧ ١٧٣٤٦

الدمامعلي بن حسين بن عبدالله فقيهي٨٠٣٧٩٠٥ ١٧٣٤٧

الرياضعلي خالد علي فقيهي٥٦٩١ ١٧٣٤٨

جدةفاطمه محمد علي فقيهي٧٧٤٥٩٥٥ ١٧٣٤٩

مكتب مكة المكرمةنجاة شافعي حسن فكري٨٨٠٧ ١٧٣٥٠

الرياضخالد محمد يحيى فالت ى٢٣٦٥٢١٩ ١٧٣٥١

مكة المكرمةاحمد زبير  فالته٨٨٢ ١٧٣٥٢

المدينة المنورةحواء عثمان ابوبكر فالته٧٢١ ١٧٣٥٣

مكة المكرمةخديجه يونس عيسى فالته٢٨٨٥٠٦١ ١٧٣٥٤

جدةرقيه عبدالله عثمان فالته٨٠٥٠٤٦١ ١٧٣٥٥

مكة المكرمةزينب محمد بشير عبدالله فالته٢١٥٢٦٦٥ ١٧٣٥٦

مكتب مكة المكرمةسميه محمد محمود فالته٧٨٨٤٧١٥ ١٧٣٥٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفسنبور محمد  فالته١٧٧ ١٧٣٥٨

المدينة المنورةعادل محمد يوسف فالته٣٥٩٩٢٩٢ ١٧٣٥٩

المدينة المنورةعادل محمد يوسف فالته٣٥٩٩٢٩٢ ١٧٣٦٠

جدةعبدالرحمن علي عبدالرحمن فالته٧٤٩٩ ١٧٣٦١

ينبععبدالله محمد عمر فالته٧٧٧١٢٦٤ ١٧٣٦٢

مكة المكرمةعثمان بن أحمد بن بكر فالته١٨٩١ ١٧٣٦٣

مكتب منطقة المدينة المنورةعزيزه ابوبكر ابراهيم فالته٦٧٩٩ ١٧٣٦٤

المدينة المنورةعلى محمد على فالته١٣٥٥٥٣٩ ١٧٣٦٥

الرياضعمر حسنى موسى فالته٥٦٨٤٤٥٨ ١٧٣٦٦

الدمامعمر هاشم حامد فالته٩٨٤٥ ١٧٣٦٧

جدةعيسى محمد  فالته٢٠٧ ١٧٣٦٨

مكة المكرمةعيشه ادم  فالته٠١٧ ١٧٣٦٩

مكتب منطقة المدينة المنورةفاطمه بنت يونس بن حسين فالته٤٥٦٢٣١٠ ١٧٣٧٠

مكة المكرمةفاطمه محمد  فالته٣٨٣ ١٧٣٧١

مكتب منطقة مكة فاطمه موسى عثمان فالته٨٩٦ ١٧٣٧٢
المكرمة/جدة

الدماملقمان ابراهيم على فالته٥٩٠٨ ١٧٣٧٣

الرياضمحمد احمد قاف فالته٩٥٥ ١٧٣٧٤

جدةمحمد بن لبيب بن عبدالرحيم فالته٢٢٨٠٥٣٧ ١٧٣٧٥

جدةمحمد حامد عبده فالته١٥٢٤١٧٥ ١٧٣٧٦

جدةمحمد يوسف يونس فالته٧٨٩٠٣٢٤ ١٧٣٧٧

جدةيوسف بن محمد بم يوسف فالته٦٧٦٤١٦٥ ١٧٣٧٨

أبـهااحمد على محمد فالح٢٠٠ ١٧٣٧٩

محايل عسيرالحسن عبدالله محمد فلقى٩٧٨٦ ١٧٣٨٠

الرياضعلى على محمد فلقى٩٩٦٢٧٧٩ ١٧٣٨١

محايل عسيرعبدالله محمد ابراهيم فلقي٤٠٠٢٣١٥ ١٧٣٨٢

مكتب منطقة جازانفواز محمد دريس فلقي٨٤٢٠٠٠٩ ١٧٣٨٣

جدةجمال برهان عاكف فلمبان٢٢٧ ١٧٣٨٤

مكة المكرمةحياه امان  فلمبان٤٨٠ ١٧٣٨٥

مكة المكرمةخالد عدنان عبدالله فلمبان٧٠١١٤٩٣ ١٧٣٨٦

الرياضسمير سليمان عبدالله فلمبان٤٧٩٦٦٤٩ ١٧٣٨٧

الرياضعادل جميل علي فلمبان٣٧٣٣١٨٤ ١٧٣٨٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةعبدالعزيز مصطفى عبدالله فلمبان٣٥٢ ١٧٣٨٩

مكة المكرمةفؤاد عبدالقادر عبدالمجيد فلمبان٧١٣١١٠٣ ١٧٣٩٠

جدةفيصل بن حسين بن سمان فلمبان٦٤١٣٣٥٥ ١٧٣٩١

مكة المكرمةلطفيه انور يقين فلمبان٢٩٠١٧٨٩ ١٧٣٩٢

مكة المكرمةليلى داود هاشم فلمبان٧٤٩٦١٧٩ ١٧٣٩٣

المدينة المنورةنسرين يوسف عبدالله فلمبان٢٧٣٤ ١٧٣٩٤

مكة المكرمةسعيده عتيقه والده االمير فهد٢٨٤ ١٧٣٩٥

الرياضعبدالله محمد عبدالله فهران٩٨٥ ١٧٣٩٦

الرياضسعد عبدالرحمن  فهيد٦٧٥ ١٧٣٩٧

الرياضطارق فهد سعد فهيد٤٦٨١ ١٧٣٩٨

الرياضزيد سعد  فيران٦٣٢ ١٧٣٩٩

الخبرعصام جعفر محمد فيصل٥٨٦٧٦٥٥ ١٧٤٠٠

جدةعلى حسن على فيض٤٦٨ ١٧٤٠١

جدةعبدالله حامد  فيضى٠٨٠ ١٧٤٠٢

جدةمجدى عبدالفتاح محمد فيضى٤٦٠ ١٧٤٠٣

جدةعلي ابن حسن ابن علي فيضي٣٦٠٠ ١٧٤٠٤

جدةمحمد حامد عبدالحميد فيضي٢٢٢٣٠٧٧ ١٧٤٠٥

جدةاسامه يحى عمر فياللي٧٩٦٠٥٧٦ ١٧٤٠٦

جدةعلى عباس طه فيومى٩١٧ ١٧٤٠٧

مكتب منطقة المدينة المنورةرضا سيد ابراهيم قابيل١١٧٦٤٥١ ١٧٤٠٨

الرياضتوفيق حسن ياسين قادري٦٧٩٧ ١٧٤٠٩

جدةمريم محمد كاظم قادري٤٣٩٤٦٩٥ ١٧٤١٠

أحد رفيدةعيسى بن مفرح بن عبده قارشي٥٧٤٠٨٢١ ١٧٤١١

مكتب منطقة جازانامنه عيسى محمد قارضه٦٠٢٦ ١٧٤١٢

مكتب منطقة جازانحليمه عيسى محمد قارضه٦٠٧٥ ١٧٤١٣

مكتب منطقة جازانحياة عيسى محمد قارضه٦٠٤٢ ١٧٤١٤

المدينة المنورةراويه مصطفى عبدالرحمن قاره٤٦٣٥ ١٧٤١٥

جدةمصباح حسن  قاروب٦٧٦ ١٧٤١٦

جدةرحمةالله توران  قارى٠٨٤ ١٧٤١٧

الطائفعبدالحميد اسماعيل احمد قارى٣٢٧ ١٧٤١٨

جدةمحمد امين عبدالفتاح قارى٥٥٥٥٥٣٩ ١٧٤١٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

تبوكعبدالله محمد عبدالله قاري٦١٤٣١٦٧ ١٧٤٢٠

مكة المكرمةهيفاء محمدرضا عبداللطيف قاري٢٨٩١ ١٧٤٢١

جدةاحمد محمد شكرى قازانى١ ٩ ١٧٤٢٢

الرياضسامي عبدالحميد محمد امين قاسم٩٩١٠٦٤٠ ١٧٤٢٣

العالعبدالرحيم بن محمد بن احمد قاسم٢٩٥٠٤٣٣ ١٧٤٢٤

جدةمحمد سليمان صالح قاسم٩٨٦٥ ١٧٤٢٥

مكتب منطقة مكة محمد فيصل احمد قاسم٠٢٩٠ ١٧٤٢٦
المكرمة/جدة

جازانحسين محمد  قاصر ١٧٤٢٧

المدينة المنورةسعاد بكر احمد قاضى٠٣٧ ١٧٤٢٨

الرياضطارق بكري عثمان قاضى٧٧٥١ ١٧٤٢٩

جدةياسين   قاضى٩٠٢ ١٧٤٣٠

الرياضغسان حسين بكر قاضي٣٨٠٢٠٥٦ ١٧٤٣١

مكتب منطقة الرياضخالد الحاج عبده قايد٤٧٦٣٥٨٩ ١٧٤٣٢

مكتب محافظة بيشةسعيد سلطان مبارك قباس٩٩٥٥ ١٧٤٣٣

جدةنفيسه حسين حسن قبانى٦٨٢ ١٧٤٣٤

جدةحسن بن ابراهيم بن ظيف الله قحطان٠٣٥٧٥٣٥ ١٧٤٣٥

أبـهازهيه عوض على قحطان٧٠٥ ١٧٤٣٦

أبـهامحمد سليمان مفرح قحطان٣٦٣ ١٧٤٣٧

أبـهاجبران سلمان محمد قحطانى٢٢٣ ١٧٤٣٨

خميس مشيطحسين مكى احمد قحطانى٦٦٨ ١٧٤٣٩

خميس مشيطدليم محمد عبدالله قحطانى٥٥٣ ١٧٤٤٠

خميس مشيطسعد محمد عائض قحطانى٠٤٢ ١٧٤٤١

خميس مشيطسعيد حمدى عبدالله قحطانى٥٦٢ ١٧٤٤٢

خميس مشيطسعيد سعد محمد قحطانى٩٩١ ١٧٤٤٣

أبـهاسلمان معيض شاهر قحطانى٠١١ ١٧٤٤٤

أبـهاصالحه هادى معيض قحطانى٠١٧ ١٧٤٤٥

خميس مشيطعائضى عبدالله محمد قحطانى٦٤٩ ١٧٤٤٦

خميس مشيطمحمد سعيد مشبب قحطانى٩٥٧ ١٧٤٤٧

خميس مشيطمحمد ظافر مانع قحطانى١٣٥ ١٧٤٤٨

تبوكمحمد عبدالهادى مسفر قحطانى٥٠١ ١٧٤٤٩

خميس مشيطمسفر محمد هادى قحطانى٢٢٤ ١٧٤٥٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

نجرانمصعود محمد يحيى قحطانى٨٣٦ ١٧٤٥١

حائلسعد عائض بن محمد قحطاني٧٧٩٠ ١٧٤٥٢

جدةناصر محمد سعيد قحطاني١٨٤٧٢١٤ ١٧٤٥٣

الرياضنعيمه محمد غنام قحطاني٤٥٦٨ ١٧٤٥٤

جدةنهى اسماعيل صالح قحطاني٥٨٧٢ ١٧٤٥٥

الرياضدهماء علي يحيي قحل١٠٩ ١٧٤٥٦

مكتب منطقة جازانزهراء حسن يحيى قحل٤٥٧٢ ١٧٤٥٧

الرياضعلي علي يحيى قحل٥٣٠٧٩٠٠ ١٧٤٥٨

أحد المسارحةمحمد على  قحل٣٠٢ ١٧٤٥٩

الجبيلمحمد علي محمد قحل٩٦٨١٩١٢ ١٧٤٦٠

أبو عريشنادر حسين محمد قحم٣٥٣٣٤٢٧ ١٧٤٦١

جازاناحمد يحيى  قحه٦٦٤ ١٧٤٦٢

جدةاحمد يحيى هادي قدح٥٧٣٦ ١٧٤٦٣

الظهرانعبدالله بن حسن بن حمد قدره٦٥٤١٠٨٠ ١٧٤٦٤

جدةمحمد عبده هادى قدرى٣٩٣ ١٧٤٦٥

الرياضعمر عبدالله علي قدري٩٥١٨٢٩٩ ١٧٤٦٦

جدةمدحت بن محمد بن احمد قدس٩١١٥٩٥٤ ١٧٤٦٧

جدةممدوح محمد احمد قدس٤٥٢٢٩٥٣ ١٧٤٦٨

جدةهوازن عزيز محمد قدسي٧٩٨٩٩٣٣ ١٧٤٦٩

مكتب منطقة الرياضميسون نايف ابراهيم قدوره٨٩٨٥ ١٧٤٧٠

جدةنهوند عزالدين حسني قدوره١٥٣٦٧٢٩ ١٧٤٧١

الرياضهاله عزالدين محمد قدوره٨٨٥٠ ١٧٤٧٢

مكتب منطقة جازانمحمد شعفول محجوب قديمي٠١١٩ ١٧٤٧٣

الطائفمنيره محمد  قذال٦٥٣ ١٧٤٧٤

مكتب منطقة مكة فاطمة سعيد علي قراح٥٤١٢ ١٧٤٧٥
المكرمة/جدة

جدةعلى عبدالرحيم عبدالله قراس٥٠٩ ١٧٤٧٦

المدينة المنورةغاده كمال فؤاد قرانوح١٥٧١ ١٧٤٧٧

مكتب منطقة مكة محمود عابد  قربان٧٢٧٩٦١٨ ١٧٤٧٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة جازانابراهيم عيسى طواشي قربي١٣٧٥٤٢٠ ١٧٤٧٩

أبـهامحمد عزالدين  قردان١٣٤ ١٧٤٨٠

مكة المكرمةفؤاد محمد علي سليمان قرط٤٩٧٨٩٦٩ ١٧٤٨١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةحسام فريد عبدالرحمن قرطلي٣٠٥٥ ١٧٤٨٢

مكتب منطقة مكة بهيه محمود محمد قرعاني٩١٠٥ ١٧٤٨٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضعبدالعزيز عيد بن محمد قرم سود٦١٦٦ ١٧٤٨٤

الرياضبدر حزام محمد عمر قرملة٢٤٤٦٧٤٦ ١٧٤٨٥

جدةطاهر اسماعيل  قرملى٩٥٠ ١٧٤٨٦

الرياضعبدالعزيز طه فهمي قرملي٤٨٧٦ ١٧٤٨٧

الخبرابراهيم عيسى محمد قرموش٥٤٦٩ ١٧٤٨٨

الرياضاحمد عمر  قرنفله٧٢٢ ١٧٤٨٩

مكة المكرمةاحمد جمعه عبدالله قروش٤٨٦٦٤٧٤ ١٧٤٩٠

مكتب منطقة مكة محمد احمد صغير قروش٠١٧٠٣٩٤ ١٧٤٩١
المكرمة/جدة

المدينة المنورةمحمد يحيى  قريش٨٧١ ١٧٤٩٢

جدةعبدالله عبدالرزاق عوض قريعي٥٢٠ ١٧٤٩٣

الرياضيحي حسن موسى قسامه٨٤١٨٥٣٨ ١٧٤٩٤

جدةمبروك نصيب العبدالله قسيمى٦٧٥ ١٧٤٩٥

خميس مشيطوسيم حسين علي قشاع٥٧٢٢٦٢٧ ١٧٤٩٦

جدةعبدالله عابد عبدالله قشقرى٣٣٣ ١٧٤٩٧

الخبرفايزه عبدالعظيم محمدرحيم قشقري٧٠٥٦٥٠٧ ١٧٤٩٨

جدةمحمد احمد مبارك قصام٥٧٢ ١٧٤٩٩

الدمامابراهيم على محمد قصاوى٩٨٥ ١٧٥٠٠

جدةابراهيم حسن عبدالله قصرى٣٠٦ ١٧٥٠١

القطيفحسين منصور مكي قصقوص٢٣٩٩٢٩٣ ١٧٥٠٢

مكتب منطقة مكة سعيدة شيبه موسى قصيب٢٠٩٠ ١٧٥٠٣
المكرمة/جدة

جدةعبدالرحيم محمود  قضيمه٥١٣ ١٧٥٠٤

جدةابتسام عمر محمد قطان٩٤٣٢٩٨٨ ١٧٥٠٥

مكة المكرمةفريد يوسف حمزه قطان٠٣٩٥٦٤٥ ١٧٥٠٦

مكتب مكة المكرمةمصباح نور علىنور قطان٦٠٩ ١٧٥٠٧

جدةوالء جمال خليل قطان٤٤٩١ ١٧٥٠٨

جدةاحمد محمد سعيد عبدالرحمن قطب٨٤٨٤٧١٢ ١٧٥٠٩

الرياضمصطفى محمدصديق محمدسعيد قطب٤١٦٩٣٣٣ ١٧٥١٠

مكة المكرمةياسين عبدالقادر ابراهيم قطب١٧٦٠٨٧٩ ١٧٥١١

مكتب منطقة الرياضفوزيه طارق اسماعيل قطب الدين٧٤٨٥ ١٧٥١٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة عسيراحمد علي مفرح يحي قطري٠٩٨٥ ١٧٥١٣

أبـهاعلي مصطفى محمد قطومه٩٢٥٣٠٩٥ ١٧٥١٤

مكتب منطقة تبوكخضراء هتيرس عواد قطيفان٣١١٤ ١٧٥١٥

مكتب المنطقة الشرقيةوفقه مانع حمد قعضبه٨٩٢٦ ١٧٥١٦

القنفذةمحمد حسين  قعطبى ١٧٥١٧

الرياضرشيد على رشيد قعود٩١٧ ١٧٥١٨

جدةمريم صالح علي قعيش٣٨٧٤ ١٧٥١٩

مكة المكرمةصالح سراج عمر قفاص٧٢٥ ١٧٥٢٠

مكتب مكة المكرمةفيصل درويش اسعد قفاص٩١٨ ١٧٥٢١

مكتب محافظة بيشةحنان علي حمد قليل٨٥٣٥ ١٧٥٢٢

جدةعلي ابن احمد ابن ابراهيم قماش٤٧٥٣٢٩٧ ١٧٥٢٣

جدةكامل عبدالله طه قمصانى٤٢٤ ١٧٥٢٤

مكة المكرمةعصام احمد  قملو٧٩٢ ١٧٥٢٥

القويعيةهيا سعد محمد قميش١٨٨ ١٧٥٢٦

جدةعالء عبدالعزيز صالح قنديل٣٠٩٨٩٦٣ ١٧٥٢٧

جدةمحمود سراج  قنديل٥٨٧٨٤١٧ ١٧٥٢٨

الرياضعبدالرحيم حسن علي قنق٢٦٤٣ ١٧٥٢٩

مكتب منطقة تبوكحسن محمد حسن قنوي٠٠٦١٤٦٦ ١٧٥٣٠

الرياضسالم احمد عمر قنيوى٤٠٥٠ ١٧٥٣١

مكتب منطقة مكة احمد محمد على قوارير٦٤٩٣٠١٤ ١٧٥٣٢
المكرمة/جدة

جدةمحمد خيرى مصطفى قواص٨٠٥ ١٧٥٣٣

جدةسراج بن علي بن احمد قوته٨٥٠٩ ١٧٥٣٤

ضباءمبارك غضان ابراهيم قوط٩٤١ ١٧٥٣٥

الرياضعبدالرحمن بكري بن ابراهيم قوفشي٤٠٢٤ ١٧٥٣٦

مكتب منطقة مكة احمد يحي حسين قيراط٥٨٨١ ١٧٥٣٧
المكرمة/جدة

جدةعبدالله دريب  قيراط٠٧٤ ١٧٥٣٨

مكتب منطقة مكة حسن احمد علي قيس٩٧١٨ ١٧٥٣٩
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عيشه مسواك يحي قيسى٤٥٢٨ ١٧٥٤٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة حسان علي بن محمد قيسي٩٨١١ ١٧٥٤١
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة حسنى على محمد قيسي٤١٦٩ ١٧٥٤٢
المكرمة/جدة

جدةعامر محمد شوعي قيسي٧٢٨٨٠٥٤ ١٧٥٤٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة عبدالله علي بن محمد قيسي٠٧٥٠ ١٧٥٤٤
المكرمة/جدة

الخرجعلي ابوطالب محمد قيسي٣٢٨٠٩٩٧ ١٧٥٤٥

جدةمحمد جبران بن علي قيسي٩٥٣٨ ١٧٥٤٦

جدةمحمد سعدالله علي قيسي٢٩٦٥٩٤٥ ١٧٥٤٧

مكتب منطقة الرياضمريم علي طيب قيسي٤٠٠٥ ١٧٥٤٨

الخبرمسواك محمد قيس قيسي٩٧٥ ١٧٥٤٩

جدةمقبول علي ابكر قيسي٨٦٢٤٧٠٠ ١٧٥٥٠

أبـهايحيي على محمد قيسي٣٣٠١٥٨٤ ١٧٥٥١

جدةمنصور عوض حسن قيمات٥٩٨ ١٧٥٥٢

نجرانطامره عبدالله بن محمد قينان٤٥٨٢ ١٧٥٥٣

مكتب منطقة مكة زين محمد فاضل عبدالرحيم كابلى١٢٤٢٩٤١ ١٧٥٥٤
المكرمة/جدة

جدةمحمد صالح عبدالكريم كابلى٦٧٨ ١٧٥٥٥

جدةمحمد بن كمال بن احمد كابلي٣٩٦٦٦٤٩ ١٧٥٥٦

مكتب منطقة مكة حسين محمد علي كاتب٣٩٨٧٩٨٢ ١٧٥٥٧
المكرمة/جدة

جدةسعود صالح حسن كاتب٩٥٨٥٤٨٥ ١٧٥٥٨

مكة المكرمةقاسم على هادى كادوى٧٣٤ ١٧٥٥٩

مكة المكرمةخالد اؤى ايتى كادير١٢٥٣٣٢٧ ١٧٥٦٠

جدةحسين حمد احمد كاسب٠٦٥١٣٢٦ ١٧٥٦١

جدةسليمان محمد  كاشف٩٩٦ ١٧٥٦٢

جدةجميله زين العابدين سراج كالو٢٨٥٢ ١٧٥٦٣

مكتب المنطقة الشرقيةحسن عبدالله حسن كالي١٦٠٦ ١٧٥٦٤

جدةعبدالعزيز عبدالله محمد كامل٣٤١٨٩٨١ ١٧٥٦٥

الرياضمحمد احمد عبدالله كباره١٢٨٥٦٧٢ ١٧٥٦٦

مكتب منطقة الرياضنوره قاسم صالح كبسون٨٤١١ ١٧٥٦٧

جدةالحسن عيسى على كبش٦٠٣ ١٧٥٦٨

جدةخالد عبدالله حاسن كبوها٠٥٦ ١٧٥٦٩

المدينة المنورةضياء جميل محمد كتبي٧٩١٥٧٤٠ ١٧٥٧٠

جدةنبيل يحي عبدالحفيظ كتبي١٩٠٣ ١٧٥٧١

الباحةسعد صالح  كجم٥٢٢ ١٧٥٧٢

جدةيحيى ناصر مشبب كحيالن٢٥٦ ١٧٥٧٣

مكتب منطقة جازانحليمه سعاد محمد كداش٢٩٩٨ ١٧٥٧٤
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةماجد عبدالله يوسف كداف١٧٤٠ ١٧٥٧٥

جدةبدرية عقيل علي كدسه٧٩٥٨ ١٧٥٧٦

الرياضعبدالله محمد سعيد كدسه٤٠٨٧٢٥٢ ١٧٥٧٧

الرياضمحمد يحيى  كدمى٢٩٥ ١٧٥٧٨

المدينة المنورةهاشم احمد  كراش٥٤٣ ١٧٥٧٩

الظهرانمحمد جاسم حسن كرانات٧٧١٤ ١٧٥٨٠

جدةياسر علي حسن كرتيل٩٥٥٨٠٢١ ١٧٥٨١

جدةحسين محمد  كردى١٧٥ ١٧٥٨٢

مكة المكرمةمحمد حمزه محمد كردى٦٠٩٨٢٩٥ ١٧٥٨٣

المدينة المنورةحسان خالد حمزه كردي٩١٥١ ١٧٥٨٤

المدينة المنورةحمزه حسني خالد كردي٩٤٥٩٥٥٨ ١٧٥٨٥

مكة المكرمةطالل احمد ابراهيم كردي٤٢٢٠٠٨٨ ١٧٥٨٦

المدينة المنورةعبدالحي حسن حمزه كردي١٥٦١٠٣٢ ١٧٥٨٧

الظهراناسامه عبدالله على كرعلي١٢٥ ١٧٥٨٨

مكتب مكة المكرمةمحمد عادل علي كركدان٦٣٣١ ١٧٥٨٩

جدةعائشه عبدالله  كريدى٢٢٠ ١٧٥٩٠

جدةوفاء عبدالقادر سليم كريديه٩١٤٣ ١٧٥٩١

الرياضعلى ابراهيم  كريرى٩١٨ ١٧٥٩٢

الرياضمحمد يحيى محمد كريرى١٢٦٣٧٠٧ ١٧٥٩٣

أبو عريشناصر يحي ابراهيم كريري٠٩٢٤ ١٧٥٩٤

جدةزياد عبدالرحمن احمد كريشان٣٣٢٦١٦٤ ١٧٥٩٥

جدةصفيه حسن  كريم٤٤٨ ١٧٥٩٦

جدةعبدالرحمن عبدالعزيز يوسف كشاري٢٩٣٤٣٧١ ١٧٥٩٧

جدةحسن محضار محمد كشان٩١٤ ١٧٥٩٨

أبـهاعايض محمد يحيى كشان٠٤٣٢٩٢٣ ١٧٥٩٩

جدةعبدالرحمن بن خالد بن عبدالقادر كشميري١٠١٠٧٤٩ ١٧٦٠٠

مكة المكرمةمحمد حبيب عبدالله بكر كشناوي/٥٩ ١٧٦٠١

نجرانعبدالمجيد محمد سعيد كعبان٦٧٧٥ ١٧٦٠٢

خميس مشيطاحمد عبدالله حامد كعبى٣٦٧٧٦٤٦ ١٧٦٠٣

الرياضزبيدى حسن على كعبى١٤٠ ١٧٦٠٤

جدةسالم جابر محمد كعبى٦١٤١٦٥٩ ١٧٦٠٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضعذابه محمد حسن كعبى٩٩٤٩ ١٧٦٠٦

جدةعلى احمد محمد كعبى٧٩٣٧١١٤ ١٧٦٠٧

الرياضعلى حسين يحى كعبى٨١٠ ١٧٦٠٨

الرياضمحمد حسن حسين كعبى٣٤٤ ١٧٦٠٩

الرياضمحمد على يحيى كعبى٥٩٩ ١٧٦١٠

الظهرانمحمد مسعود يحى كعبى١٤٠٤٩٢٥ ١٧٦١١

الرياضيحيى محمد سالم كعبى١٩٥ ١٧٦١٢

مكتب منطقة الرياضاحمد علي علي كعبي٣٥٥١ ١٧٦١٣

الجبيلاحمد موسى احمد كعبي٢٤٢٩٨٢٧ ١٧٦١٤

مكتب منطقة الرياضامنه محمد حسن كعبي١٢٠٤ ١٧٦١٥

جازانجابر موسى حسين كعبي٦١٩١٥٤٦ ١٧٦١٦

الرياضصالح جبران احمد كعبي٩٣٧٩ ١٧٦١٧

الرياضضعيفه يحي سليمان كعبي٦٣٢٩٥٦٥ ١٧٦١٨

مكتب منطقة الرياضطاهر طافر عزام كعبي٩٤٩٢٩٦٧ ١٧٦١٩

الخبرعبدالرحمن محسن بن علي كعبي٥٠٦٤ ١٧٦٢٠

جدةعبدالله احمد محمد كعبي١٩٣٤٥٤٤ ١٧٦٢١

الرياضعلي احمد احمد كعبي٢١٧١٦٨٨ ١٧٦٢٢

جدةعلي بن محمد بن مصمع كعبي٠٠٣٠٤٥٦ ١٧٦٢٣

جدةعماد احمد محمد كعبي٩٧٧٦٩٢١ ١٧٦٢٤

مكتب منطقة الرياضفاطمه محمد يحي كعبي٩٥٨٠ ١٧٦٢٥

الرياضماجد يحيى احمد كعبي٠٦٤٥٩٤٦ ١٧٦٢٦

الدماممازن حسن بن علي كعبي٠٤٨٠ ١٧٦٢٧

الرياضمحمد عبدالله يحيى كعبي٦٠٨٥٤١٣ ١٧٦٢٨

جدةمحمد علي محمد كعبي٥١٨٣٥٢٥ ١٧٦٢٩

جدةمريم علي ابراهيم كعبي٠٤٦٢ ١٧٦٣٠

مكتب منطقة عسيرناصر علي ناصر كعبي٤٦٩٠ ١٧٦٣١

مكتب منطقة عسيرنايف علي ناصر كعبي٨٦٧٦ ١٧٦٣٢

الرياضيحيى احمد هادي كعبي١٧١٤١٢٩ ١٧٦٣٣

خميس مشيطاحمد محمد احمد كعكى٤٩٧ ١٧٦٣٤

جدةاسماء بنت يوسف بن صالح كعكي٤٩٣٩ ١٧٦٣٥

الرياضمرفت عبدالقادر علي كعكي٤٤٧٧ ١٧٦٣٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

بيشادريس احمد  كعمه٧٢٧ ١٧٦٣٧

تبوكعلى ابراهيم  كالبى٤٨٤ ١٧٦٣٨

مكتب المنطقة الشرقيةسعيد عبدالله بن سعيد كالله٨٩٦٨ ١٧٦٣٩

مكة المكرمةعصام احمد محمد كلثوم٤٧٧٢٥٨٧ ١٧٦٤٠

جدةاحمد سعيد سعيد كلفوت٩٨١٧١٠٣ ١٧٦٤١

جدةمحمد محمد حنيش كلفوت٩٢٣٦١٤٣ ١٧٦٤٢

جدةاحمد زكى محمد عبدالمجيد كلنتن١٦٥ ١٧٦٤٣

جدةعبدالله محمد اسحاق كلنتن٣٧١٠ ١٧٦٤٤

جدةعباس عبدالعزيز عبدالرحيم كليبى٣٧٣ ١٧٦٤٥

النماصعلى محمد عبده كليبى٢٨٢ ١٧٦٤٦

جدةامنيه محمد مزيد كليبي٨٩٢٩ ١٧٦٤٧

الرياضجمعان سويد محمد كليبي٤٢٥٨٦٦٠ ١٧٦٤٨

الرياضفواز طاهر علي كليبي٢٠٦١ ١٧٦٤٩

المدينة المنورةفيصل علي أحمد كماخي٠٤٠٠ ١٧٦٥٠

الطائفابراهيم سراج عبدالرحمن كمال٧٥٠٧ ١٧٦٥١

مكة المكرمةجميل محمد نور كمال٧٨٦ ١٧٦٥٢

مكة المكرمةمحمد تاج عبدالرحمن كمال٣٠٤٩٨٩٨ ١٧٦٥٣

جدةمحمد لطفي مصطفي احمدمختار كمال٣٠٧٧٣٨٢ ١٧٦٥٤

جدةاحمد باقر  كمبياتى٥٥٠ ١٧٦٥٥

الرياضداود محمد نور كمريغ٨٧٦٢٥٢٩ ١٧٦٥٦

جدةامنه محمد عيسى كمندر٨١٤ ١٧٦٥٧

جازانمحمد احمد ابراهيم كنانى٨١٣ ١٧٦٥٨

الرياضمحمد احمد مريع كناني٦٨٨٦ ١٧٦٥٩

مكتب منطقة جازاننوال علي محمد كناني٤٢٧٧ ١٧٦٦٠

الدمامخيريه عبدالرحمن احمد كنجري٢٧١٤ ١٧٦٦١

جدةعبدالله عبدالشكور البار كندي٢٢٦٣ ١٧٦٦٢

جدةتوفيق بن احمد بن ابراهيم كنفاني٩١٧٩٩٠٤ ١٧٦٦٣

جدةخليل ابراهيم  كوسه٤٦٢ ١٧٦٦٤

الرياضاحمد محمد احمد كوشان١١٤١٨٢٣ ١٧٦٦٥

جدةمحمود محسن  كومى٣٧٨ ١٧٦٦٦

جدةغزل نبيل خليل كويتي٨٩٦٩ ١٧٦٦٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةعبدالرحمن سليمان جعفر كيال٠٩٦٩٨٤١ ١٧٦٦٨

جدةسلمان بن اشفاق احمد بن محمد كيدوائي٠٣٠٦١١٤ ١٧٦٦٩

الرياضاحمد عبد الله اسماعيل كيالني٢٣٢٧٩٧١ ١٧٦٧٠

جدةماهر احمد خليل كيلو١٩١٧٥٥٦ ١٧٦٧١

الرياضمها سون اوك كيم٧٤٠٦ ١٧٦٧٢

مكتب المنطقة الشرقيةايات عبدالله عبدرب الرسو ل الديرم٩٩٩٣ ١٧٦٧٣

جدةمحمد عبدالله  ل لنفاعى٨٨١ ١٧٦٧٤

جدةسليم عبدالله عوض الدن٢٤٨ ١٧٦٧٥

خميس مشيطشاحى احمد  الرعى٣٠٠ ١٧٦٧٦

جازانسعيد حمد مفرح السلمى٤١١ ١٧٦٧٧

ينبعفاطمه مصطفى حمزه الظ٦٦٢٣ ١٧٦٧٨

القرياتالشمالى   الفى٣٠٠ ١٧٦٧٩

جدةفهد محمد محمد الل٨٤٨٠٧٦٨ ١٧٦٨٠

جدةيحيى محمد محمد الل٦٣١٩٨٢٧ ١٧٦٨١

مكة المكرمةروز افلين مندوزا اديما اللوان٢٠٧٤٢٩٣ ١٧٦٨٢

أبـهامحمد فنيس  لبدان٥٧٩ ١٧٦٨٣

الدمامخليل بن عبدالله بن يحي لخام٩٣٨٧٣٢٥ ١٧٦٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةحميده صبر ا لرشيدي٨٩٢٢ ١٧٦٨٥

نجرانشاكر سالم حسين لسلوم١٤٤٦ ١٧٦٨٦

مكتب منطقة مكة فهد عبدالواحد محمدعلي لسيد٥١٩٠ ١٧٦٨٧
المكرمة/جدة

الدمامأفراح بنت احمد بن علي لطف الله٤٧٤٤ ١٧٦٨٨

جازانسعدى زا هر سليمان لغبي٨٦٦٦٦٥٦ ١٧٦٨٩

الخبرعيسى بن غثوان بن احمد لغبي٦٣٧٥٥٢١ ١٧٦٩٠

جدةمصباح احمد بكر لفا٣١٩ ١٧٦٩١

جدةعابد محمدامين عبدالله لمفون٧٠٨٠٢٣٩ ١٧٦٩٢

جدةحسن محمد  لياتى٦١٦ ١٧٦٩٣

الرياضابراهيم عبدالرحمن محمد مؤذن٣٦٣٠٣٣٢ ١٧٦٩٤

جدةخالد عبدالقادر  مؤذن٢٠٦ ١٧٦٩٥

مكتب منطقة مكة طارق احمد محمد مؤذن٨٦٣٩٦٢٩ ١٧٦٩٦
المكرمة/جدة

جدةعفاف حسين علي مؤمنه١٠٠٤٩٥٧ ١٧٦٩٧

الظهرانفائز على عبدالرحمن مؤمنه٣٥٩٦١١٤ ١٧٦٩٨
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضسعيد عبدالله  ماضي٠٠٧٢٥٨٥ ١٧٦٩٩

أبـهاالخزانه محمد  ماطر٨٩٠ ١٧٧٠٠

جدةصديق ساندو اكرم مال٣٩٣٥ ١٧٧٠١

الرياضناصر عبدالحق محمدعلي مال٥٣٨٥٩٦٣ ١٧٧٠٢

جدةثناء كمال محمد مامون١٥٨٣٦٢٧ ١٧٧٠٣

جدةحسن هادي علي مانع٧٨٤ ١٧٧٠٤

الرياضسعود عبد العزيز صالح مانع٢٢٧١٠٤٨ ١٧٧٠٥

جازانداود على محمد مايعى٦٧٢ ١٧٧٠٦

الرياضابراهيم محمد  مبارك٣٩٧ ١٧٧٠٧

مكتب منطقة المدينة المنورةحنان عبدالكريم بن بشير مبارك١٣٨٠ ١٧٧٠٨

جدةسعيد ياقوث محمد مبارك ١٧٧٠٩

الرياضشوعيه مبروك  مبارك٠٧٤ ١٧٧١٠

جدةطه محمود عيد مبارك٨٢٣٢٣٢٥ ١٧٧١١

الرياضعبدالفتاح مبروك مبارك مبارك٨٢٠٤٠٣٧ ١٧٧١٢

جدةعبدالمحسن مرزوق بشير مبارك٤٣٤٩٧٨٩ ١٧٧١٣

جازانعلى حسين على مبارك٩٣٢ ١٧٧١٤

أبـهافاطمه سفر  مبارك ١٧٧١٥

مكتب منطقة جازانفاطمه منصور عبدالله مبارك٢٥٥٠ ١٧٧١٦

مكتب منطقة جازانليلي عبدالله فرحان مبارك٤٥٤١٩٧٩ ١٧٧١٧

جدةمحمد بريك  مبارك٦٦٢ ١٧٧١٨

الجبيلمحمد سعد حمدان مبارك٨٩٩٧٦٣٤ ١٧٧١٩

الرياضمحمد مبارك بالل مبارك٦٠٣٣ ١٧٧٢٠

القويعيةهيا عيد  مبارك٥١٧ ١٧٧٢١

جازانصالحه يحى ابوالسيل مباركى٩١٥٩٨١٢ ١٧٧٢٢

صامطةمحمد حمد محمد عايل مباركى٢٥٦ ١٧٧٢٣

مكة المكرمةناصر حسن محمد مباركى٣٢١ ١٧٧٢٤

صامطةاحمد بن هادي بن حمد مباركي٥٧٩٥٨٧٠ ١٧٧٢٥

جدةاحمد صديق علي مباركي٦٠٤٩٥٦٦ ١٧٧٢٦

جدةاحمد علي يحيى مباركي٩٩٠٥٧٤٩ ١٧٧٢٧

جازاناحمد عمر صغير مباركي٧٧٠٤٥٩٢ ١٧٧٢٨

جازانالوليد محمد علي مباركي٥٥٩١ ١٧٧٢٩
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٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةظافر محمدعلي احمد مباركي٧٠٠٣٥٩٣ ١٧٧٣٠

جدةعبدالله أحمد بن عبدالله مباركي٣٤٥٥ ١٧٧٣١

صامطةعبده جابر جابر مباركي٦٢٠٤٤٤٨ ١٧٧٣٢

الرياضعلي حسن محمد مباركي٣٦٢١٤٠١ ١٧٧٣٣

مكتب منطقة مكة محمد دباش حمود مباركي٥٥٦٦ ١٧٧٣٤
المكرمة/جدة

جدةمريم يحيى احمد مباركي٨٥٠٧ ١٧٧٣٥

جدةيحيى بن جبران محمد مباركي٧١٣٨١٩٨ ١٧٧٣٦

مكتب منطقة جازانيحيى علي احمد مباركي١٥٤٥ ١٧٧٣٧

الدمامابراهيم ابن حسن ابن على مبروك٧٢٢١٥٤٣ ١٧٧٣٨

جدةرزق الله يحيى شرج مبروك٣١٢ ١٧٧٣٩

جدةعبدالرحمن شير  مبروك٦٣٦ ١٧٧٤٠

جدةعيسى محمد موسى مبروك٥٢١٧١٤٧ ١٧٧٤١

جدةمبارك سعيدان  مبروك٧٩٦ ١٧٧٤٢

تبوكهادي علي يحيى مبروك٨٧٥٠٨٩٥ ١٧٧٤٣

جدةاحمد صالح  متاعى٠١٧ ١٧٧٤٤

جدةمحمد بن عبدالمحسن بن سعيد متالقيتو٨٤٢٣٩٩٦ ١٧٧٤٥

جازانمحمد بن احمد بن سعد مبروك متنبك٠٠٦٧٦٥١ ١٧٧٤٦

مكتب محافظة الجبيلغبره عبدالله علي متنمبك٧١٨٧ ١٧٧٤٧

جدةاسامه احمدعباس زينى متوكل٥٦٢ ١٧٧٤٨

مكة المكرمةصالح زينى  متوكل٦٠٩ ١٧٧٤٩

مكة المكرمةرضا بنت حامد ابن محمد متولي٣٢٣٠ ١٧٧٥٠

جدةمريم محمد  متى٤١٣ ١٧٧٥١

مكة المكرمةالسيد حسن صالح مجاهد٢٤٣ ١٧٧٥٢

مكتب مكة المكرمةليلى عبدالله حسن مجدلى٩٣٥٧ ١٧٧٥٣

مكتب منطقة مكة علي احمد محمد مجدلي٦٠٩٣٨٠١ ١٧٧٥٤
المكرمة/جدة

الجبيلسمير احمد حمد مجربي١٠٩٦ ١٧٧٥٥

جدةمحمد جبران احمد مجرش٢٢٢ ١٧٧٥٦

جدةجابر يحيى  مجرشى١٤٦ ١٧٧٥٧

جدةحسن على موسى مجرشى٢٠٧ ١٧٧٥٨

الرياضعلى على  مجرشى٣٦١ ١٧٧٥٩

مكتب المنطقة الشرقيةعلى يحى محمد مجرشى٦٢٨ ١٧٧٦٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد على على مجرشى٤٨٨ ١٧٧٦١

أبـهامحمد مسعود محمد مجرشى٨٢٦ ١٧٧٦٢

الرياضيحيى احمد محمد مجرشى٩٥٤ ١٧٧٦٣

أبـهايحيى مسعود محمد مجرشى٧٥٦ ١٧٧٦٤

مكتب منطقة مكة ابراهيم حسن علي مجرشي٦٤٣٦٩٧٧ ١٧٧٦٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة ابراهيم عبده يحيى مجرشي٥٦٨٢ ١٧٧٦٦
المكرمة/جدة

الطائفاحمد بن عيسى بن مريع مجرشي٨٣٢٦٢٢٦ ١٧٧٦٧

مكتب منطقة مكة احمد عبده يحيى مجرشي٣٣٠١ ١٧٧٦٨
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضاحمد علي احمد مجرشي٨٩٩٧ ١٧٧٦٩

الرياضاحمد علي احمد مجرشي٨٥٨٤ ١٧٧٧٠

الرياضاحمد محمد حسين مجرشي٢٣٠٠٤٩٣ ١٧٧٧١

مكتب مكة المكرمةايمن حسن عطيه مجرشي٢٣٨٧ ١٧٧٧٢

الرياضبشاير احمد احمد مجرشي٠٩١٠ ١٧٧٧٣

الرياضجبران يحي عبده مجرشي٢٤٧١٧٤٧ ١٧٧٧٤

الخرجحسن رازم حسن مجرشي٣٧٩٧١٤٧ ١٧٧٧٥

جدةحسن علي محمد مجرشي٥٨١٦ ١٧٧٧٦

جدةحمزه بن علي بن يحي مجرشي٩٥٩٨٠٠٤ ١٧٧٧٧

الرياضخالد عيسى علي مجرشي٧٧٤٦٨٨٤ ١٧٧٧٨

الدمامخلود ابراهيم علي مجرشي٩٨٩٣ ١٧٧٧٩

الرياضسالم علي يحيى مجرشي٨٩٠٢١١٨ ١٧٧٨٠

مكتب منطقة الرياضشوعيه جابر محمد مجرشي٣٧١٢ ١٧٧٨١

الرياضصالح احمد مهدي مجرشي٧٥١٩٦٥٣ ١٧٧٨٢

مكتب منطقة الرياضصالحه علي حسين مجرشي١٣٠١ ١٧٧٨٣

مكتب منطقة الرياضظير سعيد مهدي مجرشي٦١٨١٥٩٩ ١٧٧٨٤

الرياضعبدالله شوعي ابراهيم مجرشي٠٦٤٠ ١٧٧٨٥

الرياضعبده ابراهيم بن محه مجرشي٢٨٨٣١١١ ١٧٧٨٦

الرياضعلي احمد محمد مجرشي٥٤٣١١٢٦ ١٧٧٨٧

جدةعلي احمد محمد مجرشي٥٤٣١١٢٦ ١٧٧٨٨

مكة المكرمةعلي عبدالله علي زعبي مجرشي٢٧٧٦٦٦٢ ١٧٧٨٩

الثقبةعلي محمد علي مجرشي٨٧٣٦٦٧٥ ١٧٧٩٠

الرياضعلي محمد طاهر مجرشي٢٧٤٧٤١٤ ١٧٧٩١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضفاطم محمد رزق الله مجرشي٦٤٦٧ ١٧٧٩٢

مكة المكرمةفاطم هادي محمد مجرشي٧٩٣٩٨٢٤ ١٧٧٩٣

الرياضمجرشي مديش محمد مجرشي١٥٢٤٩٤٩ ١٧٧٩٤

مكة المكرمةمحمد صالح صالح مجرشي٨١٨ ١٧٧٩٥

الرياضمحمد علي سليمان مجرشي٤٥٠٣٧٦٢ ١٧٧٩٦

مكتب مكة المكرمةمريم حسن ابوسويد مجرشي٤٦٧٥٦٢٢ ١٧٧٩٧

مكتب منطقة الرياضمريم محه حسن مجرشي١٨٩٠ ١٧٧٩٨

جدةمنصور محمد احمد مجرشي٨٤٢٤٦٠٨ ١٧٧٩٩

جدةيحي احمد محمد مجرشي٦٨٠٦٣٧٤ ١٧٨٠٠

مكتب منطقة الرياضيحي محمد علي مجرشي٨٢٧٥٢٥١ ١٧٨٠١

مكة المكرمةطارق محمد علي مجلد٧٠٧ ١٧٨٠٢

مكة المكرمةعبدالله عبدالمومن  مجلد١٦٢ ١٧٨٠٣

ضمدآمنه عبدالله محمد مجلي٥٤١٩ ١٧٨٠٤

مكتب منطقة جازانعبده حسن علي مجلي٥١٢١ ١٧٨٠٥

جدةابراهيم علي عبدالله مجممي٤٥٨٩ ١٧٨٠٦

أبـهامحمد جابر حسين مجهلي٨٣٨٩٩٣٥ ١٧٨٠٧

مكتب منطقة مكة هتون علي عبدالواحد مجيدة٦٠١٦ ١٧٨٠٨
المكرمة/جدة

أبـهاعائشه محمد حسين مجيرى٢٩٤ ١٧٨٠٩

الرياضعبدالله ناصر محمد محارب٧٩٤ ١٧٨١٠

جدةسمير حسين سعيد محاسن٥٠٣ ١٧٨١١

المدينة المنورةقاسم غالم علي قل محمد محبت٢٣٧٥ ١٧٨١٢

جدةاحمد محمد عبدالله محبوب١٢٦ ١٧٨١٣

مكتب منطقة مكة عبدالله فرج جعبور محبوب٢٧٠١٧٦٨ ١٧٨١٤
المكرمة/جدة

الرياضعبده احمد محمد محتسب٣٤٤٨٠٨٧ ١٧٨١٥

جدةفوءاد عبدالقادر عبدالله محتسب٥٩٧ ١٧٨١٦

الطائفعائشه احمد  محجب٦٥٥ ١٧٨١٧

مكتب منطقة مكة يحيى مقبول احمد محجب٧٤٣٢١٨٤ ١٧٨١٨
المكرمة/جدة

مكة المكرمةجيثم علي ابراهيم محجوب٦٨١ ١٧٨١٩

مكتب منطقة مكة عباس احمد عباس محجوب٣١٠٩ ١٧٨٢٠
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عائشه احمد على محرق٣١٩٩ ١٧٨٢١
المكرمة/جدة

صبياءقاسم حسن عيسى محرق٤٠٦٣٨٧٦ ١٧٨٢٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة المدينة المنورةخديجه رضاء عبدالسالم محروس٧٣٤٩ ١٧٨٢٣

مكتب منطقة الرياضعبدالمجيد حسن محمد محزري٣٢٦٦ ١٧٨٢٤

الرياضخالد علي محمد محسن٢٦١٣ ١٧٨٢٥

جدةليلى عبدالعظيم احمد محسن٤٦٠٤ ١٧٨٢٦

مكة المكرمةحسين علي سعد محشي٨٠٦ ١٧٨٢٧

مكة المكرمةطالل حسين عبدالله محضر٦٣٩٣٤٩٦ ١٧٨٢٨

أبـهاهياء محمد  محفوظ٢٩٣ ١٧٨٢٩

المدينة المنورةمحمد صالح حسن محالوي٣٦٦ ١٧٨٣٠

مكتب منطقة جازانليلى يحي مرجان محلي٧٩٦١ ١٧٨٣١

جازانابراهيم احمد ابكر محمد٨٩٨٣ ١٧٨٣٢

الرياضاحمد عوض محجوب محمد٤٦٢٠٤٠٣ ١٧٨٣٣

المدينة المنورةاحمد محمد بن حسين محمد٣٨٢٩ ١٧٨٣٤

عرعراقبال حمزه امين محمد٠٠٠٥ ١٧٨٣٥

جدةالماس تحسين عبدالله محمد٣١٩٧١١٤ ١٧٨٣٦

الرياضام كلثوم عمر موسى محمد٨٠٩٢ ١٧٨٣٧

مكتب منطقة الرياضايمان احمدى محمد محمد٤٨٨٧ ١٧٨٣٨

المدينة المنورةبكر سليمان  محمد١٤٢ ١٧٨٣٩

الخبربهزاد محسن علي محمد٧٤٧٥٣٢٦ ١٧٨٤٠

جدةتفاحه ناجي هادي محمد٥٦٢٢٤٦٨ ١٧٨٤١

الرياضحاتم حيدر احمد محمد١٣٠٥ ١٧٨٤٢

ينبعحسن حسن علي محمد٢٢٧٤٥٤٣ ١٧٨٤٣

مكتب منطقة المدينة المنورةحسين ابراهيم كامل محمد١٥٧٣ ١٧٨٤٤

الخبرحسين عثمان جندلي محمد٨٠٨٢٩٤٦ ١٧٨٤٥

الوجهحمزه احمد عبدالقادر محمد٣٤١ ١٧٨٤٦

مكة المكرمةحوريه عبدالله عبدالحميد محمد٨٩٣٧٨٦٧ ١٧٨٤٧

جدةحياة فارع احمد محمد٨٨٤٩ ١٧٨٤٨

الرياضخديجه عبده حسين محمد٥٥٣١ ١٧٨٤٩

الخبرخزانه عبدالواحد عبدالحميد محمد١١٦٤٠٦٢ ١٧٨٥٠

أبـهادخيل الناشى  محمد٨٤٢ ١٧٨٥١

جدةرفعت مرضى  محمد٢١٥ ١٧٨٥٢

بيشزايد بن حمد ابراهيم محمد٧٤٧ ١٧٨٥٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةزبيده بنت سراج الدين بن عبدالقادر محمد٧٢٣٦ ١٧٨٥٤

الرياضزهره مرزوق علي محمد٨٦٢٢٩٩٤ ١٧٨٥٥

الرياضساره بنت  محمد٨٢٣ ١٧٨٥٦

الرياضسعود سعيد عتيق محمد٤٤٩ ١٧٨٥٧

الرياضسعيد فرج سعد محمد٩٦٢ ١٧٨٥٨

مكتب منطقة مكة سعيد مبارك علي محمد٨٥٠١٧٥١ ١٧٨٥٩
المكرمة/جدة

جدةسعيد ناصر  محمد١٦١ ١٧٨٦٠

الرياضسلطان مسعود عمر محمد٥٨٠٧٨٩٦ ١٧٨٦١

جدةشداد بروجى  محمد٩١٧ ١٧٨٦٢

مكتب منطقة الرياضشريفه قاسم  محمد٧٣٠٥ ١٧٨٦٣

أبـهاصالحه عبدالرحمن فرج محمد٧٢٥٠٧٨٤ ١٧٨٦٤

أبـهاصفيه حسين  محمد٧٣٠ ١٧٨٦٥

الرياضصفيه محمد ناصر محمد٣٧٣٤ ١٧٨٦٦

تبوكعايده على عواد محمد٦٣٩ ١٧٨٦٧

بالجرشيعبدالخالق عبدالرحمن  محمد٧٩٠ ١٧٨٦٨

جدةعبدالرحمن ابراهيم ادريس محمد١٧٣٩١٠٩ ١٧٨٦٩

أبـهاعبدالله احمد عائض محمد٩٣٠٧ ١٧٨٧٠

جدةعبدالله بن بحيص بن علي بحيص محمد٣٥٣٧٤٨٧ ١٧٨٧١

جدةعبدالله خضر  محمد٣٦٢ ١٧٨٧٢

جدةعبدالله خيرالله  محمد٤٨٠ ١٧٨٧٣

الرياضعبده علي شيخ محمد٣٢٨٧ ١٧٨٧٤

جدةعبيدالله بن عابد بن محمد٠٣٠ ١٧٨٧٥

صامطةعلى احمد  محمد١٣٥ ١٧٨٧٦

جدةعلى حمود  محمد٠١٥ ١٧٨٧٧

مكتب منطقة الرياضعلي ساحب علي محمد٢٤٣٢ ١٧٨٧٨

جدةعلي صالح عبدالله محمد٥٠٢٦٤٨٦ ١٧٨٧٩

مكة المكرمةعمر بن عبدالحليم بن عبدالوهاب محمد٨٨٠٦ ١٧٨٨٠

جدةعمر عرار  محمد٢٣٦ ١٧٨٨١

مكتب محافظة بيشةعيده محمد عبدالمحسن محمد٣٩٠٣ ١٧٨٨٢

مكة المكرمةغاليه بنت طلق محمد٧٠٧ ١٧٨٨٣

الرياضفاطمه عبد الرازق محمد٨٨٨ ١٧٨٨٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةفاطمه على  محمد٧٥٥ ١٧٨٨٥

الدربفاطمه علي بن ظافر محمد٤٠٥٢ ١٧٨٨٦

الرياضفايزه فهد نفجان محمد٤٦٧٩١١٤ ١٧٨٨٧

جدةليلى عبداللطيف مولدى محمد٩٩٦ ١٧٨٨٨

جازانمحمد احمد زيلعى محمد٠٤٢ ١٧٨٨٩

الرياضمحمد صلب علي محمد٩٥٥٤١٤٤ ١٧٨٩٠

تبوكمحمد عبدالله  محمد٣٦٦ ١٧٨٩١

جدةمحمد على صغير محمد١٠١ ١٧٨٩٢

الرياضمحمد مبارك سعيد محمد٩٣٨ ١٧٨٩٣

المدينة المنورةمحمد ولى احمدولى محمد١٥٤ ١٧٨٩٤

جازانمحمد يحيى على محمد٨٢٤ ١٧٨٩٥

الرياضناصر ابراهيم  محمد٧٢١ ١٧٨٩٦

الرياضناصر سلطان عبيد محمد٦٣٢٧ ١٧٨٩٧

القويعيةوحيه مناحى  محمد٨١١ ١٧٨٩٨

الدمامعبدالمجيد محمد ناجي محمد االمين٧٣٩٥٥٤٤ ١٧٨٩٩

جدةعبدالفتاح محمدامين عبدالباقي ثابت محمد امين٢٩٤١٤٥٥ ١٧٩٠٠

جدةاحمد سراج محمد صالح محمد حسين٣٢٣٢ ١٧٩٠١

مكتب منطقة المدينة المنورةعالء سعود عبدالله محمد قطان٠٢٩٣٣٥٢ ١٧٩٠٢

أبـهاايوب الله بخش محمد محمد وريام٩٥٦٤٢٢٤ ١٧٩٠٣

الرياضابراهيم ناصر حمد محمدالحريصى١٥٦ ١٧٩٠٤

مكتب منطقة نجرانهاديه حسين زايد محمدالوعيلى٧٦٨٣ ١٧٩٠٥

مكة المكرمةعبداالحد محمدامين عبدالباقي محمدامين٢٩٣٣٤٥٦ ١٧٩٠٦

جازانيحيى ناصر معبر محمدشروان٨٠١ ١٧٩٠٧

مكة المكرمةمنصور احمد زكريا محمدصغير٦١٨٧٠٣١ ١٧٩٠٨

أبـهاختمه محمد ابراهيم محمدعسيرى٩٢٤ ١٧٩٠٩

مكة المكرمةانواره عبدالخالق اشطف  على محمدعلى٦٣٣٩ ١٧٩١٠

مكتب منطقة مكة عمرانه عبدالله بشير محمدعيار٤٩٥٠ ١٧٩١١
المكرمة/جدة

جدةضياء السيد جميل السيد محمدكتبي٧٤٠ ١٧٩١٢

مكتب منطقة المدينة المنورةعبدالرحمن محمدمختار علي محمدمختار٧٩٢٢ ١٧٩١٣

أبـهاسعد عبدالعزيز سعد محمود١٠٠ ١٧٩١٤

جدةفاطمه بكر احمد محمود٨٨٤١ ١٧٩١٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفمحسن حسين محمد محمود٥٠٤ ١٧٩١٦

الرياضاحمد على قعموص محنش٣٢١ ١٧٩١٧

مكتب منطقة جازانفاطم على ابوصباع محنشى٦٤٤٦ ١٧٩١٨

الرياضفايز احمد طاهر محنشي٣٧٥٨ ١٧٩١٩

الرياضيحي عبدالله محمد محنشي٢٧٥٧ ١٧٩٢٠

جدةعبدالله احمد  محه٩٠٥ ١٧٩٢١

الرياضعمرانه قاسم بحيص محه٨٥٦١١٦٥ ١٧٩٢٢

الرياضمحمد طاهر سمعون محىالدين٢٣٢ ١٧٩٢٣

الرياضعلى سالم محيسن محيسن٢٠٧ ١٧٩٢٤

مكتب منطقة الرياضفهد محمد ابراهيم محيسن٩٧٨١ ١٧٩٢٥

جدةمحمد سعد عيد محيسن٣٧٩٠٠٧٣ ١٧٩٢٦

جدةبشيرى محمد ابراهيم مخاى ٣٣ ١٧٩٢٧

الرياضحسين محمد نورالدين مختار٠٢٩٤٢٧٥ ١٧٩٢٨

مكة المكرمةفريد بن علي محمدعباس مختار٣٨٤١٨٣١ ١٧٩٢٩

جدةمحمد بن ابراهيم بن اسماعيل مختار٢١٣١٤٤٥ ١٧٩٣٠

مكتب منطقة جازانحسن علي ابراهيم مخترش٦٢٦٧ ١٧٩٣١

أبـهاعلي محمدمحمد ابراهيم مخترش٩١٣٩٦٦٢ ١٧٩٣٢

مكتب منطقة مكة ابتهال علي محمد مخرب٢٤٧٣ ١٧٩٣٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة نوال علي محمد مخرب١٠٠١ ١٧٩٣٤
المكرمة/جدة

الرياضعلي محمد حمد مخضري٠٢٢ ١٧٩٣٥

جدةناريمان عبدالعزيز محمد علي مخلص٠٩٠٣ ١٧٩٣٦

محايل عسيرعيسى يحيى عيسى مخوانى٨١٤ ١٧٩٣٧

جدةمحمد على ابراهيم مخيزن٨٨٤٧١٣٠ ١٧٩٣٨

أبـهاعيسى فايع  مداوى٤٧٧ ١٧٩٣٩

أبـهامفرح على  مداوى١٠٨ ١٧٩٤٠

الرياضسعيد مبروك  مدحت٥٩٢ ١٧٩٤١

جازانعائشه محمد عمير مدخلى١٩٦ ١٧٩٤٢

جدةاسامة بن اسماعيل بن يحيي مدخلي١٥٢٧٦٤٧ ١٧٩٤٣

الرياضجابر محمد علي مدخلي٦١٣٣٨١٢ ١٧٩٤٤

المدينة المنورةحفصه ربيع هادي مدخلي٣٧٣٠ ١٧٩٤٥

مكتب منطقة مكة زهراء محمد اسماعيل مدخلي٧١٥٤ ١٧٩٤٦
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة جازانصالحه عبدالله محمد مدخلي٨٩٥٩ ١٧٩٤٧

ينبععبدالله علي محمد مدخلي٢٣٨١٧٥٨ ١٧٩٤٨

الرياضعلي عبده علي مدخلي٨٤٠٤ ١٧٩٤٩

ضمدعمر عقيقي احمد مدخلي١٤٤٤٣٤٧ ١٧٩٥٠

مكتب منطقة نجرانفاطمه يحي محمد مدخلي٧٥٦١ ١٧٩٥١

نجرانمهند احمد محمد مدخلي٣٢١٤ ١٧٩٥٢

مكة المكرمةفيصل محمد محمود مددين٩٤٦٥ ١٧٩٥٣

مكتب منطقة مكة اشرف عبدالقادر صديق مدراس٣٧١٨ ١٧٩٥٤
المكرمة/جدة

جازانعائشه محمد حسن مدربا٨٦٨٥٢٤٣ ١٧٩٥٥

مكتب منطقة جازانفاطمه علي احمد مدكام٥٩٣٦٨٠٠ ١٧٩٥٦

جدةمحمد جميل اسماعيل مدنى٢٣٣ ١٧٩٥٧

جدةامنه حسن سعيد مدني٩٤٩٠٧٨٦ ١٧٩٥٨

المدينة المنورةعصام بن مصطفى بن عبدالرحمن مدني٦٤٧٩ ١٧٩٥٩

الرياضعثمان عبود سالم مدهش٩٦٥٩٩١٩ ١٧٩٦٠

جدةحسن علي حسن مديبغ٢٤٣٧٩٨٢ ١٧٩٦١

جدةايمان محمد امين مدير٢٩٦٤٦١٥ ١٧٩٦٢

جدةمريع محمد شيف مدينى٢٣٣ ١٧٩٦٣

جدةمسعوده بنت  حسن صالح مديني٩٣٣٩٧٨٨ ١٧٩٦٤

الطائفجبره على فهاد مذخلى ١٢ ١٧٩٦٥

صامطةعيدروس محمد اسماعيل مذكور٠٥٩ ١٧٩٦٦

مكة المكرمةعلى عبدالرحمن صالح مراد٨٤٣٣٥٢٩ ١٧٩٦٧

المدينة المنورةغازى مدنى محمد مراد٢٦٣ ١٧٩٦٨

الرياضفريد يوسف عبدالرحمن مراد٨١٣٧٤٤١ ١٧٩٦٩

الرياضفهد يوسف عبدالرحمن مراد٤٤١ ١٧٩٧٠

الخبرحسن عبدالله حسن مرار٧٠٠٨٧٥١ ١٧٩٧١

الرياضناصر عمر  مراك٥٥٤ ١٧٩٧٢

مكة المكرمةابراهيم على حسن مرحب١٥٤ ١٧٩٧٣

الدمامسميره بنت محمد بن حمود مرحبا٤٤١٩٤١٢ ١٧٩٧٤

الرياضعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن مرحوم٠٣٢٢٣٢٦ ١٧٩٧٥

جدةاميرة محمد علي مرزوق١٤٩٦ ١٧٩٧٦

الرياضسعد عبدالرحمن  مرزوق٥٢٤ ١٧٩٧٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبود على سالم مرزوق٢/٥ ١٧٩٧٨

جدةيحيى احمد  مرزوق٥٨٢ ١٧٩٧٩

الرياضبخيته   مرسال٣٢٨ ١٧٩٨٠

جدةسعيد حسن  مرسال٧١٧ ١٧٩٨١

مكة المكرمةطارق عبدالرحمن محمد مرسى٩٩٦٥ ١٧٩٨٢

مكة المكرمةحسان عبدالقادر احمد مرسي٣٧٩١ ١٧٩٨٣

الطائفعبدالرحمن علي عبدالله مرشد٢٣٨٤٦٠٥ ١٧٩٨٤

جدةمهند وجدي محمود مرشد٨٧٦٣٩٩٤ ١٧٩٨٥

جدةعمر محمد خليل مرضاح٤٨٠ ١٧٩٨٦

جدةسعيد محمد صالح مرعشى٧٧٨ ١٧٩٨٧

جازانذهبه عثمان احمد مرعى٧٥٢٠١٧٣ ١٧٩٨٨

أبـهامحمد حمدان  مرعى٤٨٤ ١٧٩٨٩

مكتب محافظة الطائفاحمد سعد احمد مرعي٢٣٣١ ١٧٩٩٠

أملجمنصورة حسن عبد الرحمن مرعي٧٤٢٦ ١٧٩٩١

مكتب منطقة عسيرهياء محمد حسين مرعي٣٩٦٠ ١٧٩٩٢

الرياضيحي علي يحي مرعي٤٢٣٦ ١٧٩٩٣

الرياضاشجان طه حسن مرفي٧٩٥٤٣٨٦ ١٧٩٩٤

الرياضسلوى على  مرهر٢٤٨ ١٧٩٩٥

الرياضابراهيم محمد عبدالله مروحي١٢١٨٠٠٤ ١٧٩٩٦

أبـهااحمد عبدالله شيبان مرير٠٩٠٩٣٤٥ ١٧٩٩٧

الرياضيحي محمد ربيع مرير٧٨٣٧ ١٧٩٩٨

أبـهازهبه عبدالله محمد مريزن٢٩١ ١٧٩٩٩

المدينة المنورةلطيفه   مريزيق ١٨٠٠٠

مكتب المنطقة الشرقيةنوال منصور حسن مريط٦٧١٥ ١٨٠٠١

الرياضاسماعيل محمد احمد مريع٠٢٥ ١٨٠٠٢

أبـهافاطمه عبدالله  مريع٥٥٤ ١٨٠٠٣

مكة المكرمةمحمدحسن علي صالح مريعاني٠٤٨ ١٨٠٠٤

مكتب محافظة الخرجصفيه بيقم سيد مزارعلي١٨٥٤ ١٨٠٠٥

جدةخديجه محمد  مزح٠٩٩ ١٨٠٠٦

جدةعلي ابكر علي مزراقي٦٨٦٨٤٦٠ ١٨٠٠٧

جدةراشد عبدالله  مزهر٠٧٢ ١٨٠٠٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعيسى محمد على مزيد١٨٢٠٨٢٣ ١٨٠٠٩

المدينة المنورةمحمد سعد خليل مزين٦١٦١٩٨٧ ١٨٠١٠

أحد المسارحةعطية عبداللة حسين مسا وى٣٣٥٩٤٥٦ ١٨٠١١

مكتب منطقة مكة سعدى علي احمد مساحي٠٣٧١ ١٨٠١٢
المكرمة/جدة

الرياضسعد محمد  مساعد٥٢٧ ١٨٠١٣

جدةسليم مسعود  مساعد٠٤٣ ١٨٠١٤

مكتب منطقة مكة ادهم ابراهيم حسين مساوى٠٤٤٨ ١٨٠١٥
المكرمة/جدة

جدةجبران بن عبده بن أحمد سيد مساوى٢٥٥٩١٥٦ ١٨٠١٦

أبـهافادي محمد محسن مساوى٨٩٧٦٧٧٧ ١٨٠١٧

جازانيحيى هاشم يحيى مساوى٧٦٩ ١٨٠١٨

الرياضطاهر جابر محمد مساوي١٨٣٤ ١٨٠١٩

مكتب منطقة الرياضجراده علي ابراهيم مستباني٣٥٩٢ ١٨٠٢٠

أبـهاملهيه احمد عائض مستور٠٦٥٢٩١٧ ١٨٠٢١

الرياضموسى حسن عالس مستور١٢٩٤ ١٨٠٢٢

الرياضاحمد عثمان  مسحلى٦٨٠ ١٨٠٢٣

جدةابراهيم علوى عبدالله مسرحى٦٤٠ ١٨٠٢٤

جدةعائشه محمد  مسرحى٠٩٠ ١٨٠٢٥

الخبرأسعد مساوي علي مسرحي٣٠٦١ ١٨٠٢٦

تبوكعائشه محمد عبدالله مسرحي٩٩٤ ١٨٠٢٧

جدةعبدالله عثمان جبران مسرحي٣٤٩٤٩١٩ ١٨٠٢٨

مكة المكرمةعبده حمود ناصر مسرحي٢٣٤٢٧٣٨ ١٨٠٢٩

الرياضعماد يحي ابن شهوان مسرحي٢٢٦٠ ١٨٠٣٠

الرياضمحمد علي حسن مسرحي٥٥٧٠ ١٨٠٣١

الرياضمحمد مبروك علي مسرحي٧٥١٨٦٤٣ ١٨٠٣٢

مكتب محافظة الخرجوفاء محمد عبيد مسرعي٦٦٣٠ ١٨٠٣٣

الظهرانالهام عبدالزووف داوود مسعود٩ ١ ١٨٠٣٤

المدينة المنورةحمود محمد علي مسعود٢٦٤١ ١٨٠٣٥

صبياءدخنه صالح سعيد مسعود٧٨٤٩٧٠٧ ١٨٠٣٦

الرياضعبدالحكيم رشيد سالم مسعود٥٩٦٠٦٠٥ ١٨٠٣٧

جدةعبدالرحمن حافظ ناصر مسعود٧٧٤٣٨٥٢ ١٨٠٣٨

حائلعبدالرحمن محمد  مسعود٣٤١٨٤٠٨ ١٨٠٣٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضعبدالعزيز سعيد محمد مسعود٢٥٤ ١٨٠٤٠

جدةعبدالله عبدالوهاب  مسعود٦٤٢ ١٨٠٤١

الرياضمبارك جعفر  مسعود٩٦٤٤٢٣٥ ١٨٠٤٢

جدةمتعب ساعد  مسعود٨٢٥ ١٨٠٤٣

أحد المسارحةعادل محمد حسن مسعودي٩٣٦٩٨٧٦ ١٨٠٤٤

محايل عسيراسامه ناصر احمد مسفر١٦٨٤٨٢٧ ١٨٠٤٥

أبـهاسعيده ميارك  مسفر ١٨٠٤٦

خميس مشيطمسفره علي محمد مسفره٦٨٤٩١٧٣ ١٨٠٤٧

أحد المسارحةعلى احمد على مسكين٨٥٠ ١٨٠٤٨

الدمامعبدالسالم محمد  مسلم١٨٢ ١٨٠٤٩

الرياضاحمد محمد  مسلمى٦٢٥ ١٨٠٥٠

خميس مشيطهادى محمد ابوالقاسم مسملى٧٥٦ ١٨٠٥١

الرياضيحيى ناصر  مسملي٠١٤٧٢٠٠ ١٨٠٥٢

الرياضعبده عثمان ناصر مسير٥١٥ ١٨٠٥٣

الرياضمريم محمد  مسيعد٥٧٧ ١٨٠٥٤

الرياضابراهيم محمد عبدالقادر مشاري٩٣٨٢٨٩٩ ١٨٠٥٥

جدةغازي بن عبدالعزيز بن غازي مشاري٠٥١١٢٤٢ ١٨٠٥٦

رابغعبدالرحمن احمد  مشاط٦٦٠ ١٨٠٥٧

الرياضابراهيم علي بن عبده مشافي٨٨٤٦٤٩٦ ١٨٠٥٨

جدةاحمد خلوفه عبدالرحمن مشافي٧٩٥٦٤٨٠ ١٨٠٥٩

مكتب منطقة عسيرثا بته مشبب احمد مشبب٥٢٧٧ ١٨٠٦٠

الظهرانعبدالله علي محمد مشبب٨٣٠٣ ١٨٠٦١

الرياضساره محمد ناصر مشحن٨٠٦ ١٨٠٦٢

جازانمحمد حمد احمد مشرقي١٧٥٩٧١٦ ١٨٠٦٣

مكة المكرمةفوزيه عوض عمر مشعبي٣٦٧٧٧٨٩ ١٨٠٦٤

الرياضحصه فهد ناصر مشلش٣٠٥ ١٨٠٦٥

مكتب منطقة مكة عئشه متعب نايف مشهور٧٣٠٤ ١٨٠٦٦
المكرمة/جدة

جازانحسين محسن على مشيخى٩٧٢ ١٨٠٦٧

جدةعلى يحيى عبده مشيرى٤٠٢ ١٨٠٦٨

مكتب منطقة عسيرعبده مبروك حسين مشيري٨٤٦٦٢٠٨ ١٨٠٦٩

مكة المكرمةمحمد سعيد ابراهيم مشيع١٩٧٧٩٤٨ ١٨٠٧٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةمحمد ذاكر محمد مشينى٦١٢ ١٨٠٧١

الدمامعبدالله احمد محمد مصري٧٤٣٨٣٧٤ ١٨٠٧٢

الرياضابراهيم صالح زكي مصطفى٣٢٢٤٣١١ ١٨٠٧٣

مكتب منطقة المدينة المنورةصلوح حامد درويش مصطفى٧٥٠٣ ١٨٠٧٤

جدةمحمد بن عطاالله بن محمد مصطفى٦١٤٠٣٥٣ ١٨٠٧٥

الدمامهناء محمد بن درويش مصطفى٦٩٤٥ ١٨٠٧٦

مكة المكرمةصالح جيزان  مصلح؟؟؟ ١٨٠٧٧

القطيفاحمد علم محمد مصيد٦٠٤٤ ١٨٠٧٨

مكة المكرمةعبدالله محمد اسماعيل مصيرى٢٨٤ ١٨٠٧٩

الرياضابراهيم يحيى  مضردى٥٨٦ ١٨٠٨٠

جازانمحمد ابراهيم محمد مضوني٥٩٥٩٥٠٨ ١٨٠٨١

مكتب منطقة مكة منايه موسى محمد مطاري١٥٨٩ ١٨٠٨٢
المكرمة/جدة

أبـهاغازي احمد ابراهيم مطاعن٧٢٩٦٢٩٤ ١٨٠٨٣

القنفذةمحمد بن عطيه بن عبدالله مطاعن١٤١١٧٣٥ ١٨٠٨٤

مكتب المنطقة الشرقيةطالل بن ابراهيم بن درويش مطر٥٧٠٠٤٢٦ ١٨٠٨٥

جدةعباس عبدالله مرجان مطر٨٤٠ ١٨٠٨٦

جدةعبدالحميد حسين  مطر٢٢٢ ١٨٠٨٧

جدةعلي سعيد خميس مطران٤٢٣٧٤٢٧ ١٨٠٨٨

الرياضعبدالرحمن عبدالله مطلق مطلق٥٣٩ ١٨٠٨٩

الرياضمطلق محمد  مطلق٢٦٥ ١٨٠٩٠

الرياضجرب احمد هادى مطمى٨٣٦ ١٨٠٩١

جازانعلي محمد غبيش مطمي٠٩٩٨٢٩٥ ١٨٠٩٢

الرياضعبدالعزيز علي يحي مطهري٢١٢١ ١٨٠٩٣

جدةهاني غازي احمد مطير٣٦٨٨٠٤٨ ١٨٠٩٤

المدينة المنورةفهد شقا  مطيلق٣٩١ ١٨٠٩٥

مكتب منطقة مكة فرج بن فرج بن مبروك مظفر٣٥٦٣٥٢٢ ١٨٠٩٦
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة مبارك سعيد مبروك مظفر٠٠٣٣٧٩٦ ١٨٠٩٧
المكرمة/جدة

جازانبشير ناصر موسى معافا١٣٧٤ ١٨٠٩٨

الرياضمحمد علي محسن معافا٠٣٠٢٠٦٦ ١٨٠٩٩

الرياضاحمد عبدالله  معبوش ١٨١٠٠

الرياضعزه علي عبدالله معتق٥٨٣١ ١٨١٠١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةريان عبدالكريم سليمان معتوق٧٣٦٩ ١٨١٠٢

مكتب منطقة جازانمياده ابراهيم محمد معجرى٩١٠١ ١٨١٠٣

مكتب منطقة مكة سعيد بن محمد بن مرجان معدي٩٤٩١٤٥٤ ١٨١٠٤
المكرمة/جدة

أبـهافارس ابراهيم محمد معرف٥٤٤٢ ١٨١٠٥

مكتب منطقة جازاناكرم محمد عبدالله معسبل٦٢٥١ ١٨١٠٦

جازانمحسن محمد حسن معش٤٦٠ ١٨١٠٧

الدمامعائشه احمد يحى معشمى ٦٤ ١٨١٠٨

الرياضاحمد احمد على معشى٠٣٥ ١٨١٠٩

جازانعلى جابر عبدالله معشى٨٣٦ ١٨١١٠

الرياضيحيى موسى على معشى٩٣٢ ١٨١١١

خميس مشيطجبران يحيى علي معشي٤٧١٦٨٧٩ ١٨١١٢

الرياضحسين بن محمد بن هادي معشي٣٨٥٧٤٣٧ ١٨١١٣

الرياضحسين عبدالله موسى معشي٩٩٠٨٠٠٠ ١٨١١٤

الرياضعبدالرحمن سلمان مقبول معشي٤١٩٨ ١٨١١٥

جدةمحمد جابر يحيى معشي٤٠٢٣٧٨٧ ١٨١١٦

الرياضناصر محمد ناصر معشي٦٣١٤٧٦٨ ١٨١١٧

مكة المكرمةيحيى بن يحيى بن محمد معشي٦٥٧٥٢٨٩ ١٨١١٨

المدينة المنورةاليزيد احمد علي معلم٦٧١٨ ١٨١١٩

مكتب منطقة جازانعيسي احمد زين معلم٤٣٥٤ ١٨١٢٠

أبـهايحيى مفتى حسن معلمى٧٨٤ ١٨١٢١

جدةابتسام علي عمر معمر٣٥٥٧ ١٨١٢٢

الدمامرضا حبيب محمد معمر١٦٤٨٦٢٣ ١٨١٢٣

الرياضعبدالرحمن محمد عبدالعزيز معمر١٨٩٣٢٩٤ ١٨١٢٤

مكتب منطقة الرياضعبدالله مروان احمد معمر٨٧٧٣ ١٨١٢٥

الرياضعلي يحيي علي معنقي٠٧٥٧ ١٨١٢٦

جدةجمال محمد حمزه معوض٧٨١٥٠٧٧ ١٨١٢٧

الرياضجماعى زيد  معوضه٣٧٤ ١٨١٢٨

جازانحسن سليمان حمد معيدى٤٥٨ ١٨١٢٩

مكتب منطقة جازانعبدالله علي زايد معيدي٤٩٤٦ ١٨١٣٠

مكتب منطقة جازانمازن علي زايد معيدي٠٢٩٩ ١٨١٣١

جازانمحمد حسن  معيدي٤٠٥ ١٨١٣٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة نجرانقذله محمد  معيض٧٧٦ ١٨١٣٣

ظهران الجنوبمعيض دغثم  معيض٥٩٢ ١٨١٣٤

القطيفعيسى حبيب عيسى معيلو٤٩٠٤٤٤١ ١٨١٣٥

تبوكقطنه سالم مطر معيوف٣٨١٤ ١٨١٣٦

مكتب منطقة جازانحاويه سويد يحي مغاوي٦٧٤١ ١٨١٣٧

الرياضابراهيم يحيى  مغدى٥٨٦ ١٨١٣٨

الرياضيوسف بن حسن بن علي مغربل٥٨٢١ ١٨١٣٩

جدةعبدالرحمن محمد على مغربى٤٢٦ ١٨١٤٠

مكة المكرمةمحمد ابراهيم محمد مغربى٢٦٣ ١٨١٤١

مكة المكرمةمحمود محمد احمد مغربى٤٦٥ ١٨١٤٢

مكتب مكة المكرمةعبدالرحمن حميد عبدالرحمن مغربي٢٠٧٤٤٩٦ ١٨١٤٣

مكة المكرمةعبدالله حسن  مغربي ١٨١٤٤

جدةعلي احمد علي مغربي٨٨٠٧٢٣٣ ١٨١٤٥

مكتب منطقة الرياضمحمد حسن مفرح مغرم٧٤٤٨٨٧٠ ١٨١٤٦

جازانيحيى ادريس محمد مغفورى٨٢١ ١٨١٤٧

سراة عبيدةعلي عيسى علي مغفوري٢٩١١ ١٨١٤٨

مكتب منطقة جازانصالحه عبدالله احمد مغلط٦٥٢٣١٣٦ ١٨١٤٩

مكة المكرمةعباس عبدالله مبيرك مغيث١١٨١٢٥٢ ١٨١٥٠

مكتب مكة المكرمةماجد عايد عبدالله مغيث٠٦٢٩ ١٨١٥١

سيهاتفاطمه مهدي بن علي مغيص٢٠٠٠ ١٨١٥٢

الرياضاحمد محمد احمد مفتاح٠٦٣ ١٨١٥٣

الرياضعبدالله محمد مبروك مفتاح٨٤٦ ١٨١٥٤

الدماممحمد بن علي بن يحيى مفتاح٣٢٥٧٧١٦ ١٨١٥٥

خميس مشيطسلمى حسين  مفتى٢٥٣ ١٨١٥٦

مكة المكرمةشهناز بكر عثمان مفتي٤٠١٨ ١٨١٥٧

جدةمحمد ابراهيم عبدالرحمن مفتي٣٦٧٦٤٩٢ ١٨١٥٨

جدةسعود زكي جميل مفدم١٧٢٢٧٦٠ ١٨١٥٩

جدةمحمد شحات حامد مفرح٩٦٣ ١٨١٦٠

المجمعةموسى حسين خضير مفرح١٦٧٨٩٦١ ١٨١٦١

جازانعبده حمد  مفضورى٣٤٨ ١٨١٦٢

الرياضعلى احمد  مفلس٤٤٥ ١٨١٦٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة مكة زهره خالد عبدالله مقاس٧٤٨١ ١٨١٦٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة شرف خالد عبدالله مقاس٤٠٨٩ ١٨١٦٥
المكرمة/جدة

جازانيعقوب ابراهيم على مقبل٤٠٧ ١٨١٦٦

جازانصالحه محمد ابراهيم مقبول ١٨١٦٧

جازانمحمد سعيد  مقبول٧٥١ ١٨١٦٨

جازانمحمد عيسى  مقبول١٠١ ١٨١٦٩

جازاناحمد حسين حمد مقري٢٢٣٦ ١٨١٧٠

الرياضمهند حسين محمد مقري٢٢٩٤ ١٨١٧١

مكتب منطقة عسيرسند علي احمدسعد مقطافي٨٥٦٦ ١٨١٧٢

جدةوهيب بن محمد بن يوسف مقلد٦٧١٠٤٧٨ ١٨١٧٣

جدةعبود يسلم  مقيبل٩٦٧ ١٨١٧٤

جدةمروان احمد عمر مقيص٠٠٦٠٤٧٦ ١٨١٧٥

مكة المكرمةخديجه ابراهيم احمدمصطفى مكاوي٩١٦٩٥٧٥ ١٨١٧٦

جازانحسين حسن ابراهيم مكباس٣٨٩ ١٨١٧٧

الرياضمشعل هادي محمد مكتلي٨٠٣٥ ١٨١٧٨

مكتب منطقة مكة سلطان عالالله حسن مكحل٨٥٦١ ١٨١٧٩
المكرمة/جدة

الدماممحمد اديب محمد مكحل/٠٤٨٦٩٧ ١٨١٨٠

أبـهاعبده محمد عبده مكرشي٠٧١٦٤٥٥ ١٨١٨١

مكتب منطقة مكة فاطمه الحسن  مكرمى٧٦٨٦ ١٨١٨٢
المكرمة/جدة

جازانكالس على يحى مكرمى٧٣٤ ١٨١٨٣

الرياضليلى احمد حسن مكرمي٤٣١٥ ١٨١٨٤

مكتب منطقة مكة نهاد محمود عباس مكوك٣٣٤٠٨٩١ ١٨١٨٥
المكرمة/جدة

سيهاتحبيب عبدالله احمد مكى٩٢٠ ١٨١٨٦

الرايسجهاد جعفر عبدالله مكي٤٩٥٩ ١٨١٨٧

جدةحسن احمد حسين مكي٤٥٨٦ ١٨١٨٨

رابغحسين احمد حسين مكي٤٨١١٤٨١ ١٨١٨٩

تبوكسالم صالح محمد مكي٨٠٢١٧٨١ ١٨١٩٠

الرياضحميده معتوق حسن مال٨٠٢٢ ١٨١٩١

جدةيحيى ياسين محمد مال٧١٧ ١٨١٩٢

جدةايمن جميل صالح مالئكه١١٢١٠٤٧ ١٨١٩٣

جدةصالح جميل صالح مالئكه١٣٦٨ ١٨١٩٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

المدينة المنورةصالح حسن محسن مالئكه٠٢٩٣٨١١ ١٨١٩٥

مكة المكرمةعدنان احمد صالح مالئكه٦٤٤ ١٨١٩٦

جدةكمال محمد سليم مالعب٥٠٤٢٩٠٠ ١٨١٩٧

الرياضصالح نايف صالح مالفخ١٧٦١٥٥٣ ١٨١٩٨

جدةرنا ابراهيم بن اشعري مالكا٣١٦٣ ١٨١٩٩

مكتب منطقة حائلالجوهره عبدالرزاق عتيق ملبس٩٥٦٩٨٢٤ ١٨٢٠٠

مكة المكرمةعبدالعزيز عبدالرحمن  ملحون٣٦٤ ١٨٢٠١

جدةابراهيم بن علي بن عبده ملك٠٠٥٠٥٧٣ ١٨٢٠٢

الرياضموسى ابراهيم احمد ملكدي٨٢٤٤ ١٨٢٠٣

مكتب منطقة مكة زينه عمر عبدالله مله٠٢٦٧ ١٨٢٠٤
المكرمة/جدة

الرياضابراهيم محمد ابراهيم ملوح٩٧٥ ١٨٢٠٥

مكتب منطقة مكة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ملوح٧٦٥١٦٠٧ ١٨٢٠٦
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعبدالله علي عبدالله ملودي٣١٤٩٢١٧ ١٨٢٠٧

مكة المكرمةماصى احمد عبدالله مليبارى٣٤٥ ١٨٢٠٨

الرياضعبدالله عمر علي مليباري٦٣٢٠ ١٨٢٠٩

مكة المكرمةنجالء علي أحمد مليباري٢٩٥٨٩٠٥ ١٨٢١٠

الرياضمحسن فرب  مليحى٥٥٦ ١٨٢١١

ينبعمزكر   مناص١٥٧ ١٨٢١٢

تبوكهادي محمد يحي منامس٤١٨٢٩٧٨ ١٨٢١٣

جدةعبدالله حسين مقبل منامه٦٥٥٧١/٨ ١٨٢١٤

جدةنبيل محمد شمس سليمان منجل٦٣٦٩٥٨٣ ١٨٢١٥

جدةمحمد امين عبداالله مندر٥٥٤ ١٨٢١٦

مكتب منطقة مكة صفيه محمد يحي مندعي٥٤٧٥ ١٨٢١٧
المكرمة/جدة

جدةحسين محمد عبدالقادر منديلى١٤٢ ١٨٢١٨

مكة المكرمةمحمد عبدالرحيم فاسوه منديلي٨٣٠ ١٨٢١٩

المدينة المنورةمحمد صالح محمد منذر٦٧٧ ١٨٢٢٠

األرطاويةماجده خليل عبدالله منزالوى٦٠٣٠ ١٨٢٢١

مكتب منطقة الرياضاشجه ابراهيم احمد منسى ١٨٢٢٢

مكة المكرمةعبدالله محمد حسين منش٤٧٥ ١٨٢٢٣

الرياضهاني بن حسن بن عبدالله منشاوي٧٠٠٦٤٦٣ ١٨٢٢٤

الرياضعبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحيم منشى٥٥٠٥ ١٨٢٢٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةخالد معتوق امين منشي٢٠٨٧٠٦٨ ١٨٢٢٦

جدةزليخا عبدالشكور يحي منشي٤٢٩٨٨٤٦ ١٨٢٢٧

جدةيحي بن عبدالشكور بن عبدالقادر منشي٤٢٦٤٨٨٠ ١٨٢٢٨

مكتب منطقة نجرانرفعه علي منصور منصر١٤٨٨ ١٨٢٢٩

مكتب منطقة الرياضامينه الرفاعي علي منصور٢٧٤٠ ١٨٢٣٠

الطائفجميله صالح راجح منصور٨٠٠٩ ١٨٢٣١

مكة المكرمةموسى محمد  منصور٥٣٧ ١٨٢٣٢

مكتب محافظة األحساءهناء حسن خضر منصور٤٩٧٦ ١٨٢٣٣

مكة المكرمةعمر حسن محمد منصورى٥٦٩ ١٨٢٣٤

جدةفاطمة فاروق فوءاد منصوري٩٣١٧ ١٨٢٣٥

الرياضمحمد صالح الدين محمد منظرى١٨٧٣٦٠٣ ١٨٢٣٦

الرياضيحي أحمد بن عبدالله منقار٣٥٩٦ ١٨٢٣٧

الرياضعمر جمال نزار محمدربيع منقارى٩٧٦٤٤٧٥ ١٨٢٣٨

جازانامنه حسين محمد منقري٨٤٨٨ ١٨٢٣٩

تبوكعلي عواجي سلطان منقري٥١٢٤٠٦١ ١٨٢٤٠

الرياضمازن يحي بن عبدالله منقري٩٨٨١ ١٨٢٤١

الرياضاحمد حسين حمود مني٨٩٧٧٤٦٨ ١٨٢٤٢

مكتب منطقة عسيرنشميه عبدالله عبدالرحمن منيع٢٥٣٣ ١٨٢٤٣

الرياضناصر عبدالله عبدالعزيز منيف٤٢٠١ ١٨٢٤٤

مكتب منطقة جازانعسله يحيى زيد مهارش٢٣٧٨٨٠٥ ١٨٢٤٥

مكتب منطقة مكة سلمى صديق احمد مهدلي٠٧٥٠ ١٨٢٤٦
المكرمة/جدة

الرياضعبده بن محمد عبده مهدلي٩٩٧٦ ١٨٢٤٧

الخبرحمد عاصم احمد مهدى٧٥٢٧٥٩٢ ١٨٢٤٨

مكتب منطقة مكة خالد محمد على مهدى٣٢٩٣ ١٨٢٤٩
المكرمة/جدة

جدةسالم عبدالرحمن  مهدى٢٦٩ ١٨٢٥٠

نجرانسعاده بريك  مهدى٠١٦ ١٨٢٥١

الرياضيحيى حسن  مهدى٨٨١ ١٨٢٥٢

الطائفرحاب صالح احمد مهدي٣٠٥٣٤٠٣ ١٨٢٥٣

مكتب منطقة جازانشقراء علي علي مهدي٣١٨٨ ١٨٢٥٤

مكتب منطقة الرياضفاطمه ابراهيم احمد مهدي٧٩٣٣ ١٨٢٥٥

مكتب منطقة الرياضفوزيه محمد علي مهدي٩١٧٢ ١٨٢٥٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الطائفمحمد حسن عبدالرحمن مهروان١٣٦٦٩٢٤ ١٨٢٥٧

جدةالشريف يوسف علي عبداالله مهنا٨٧٩ ١٨٢٥٨

مكتب منطقة مكة عبدالعزيز بسام شمس مهنا٧٩٤٢ ١٨٢٥٩
المكرمة/جدة

الرياضعيسى احمد حسن مهنا٨٢٠١٨٥٨ ١٨٢٦٠

مكتب منطقة مكة رقيه احمد غيالن مهيوب٢٤١١ ١٨٢٦١
المكرمة/جدة

مكة المكرمةعبدالله محمد ناصر موءذن٩٢٦ ١٨٢٦٢

جدةعبدالله على محمد موءمنه٣٣٤ ١٨٢٦٣

جدةأحمد عبدالله حسين موته٦٨٦١٩٤٣ ١٨٢٦٤

جدةعبدالرحمن بن محمدبن صالح بن عباس موريه٤٣٤٦٨٥٤ ١٨٢٦٥

مكة المكرمةحسن سلطان حسين موسى٧١٤ ١٨٢٦٦

جدةري عبدو ابراهيم موسى٠٥٦٦٦٠٧ ١٨٢٦٧

الرياضطه حموده علوى موسى٦٨٧ ١٨٢٦٨

جدةعبدالرشيد محمد  موسى٥٥٢ ١٨٢٦٩

الرياضمحمد متعب احمد موسى٥٨١٧٢٧٣ ١٨٢٧٠

جدةمروه جميل عبدالرحمن موسى٧٢٥٢ ١٨٢٧١

الرياضوليد محمدزين يوسف موسى٨٢١٤ ١٨٢٧٢

خميس مشيطيحيى محمد يحيى موسى٧٤٥ ١٨٢٧٣

مكتب منطقة عسيررائد ابراهيم بن علي موسي٣٧٤٢ ١٨٢٧٤

الظهرانطالل احمد محمد موصلى٤٨٢ ١٨٢٧٥

جدةوائل بن احمد بن محمدعلي موصلي٤٨٦٣٢٧٨ ١٨٢٧٦

أبـهاعلى سالم جابر مونس٨٨٦ ١٨٢٧٧

الخرجزيد راشد  مياله٢٦٤ ١٨٢٧٨

مكة المكرمةرحيمه محمد حسين دادو مياه٩٠٠٠ ١٨٢٧٩

جدةمحمد اسرائيل  مياه٨١٨ ١٨٢٨٠

جدةجالل الدين مصطفى اسماعيل ميدان٧٨٨ ١٨٢٨١

جدةجمال عبدالقادر  ميره٢٣٠ ١٨٢٨٢

مكة المكرمةمحمد حسين محمد ميره١١٧ ١٨٢٨٣

جدةمحمد عوض محروس ميزان٠٨٣٢٩٨١ ١٨٢٨٤

الرياضليث احمدعلى حسن ميمش٧٢٤٠٩٠٢ ١٨٢٨٥

مكتب منطقة مكة نائله يحي عبدالله ميمني٢٥٤٩ ١٨٢٨٦
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةفوزيه هاشم سليمان نائب الحرم٩٨٤٦ ١٨٢٨٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

أبـهااحمد ناجى محمد ناجى٨٩٥ ١٨٢٨٨

الرياضهواء   ناجى٧٦٨ ١٨٢٨٩

مكتب منطقة جازانمنيره محمد علي محمد ناشب٣٣٤٨ ١٨٢٩٠

الرياضشايع وازع سعد ناشط٤٢٣٥٦٦٠ ١٨٢٩١

حفر الباطنمحسن حسن  ناشى٤٦٩ ١٨٢٩٢

المدينة المنورةابراهيم محمد ابراهيم ناصر٩٣٠٢٣١٨ ١٨٢٩٣

مكتب منطقة عسيررحمه حسن ابراهيم ناصر٤٠٧٨ ١٨٢٩٤

جدةرزاز على  ناصر٧٢٥ ١٨٢٩٥

مكتب محافظة بيشةروان ناصر محمد ناصر٧٥٠٤ ١٨٢٩٦

الرياضسليمان محمد عبدالله ناصر١٥٠٤٥٢٦ ١٨٢٩٧

أبـهاصفين على  ناصر٦٩٣ ١٨٢٩٨

جدةعلي بن حسن بن علي ناصر١٦٠٣٤٣٤ ١٨٢٩٩

الخبرعلي حسن علي ناصر٧٤٣٤ ١٨٣٠٠

الدماممحمد احمد ال شيخ ناصر٣٤٧ ١٨٣٠١

جدةمحمد عبدالله مبروك ناصر٨٣٢ ١٨٣٠٢

جدةمحمد عوض علي ناصر٣٧١٤ ١٨٣٠٣

الرياضمحمد هادى محمد ناصر٩٧٢ ١٨٣٠٤

جازانمريم حمود  ناصر١٣٦ ١٨٣٠٥

الرياضناجيه احمد احمد ناصر٢٩٨ ١٨٣٠٦

الرياضناديه علوان عريج ناصر٠٤٥٣٦٦٣ ١٨٣٠٧

مكتب منطقة عسيرهيفاء حسن ابراهيم ناصر٤٠٨٦ ١٨٣٠٨

جدةيحيى بن صالح  ناصر٥٠٣ ١٨٣٠٩

مكتب منطقة الرياضعبدالروءف ممدوح احمد ناصرى٨٥٢٠ ١٨٣١٠

الرياضبديعه علي محمد ناعوره٥٢٤١ ١٨٣١١

الرياضمحمد حسين حسن ناغى٨٩٨ ١٨٣١٢

مكتب منطقة مكة خيال ابراهيم محمد ناقرو٢٥٣٨ ١٨٣١٣
المكرمة/جدة

المدينة المنورةمحمد صديق احمد نامس٠٩٧٥٨٢٠ ١٨٣١٤

الرياضعبدالله شوعي احمد نباش١٦٨١٨٣١ ١٨٣١٥

جدةسمير سامي أمين نتو٥٧٦٨٣٦٠ ١٨٣١٦

جدةحسين احمد حسين نجار٦١٥١٠٨٢ ١٨٣١٧

مكة المكرمةعبدالمنان عبدالواسع  نجارى٩٦٤ ١٨٣١٨



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضاحمد عبدالله احمد نجدي٢١٦١ ١٨٣١٩

جدةرانيه عبدالرزاق اسعد نجدي٦٨٩٣ ١٨٣٢٠

مكتب منطقة جازانمطريه شومان على نجعى٩٩٨٧ ١٨٣٢١

الرياضتركي علي تركي نجعي٤٥٢٧ ١٨٣٢٢

مكتب منطقة مكة سعود يحي علي نجعي١٨٩٨ ١٨٣٢٣
المكرمة/جدة

جدةشوعى محمد احمد نجعي٤٦٦ ١٨٣٢٤

الرياضصغيره علي احمد نجعي٠١٠٧٦٨٠ ١٨٣٢٥

جدةعلي بن علي بن ابراهيم نجعي٠٥٧٦ ١٨٣٢٦

الخبرعلي محمد يحي نجعي٤١٠٩ ١٨٣٢٧

الخبرمهدي حسن يحى نجعي٨٦٧٤ ١٨٣٢٨

مكتب منطقة مكة ناصر يحي علي نجعي٩٨٤١ ١٨٣٢٩
المكرمة/جدة

جدةبيشى سراج بيشى نجمى٣١٩ ١٨٣٣٠

جازانفاطمه بنت حرب حمد نجمى٠٠٦ ١٨٣٣١

مكتب منطقة جازانزينه محمد علي نجمي٨٩٧٧ ١٨٣٣٢

مكة المكرمةحسين سعيد محمد نجيم٣٦٥ ١٨٣٣٣

مكة المكرمةحسام زامل جميل نحاس٥٢٧٩ ١٨٣٣٤

الدمامعادل حامد علي نحاس٦٣٣٢٢٥٩ ١٨٣٣٥

مكة المكرمةعلى على يحيى نحوى٢٨٧ ١٨٣٣٦

الرياضمحمد يحي حمد نخيفي١٩٥٩ ١٨٣٣٧

المدينة المنورةعبدالحميد ماجد  نزهه٢٧٨ ١٨٣٣٨

أبـهامحمد عبدالله على نسيم٧٧٥٦٢٠١ ١٨٣٣٩

جازانمنصور بن محمد بن امحمد نش٤٢٤٢٢٢٦ ١٨٣٤٠

مكتب منطقة جازانمحمد حسن على نشيلى٠٥٢٩ ١٨٣٤١

جدةانتصار خالد خميس نصار٤٧٩٤٧٢١ ١٨٣٤٢

مكتب منطقة تبوكثنوه عيد عواد نصار٠٥٦٧ ١٨٣٤٣

الخبرجربي محمد علي نصار٩١٧ ١٨٣٤٤

جدةرياض سعيد سالمين نصيب٩٦١٧٠٧٤ ١٨٣٤٥

الخبرعيسى ابراهيم عبده نصيب٠٦٠٦١٨٢ ١٨٣٤٦

مكتب منطقة عسيرعبدالعزيز ذيب سعيد نصيعان٣٨٠٨ ١٨٣٤٧

جدةسمير محمد حسن سعيد نصيف٤١٣١٦٩٦ ١٨٣٤٨

جدةعصام علي يوسف نصيف١٢١٠ ١٨٣٤٩



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةنهاد عبدالمنان عبدالواسع نظام الدين٢٠٢٦ ١٨٣٥٠

تبوكابراهيم علي امين نظيف٩٤٠٨٠٠٥ ١٨٣٥١

جدةعبان عباس سالم نعمان٠٤٧ ١٨٣٥٢

جدةمحمد ابوعاطى  نغيمش٩٥٢٤٥٩١ ١٨٣٥٣

جدةجميل عبدالقادر عباس نقلى٢٧٦ ١٨٣٥٤

مكة المكرمةسمير عبدالرحمن سعيد نقلي٤٨٦٢٢١٣ ١٨٣٥٥

الجبيلعبدالله عباس حاجي نقي٨٩٤٢٥٧٢ ١٨٣٥٦

مكتب منطقة مكة مريم علي محمد نمازي٧٧٧٠٦٨٣ ١٨٣٥٧
المكرمة/جدة

مكة المكرمةطارق عباس هاشم نمر٩٠٨ ١٨٣٥٨

المدينة المنورةقاسم يوسف قاسم نمراق٠٦٣ ١٨٣٥٩

الرياضعبدالرحمن عبدالعزيز  نمشان٨٦٣ ١٨٣٦٠

الخبرعبدالله عبود عبدالله نمشان٢٨٥٣٣٨٤ ١٨٣٦١

جدةعبدالحكيم قارى محىالدين نهابي٢٨٨ ١٨٣٦٢

جدةقاسم محمد  نهارى٠٦٣ ١٨٣٦٣

الظهرانمحمد عبدالعزيز على نهارى٠٣٩٦٣٩٦ ١٨٣٦٤

خميس مشيطنهاري احمد حسن نهاري٩٣٨٤٧٥١ ١٨٣٦٥

حائلحسن خاظر  نهيقان٩٦٨ ١٨٣٦٦

مكتب منطقة مكة صالح عبدالله صالح نوار٥٠٦٦٥٩٠ ١٨٣٦٧
المكرمة/جدة

الرياضموسى الهوساوى يحى نوح٠٩٩ ١٨٣٦٨

جدةاحمد حسن سعيد نور٤٦٨٣٧٠٠ ١٨٣٦٩

جدةريان ابراهيم عبدالحميد نور١٥٦٥٩٢١ ١٨٣٧٠

جازانشامي علي يحي نورت٩٢٩١٦٩ ١٨٣٧١

الرياضفضل عبدالغنى صالح نور٤٠٤ ١٨٣٧٢

الدماممحمد علي بن محمد بن محمد علي نور٢٨٦٥٢٦٦ ١٨٣٧٣

جدةمحمد احمد عبيد نوره٩٨٦٥٤٨٣ ١٨٣٧٤

مكة المكرمةعبدالمجيد عبدالرحمن عبدالقادر نورولي٠١٧٥٦٠٥ ١٨٣٧٥

الرياضمحمد حسن نورى نورى٠٩٠٥١٣٧ ١٨٣٧٦

جازانابراهيم عبده علي نوري٠٢١٥٧٨٠ ١٨٣٧٧

جدةعائشه دانوتا عثمان نوفاك١٦٨١٨٢٢ ١٨٣٧٨

مكة المكرمةاسامه عمر عبدالرحمن نوفل٨٣٤١ ١٨٣٧٩

المدينة المنورةمزينه الشريف على نويفى٩٦٥ ١٨٣٨٠



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةمفرح رده  نويقع٩٦٨ ١٨٣٨١

الرياضابراهيم محمد داود نيازى٧٩٥ ١٨٣٨٢

العيونمناحي زيد مزيد هاجس٩٠٣٦٦٦٤ ١٨٣٨٣

جدةبدرى على قاسم هاجم٤٠٦ ١٨٣٨٤

جدةابراهيم محمد ادريس هادى٩٧٩ ١٨٣٨٥

جدةعبدالله بكرى  هادى٢٧٣ ١٨٣٨٦

أبـهاعلى عودان سلمان هادى٢١٣ ١٨٣٨٧

جدةمحمد احمد  هادى٨٠٦ ١٨٣٨٨

الرياضمحمد ناصر  هادى٦٥٢ ١٨٣٨٩

الرياضيحيى حسن  هادى٢٠٧ ١٨٣٩٠

جدةعلي محمد سعيد هادي٨٣٣٤٧٨٩ ١٨٣٩١

الطائففاطمه نصر محمد هارون٧٦٤٣ ١٨٣٩٢

الرياضزكى انور  هاشم٩٨٨ ١٨٣٩٣

الرياضعداله احسان محمد هاشم٩٥٩٤ ١٨٣٩٤

جدةهاشم عبدالله هاشم هاشم١٤٧٧ ١٨٣٩٥

الرياضحمد احمد  هامل٨٣٥ ١٨٣٩٦

مكتب منطقة جازانمنصور حسن طاهر هباش٠٤٦٦٠٩٦ ١٨٣٩٧

جدةعلى عبده يحيى هباشى٢٣٢ ١٨٣٩٨

جدةحسين احمد حسين هبل٤٦١٩٨٣٨ ١٨٣٩٩

مكتب منطقة مكة حسن على هباب هبه٧٥١ ١٨٤٠٠
المكرمة/جدة

جازانعبده ابراهيم عمر هبه٢٤١٣٨٣٢ ١٨٤٠١

الرياضعيسى حسن علي هبه٣٦٩١٤٧٧ ١٨٤٠٢

مكتب منطقة مكة فائده حسن عمر هبه٨٢٦١ ١٨٤٠٣
المكرمة/جدة

جدةقاسم محمد قاسم هبيلى٨٠٣ ١٨٤٠٤

جدةابراهيم محمد ابكر هتان٤٣١٩٨٥٣ ١٨٤٠٥

جدةالحسين بن علي بن عبدة هتان٢١٠٤ ١٨٤٠٦

جدةعلي بن قصير بن يوسف هتان٢٢١٢١٧٩ ١٨٤٠٧

جدةمحمد بن عبده بن بيشي هتان٨٨٦٨٠٣٨ ١٨٤٠٨

مكتب منطقة مكة مريم محمد ابراهيم هتان٤٤٠٧ ١٨٤٠٩
المكرمة/جدة

جدةعوض الله سلطان  هجرى٦٤٢ ١٨٤١٠

الدماماحمد عبدالكريم حسين هجلس٥٧٢٥ ١٨٤١١



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الخبرنبيل ميرزا صالح هجلس٧٠٤٥٢٠٩ ١٨٤١٢

القنفذةمحمد ابكر عبدالله هداش٩٤١١٩٣٥ ١٨٤١٣

الخبرنوره حامد موسى هداش٤٠٢١ ١٨٤١٤

جدةحمد بن احمد بن علي هداية٨٣١٤١٥٦ ١٨٤١٥

الرياضمحمد زيد محمد هديان٤٢٣١٥٢٩ ١٨٤١٦

مكتب منطقة مكة نعمات يوسف محمد هديب٧٧١٤ ١٨٤١٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة الرياضهياء ابراهيم عبدالرحمن هديب٨١٧٦ ١٨٤١٨

خميس مشيطحالص عبدالله شفلوت هذروب٥٢٢٩٧٠١ ١٨٤١٩

الخبرحسين علي محسن هراش٢٣٣٣ ١٨٤٢٠

الدمامحسين جابر احمد هروبى٦١٤٧ ١٨٤٢١

الرياضحسين بن يحي بن جابر هروبي٠٠٥٤ ١٨٤٢٢

مكتب منطقة الرياضمحمد جابر يحي هروبي٣٣٢٨ ١٨٤٢٣

جدةاسامه بن احمد بن زكي هريدي٧٢٢١ ١٨٤٢٤

جدةياسر بن عبده بن محمد هريره٥٥٥٩ ١٨٤٢٥

الرياضاحمد عبدالله محمد هزازى٠٣٢ ١٨٤٢٦

الرياضاحمد على محمد هزازى٥٢٥ ١٨٤٢٧

الرياضاحمد محمد عبدالله هزازى٥٢٤ ١٨٤٢٨

الرياضخالد محمد حفانى هزازى٦٢٠١١٠٠ ١٨٤٢٩

االحساءخالد محمد مدوح هزازى٢٦٨ ١٨٤٣٠

جدةسعيد محمد شوعى هزازى٥١٥٥٥٩٣ ١٨٤٣١

الرياضعبدالله احمد سفيانى هزازى٩٣٨٧٦٤٥ ١٨٤٣٢

الرياضعبده منصور على هزازى٥٦٣ ١٨٤٣٣

جازانعلى ابراهيم حسن هزازى٦٩٤ ١٨٤٣٤

الرياضعلى احمد  هزازى٩٠٢ ١٨٤٣٥

الرياضعلى محمد صبرى هزازى٠٧١ ١٨٤٣٦

الرياضمحمد حسن على هزازى٦٦٥ ١٨٤٣٧

الرياضمحمد على مروح هزازى٧٢٠٧٩٦٦ ١٨٤٣٨

مكتب منطقة الرياضمريم على محمد هزازى١٣٢٣ ١٨٤٣٩

الرياضمهدى سالم حسين هزازى٦٥٣٢٤٥٥ ١٨٤٤٠

الدمامأحمد علي محمد هزازي٦٣٣١٨٨٨ ١٨٤٤١

جازاناحمد محمد عمر هزازي٨٠٨ ١٨٤٤٢



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جدةاحمد مسواك يحي هزازي٨٧١٥ ١٨٤٤٣

مكتب المنطقة الشرقيةاحمد يحي علي هزازي٤٩٦٨ ١٨٤٤٤

الرياضبندر علي بن احمد هزازي٧٦٧٠ ١٨٤٤٥

جدةجابر بن طيب بن علي هزازي٩٢٥٠ ١٨٤٤٦

جازانجماح سعيد بالل عيسى هزازي٠٦١٤٤٠١ ١٨٤٤٧

الرياضحسن احمد يحي هزازي٧٢٤٥٤٤٧ ١٨٤٤٨

جدةحسن بن محمد بن علي هزازي٧٧٤١٥٤٩ ١٨٤٤٩

صبياءحسين بن علي بن حسين هزازي٦٨٨٦٤٤٨ ١٨٤٥٠

الرياضحمود محمد احمد خبري هزازي٥٩٠٥٧٦٧ ١٨٤٥١

الخبرخالد محمد عبدالله هزازي٢٣٨٥ ١٨٤٥٢

مكتب منطقة الرياضريم محمد يحي هزازي٠٣٨٧ ١٨٤٥٣

مكتب محافظة الجبيلسلمان حسن احمد هزازي٦٧٧٩ ١٨٤٥٤

الخبرطاهر طيب حسن هزازي٠٨٤٦٥٦٠ ١٨٤٥٥

جدةعبدالرحمن حسين محمد هزازي٢٤٦٤ ١٨٤٥٦

الرياضعبدالعزيز فاضل عبدالرحمن هزازي٢٢٠١ ١٨٤٥٧

الرياضعبدالله احمد علي هزازي٦٦٧٧٤٨٩ ١٨٤٥٨

جدةعبدالله محمد عبدالله هزازي٩٦٢٨٩٠٣ ١٨٤٥٩

الرياضعبدالله محمد أحمد هزازي٩٩٠٢٦٤٥ ١٨٤٦٠

الرياضعبده يحيى سويد هزازي٣٧٦٧٨٠٦ ١٨٤٦١

أحد المسارحةعلي ابراهيم احمد هزازي٨٤٥٣٣٢٦ ١٨٤٦٢

أحد المسارحةعلي احمد حسن معبوش هزازي٤٢٩٨٦١٣ ١٨٤٦٣

الرياضعلي احمد عبدالله هزازي٩٥٧٤٨٧٧ ١٨٤٦٤

الدمامعلي بن احمد بن حديبي هزازي٤٧٠٠٧١٣ ١٨٤٦٥

جدةعلي سليمان محمد هزازي١٢٤٥٧٤٦ ١٨٤٦٦

خميس مشيطعلي عبدالله حامدي هزازي٦٣٠ ١٨٤٦٧

الرياضعلي محمد علي هزازي٥٦٤٥٩٦٦ ١٨٤٦٨

مكتب منطقة جازانفاطم حسن حسين هزازي٩٠١٥١٥٩ ١٨٤٦٩

مكتب مكة المكرمةفاطم يحي قاسم هزازي٧٩٦٠ ١٨٤٧٠

مكتب منطقة الرياضفاطمه احمد محمد هزازي٢١٧٠ ١٨٤٧١

مكتب محافظة الجبيلفاطمه محمد احمد هزازي٢٠١٧ ١٨٤٧٢

الدماممحمد احمد محمد هزازي٨٥٠١ ١٨٤٧٣



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكتب منطقة الرياضمحمد احمد بخيت هزازي٤٨٤٢٦٤٩ ١٨٤٧٤

الرياضمحمد جابر علي هزازي٤٦٠٠ ١٨٤٧٥

الرياضمحمد حسن علي هزازي٠٣٨٠ ١٨٤٧٦

الخرجمحمد محمد جابر هزازي٨٠٤٥٤٨٢ ١٨٤٧٧

مكتب منطقة مكة مريم ابراهيم علي هزازي٣٠٠٩ ١٨٤٧٨
المكرمة/جدة

جازانمريم محمد جتيم محمد مدوح هزازي٦٣٤٤٢٤١ ١٨٤٧٩

الدمامموسى شوعي موسى هزازي٠٩٨٣ ١٨٤٨٠

الرياضموسى علي ابراهيم هزازي٦١٢٦ ١٨٤٨١

الرياضموسي علي حسن هزازي٠٣٧٥١٩٧ ١٨٤٨٢

الرياضهادي احمد حسن هزازي٠٢٢٩٢٨٤ ١٨٤٨٣

الرياضهاله عبده رازم هزازي٩٣٦٩٠٥٠ ١٨٤٨٤

الدمامهجوى علي محمد هزازي٣٢٦ ١٨٤٨٥

جدةيحي احمد يحي هزازي٩٦٢٤٤٠٠ ١٨٤٨٦

الخبريحيى سالم عبدالله هزازي٥٠٥٥٧١٧ ١٨٤٨٧

الخبريحيى محمد يحيى هزازي٧٧٩ ١٨٤٨٨

الخبريحيى مقلز حسن هزازي٢٥٠٤٨٤٥ ١٨٤٨٩

الرياضفهد محمد سعد هزاع٣٩٨٧٤٠٧ ١٨٤٩٠

مكتب منطقة جازانحظيه يحيى على هالل٤٠٩ ١٨٤٩١

جدةفاطمه خلف جمعان هالل٢١٠١ ١٨٤٩٢

الرياضابراهيم هادى احمد هلمان٨٤١٦١٦٨ ١٨٤٩٣

مكة المكرمةمحمد عبدالله  هليل٧٦٢٤٤٠٥ ١٨٤٩٤

الدماممحمد حسن يحي همامي٢١٦٨ ١٨٤٩٥

الرياضمحمد يحي هادي همامي٢٨٦ ١٨٤٩٦

مكتب منطقة مكة اسماعيل محمد عبده همالن٤٩١٠ ١٨٤٩٧
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة اسماعيل محمد عبده همالن٤٩١٠ ١٨٤٩٨
المكرمة/جدة

مكتب المنطقة الشرقيةسعيده صالح قايد هميم٥٧٢٤ ١٨٤٩٩

جدةابراهيم عيسى على هندى٦٧٠ ١٨٥٠٠

مكتب منطقة جازانعلي يحي ابراهيم هندي٨٥٦٢٠٠٥ ١٨٥٠١

مكتب منطقة جازانفاطمه محمد يحي هندي٣٥٣٠ ١٨٥٠٢

الرياضمحمد احمد عبدالرحيم هندي٢٠١٩ ١٨٥٠٣

الرياضحسين وحيدالدين  هنكار٠٣٩ ١٨٥٠٤



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

القطيفحسين بن سلمان بن عبدالله هنيدي٩٥١٢٠٨٩ ١٨٥٠٥

جدةابراهيم مالم ابكر هوساوى٤٦١ ١٨٥٠٦

مكة المكرمةامنه يعقوب عيسى هوساوى٠٥٠ ١٨٥٠٧

مكة المكرمةامينه بكر ابراهيم هوساوى٣٨٠ ١٨٥٠٨

المدينة المنورةبشير حميد صالح هوساوى٥٢٢٠٠٨٢ ١٨٥٠٩

الرياضبكر ادريس  هوساوى٢٣٠ ١٨٥١٠

مكتب مكة المكرمةحبيبه موسى حمزه هوساوى٦٥١٣ ١٨٥١١

الرياضحمزه محمد  هوساوى٩٢٢ ١٨٥١٢

جدةصالحه محمد بكر هوساوى٣١١ ١٨٥١٣

مكة المكرمةصفيه هارون  هوساوى٥٢٥ ١٨٥١٤

المدينة المنورةفاطمه عبدالرزاق ابراهيم هوساوى٧٢٩ ١٨٥١٥

مكة المكرمةمحمد اسحاق ابراهيم هوساوى١٣٥ ١٨٥١٦

جدةمحمد صالح حمزه هوساوى٢٣٦ ١٨٥١٧

مكة المكرمةمحمد موسى زبير هوساوى٥٠٢ ١٨٥١٨

مكة المكرمةموسى حمزه عثمان هوساوى٤٣٥٣١٨٧ ١٨٥١٩

مكة المكرمةاحمد عبده عثمان هوساوي٢١٦١٣٦١ ١٨٥٢٠

مكة المكرمةاسماعيل بن يوسف بن عبدالله هوساوي١٦٠١٢٢٦ ١٨٥٢١

مكتب منطقة المدينة المنورةاشرف محمد احمد هوساوي٥٢٤١ ١٨٥٢٢

جدةبكر عمر بكر هوساوي٧٧٩١٥٦٣ ١٨٥٢٣

مكتب منطقة مكة بيان محمد حسن هوساوي٨١١١ ١٨٥٢٤
المكرمة/جدة

مكة المكرمةجواهر موسى محمد هوساوي١٠٤٨٧٠١ ١٨٥٢٥

مكة المكرمةخديجه ادم موسى هوساوي٢٥٧١٠٦٨ ١٨٥٢٦

الرياضخديجه بكر محمد هوساوي٣٧٧٨٨٤٦ ١٨٥٢٧

الرياضزامل جميل بكر هوساوي٠٤١٣ ١٨٥٢٨

مكة المكرمةعبد الحميد ابراهيم اسماعيل هوساوي٤٢٣٣ ١٨٥٢٩

مكة المكرمةعبدالشكور جبريل محمد هوساوي٠٤٠٦٢٨٨ ١٨٥٣٠

مكة المكرمةعبدالله بن محمد بن احمد هوساوي٠٨٢٧٥٩٧ ١٨٥٣١

مكة المكرمةعبدالله محمد عبدالله هوساوي٤٧٣٤٧١٦ ١٨٥٣٢

جدةعثمان ادريس ابراهيم هوساوي/٦٧٩٧٨٨ ١٨٥٣٣

جدةعمر موسى محمد هوساوي٦٥٦٦٨٨٧ ١٨٥٣٤

مكة المكرمةعيشه موسى محمدبكر هوساوي٤٤١ ١٨٥٣٥



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

مكة المكرمةفاطمه عبدالمؤمن محمد هوساوي١٨٦ ١٨٥٣٦

الرياضفاطمه محمد عمر هوساوي٥٢٨٣٧٢٠ ١٨٥٣٧

الرياضماجد أحمد شعيب هوساوي٠٨٧٧٥٤٠ ١٨٥٣٨

جدةمحمد امين يعقوب عيسى هوساوي١٣١٤٦٧٦ ١٨٥٣٩

الرياضمريم بشير احمد هوساوي٥٢٦٧ ١٨٥٤٠

الرياضمعتصم عبدالعزيز محمدبكر هوساوي١٧٨٥ ١٨٥٤١

جدةيوسف بن محمد بن علي هوساوي٨٢١٥ ١٨٥٤٢

المدينة المنورةحبيب احمد  هوسه٢٤٠ ١٨٥٤٣

المدينة المنورةعبداللطيف بن عبدالحميد بن بكر هوسه٢٥٢٦٤٢٨ ١٨٥٤٤

الرياضمحمد سابو  هوسه٨٣٢ ١٨٥٤٥

جازانحاليه موسى مرعى هويبى١٣٢ ١٨٥٤٦

الرياضاحمد عبدالله ابراهيم هويش٢٦٢ ١٨٥٤٧

الرياضعبد الله محمد زيد هويشل١٦٦٩٧٨٤ ١٨٥٤٨

الرياضلطيفه ناصر  هويشل٣٤٩ ١٨٥٤٩

مكتب منطقة الرياضاسماء عبدالله ناصر هويمل٧٥٠٩ ١٨٥٥٠

الرياضمنيره عبدالرحمن محمد هويمل٤٤٣٥ ١٨٥٥١

جدةمحمود على محمد هيايا١٢٨٣٧٨٥ ١٨٥٥٢

جدةعلي بن احمد بن احمد هيجة٧٣٦٧ ١٨٥٥٣

جدةالشريف عبدالمجيد  هيزع٤٥٦ ١٨٥٥٤

جدةمحمد جمعه  وارد١٣١ ١٨٥٥٥

أبـهامسفر محمد  وازع١٠٨ ١٨٥٥٦

مكتب محافظة الجبيلمشعل يحيى عبدالله واصل٠٨٦٤ ١٨٥٥٧

الدمامشوعيه زاهر علىمحمد واصلى٩٠٥ ١٨٥٥٨

الرياضاحمد محمد يحي واصلي٧٣٦٠٢٢٢ ١٨٥٥٩

الرياضصقر احمد على واصلي٥٥٤٧ ١٨٥٦٠

مكة المكرمةعلي بن ضيف الله بن علي واصلي٨٢١١٩١٦ ١٨٥٦١

خميس مشيطالحسن يحيى ابراهيم واضح١٧٦٧ ١٨٥٦٢

مكتب منطقة جازانعبده عبدالله عبده وافى٩٥٧ ١٨٥٦٣

الرياضعلي عبدالله محمد وافي٦٤٥٩ ١٨٥٦٤

الرياضموسى حسن محمد والبى٧٧٦٨٥٥٨ ١٨٥٦٥

جدةعبدالله بن عقيلي بن جابر والبي٥٩٧٤٦٦٨ ١٨٥٦٦



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضمحمد حسن بن محمد وتيد٢١٣٣ ١٨٥٦٧

الخرجابراهيم وحيد محمد وحيد٥٨٣ ١٨٥٦٨

تبوكاحمد حسين جبران ودعانى٩١١ ١٨٥٦٩

خميس مشيطمحمد جبران  ودعانى٠٩٠ ١٨٥٧٠

الرياضخيره بنت  علي بن سعيد ودعاني٠٨١٠٠٢٣ ١٨٥٧١

مكتب منطقة جازانعبدالله محمد يحيى ودعاني٢٩٨٨ ١٨٥٧٢

مكة المكرمةجميل صالح محمد وزنه٨٢٦ ١٨٥٧٣

مكة المكرمةعبدالعزيز بن سعيد بن عبدالله وزنه٦٥٦٢٥٠٦ ١٨٥٧٤

مكة المكرمةعبدالعزيز محمد عبدالقادر وزنه٠٦٩٦٩٥٦ ١٨٥٧٥

ابقيقمحمد سلطان سعد وسام٢٣٦٦٩٨٤ ١٨٥٧٦

ابقيقناصر سلطان سعد وسام٨٠١٩٩٨٣ ١٨٥٧٧

مكة المكرمةروبينه محمد غالم وال٦٦٩٦٣٦٤ ١٨٥٧٨

الرياضعبدالله محمد محمد ولدداده٠٧٥٢ ١٨٥٧٩

مكة المكرمةماجد احمد محمد ولي٨١٠١ ١٨٥٨٠

جدةمحمديوسف محمدنور عبدالقادر ولي٠٨٤٣٣٣٣ ١٨٥٨١

جدةحسين بن ولي بن محمد ولي حكمي٤٣١٦٢٥٥ ١٨٥٨٢

مكة المكرمةطالل محمد حسن وهبو٨٩٧١٦٩١ ١٨٥٨٣

الرياضحنان علي وهبي وهبي٩٥٢٣ ١٨٥٨٤

الرياضفائزه علي وهبي وهبي٢٩٢٤٤٤٩ ١٨٥٨٥

مكة المكرمةجهانقير نورمحمد يعقوب وياني٤٣٩٩٢٣٣ ١٨٥٨٦

جدةسالم عيد فاهدالمروان ىالجهنى٨٧١ ١٨٥٨٧

المدينة المنورةمحمود عاشور حسين يارم٩٤٥ ١٨٥٨٨

جدةابراهيم احمد موسى ياسر٠١٨١٧٦٠ ١٨٥٨٩

مكتب مكة المكرمةبركه عبدالله بكر عتيقه يوسف ياسين١١٧ ١٨٥٩٠

جازانمحمد ابكر  ياسين٢٧٢ ١٨٥٩١

جدةمحمد عبدالرحيم احمد ياسين٦٢٢٠٤/٩ ١٨٥٩٢

مكة المكرمةمريم حامد احمد ياسين١٠٤١٠٣٩ ١٨٥٩٣

مكتب منطقة مكة نور عمر محمد ياسين٢٠٠٤ ١٨٥٩٤
المكرمة/جدة

نجرانعلي محمد علي يامي١٠٩٩١١٨ ١٨٥٩٥

أبـهااحمد يحى محمد يحى٠٧٤ ١٨٥٩٦

الرياضنوره على  يحى٥٣١ ١٨٥٩٧



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

الرياضبثينه حسن عبدالله يحي٦٣٧٤ ١٨٥٩٨

مكتب منطقة عسيرساره عبدالرحمن محمد يحي١١٥٥ ١٨٥٩٩

مكتب منطقة عسيرمحمد عبدالرحمن محمد يحي٤٢١٥ ١٨٦٠٠

حفر الباطنليلى   يحيا٠٦٠ ١٨٦٠١

الرياضاحمد مرزوق  يحيى٣٠٥ ١٨٦٠٢

الرياضحصه عبدالعزيز  يحيى٧٦٠ ١٨٦٠٣

جدةعبدالرحمن عبدالله  يحيى٩٢٠ ١٨٦٠٤

جدةعبدالله محمد  يحيى٠٧٣ ١٨٦٠٥

أبـهاعطوى سعيد جابر يحيى٤٨٢ ١٨٦٠٦

بريدةمحمد احمد يحيى يحيى٦١٦ ١٨٦٠٧

الخرمةمحمد منصور راجح يحيى٢٥٩ ١٨٦٠٨

جدةهادى على  يحيى٩٠٥ ١٨٦٠٩

الرياضجماله عبده  يديوى٤٨٣ ١٨٦١٠

الرياضسناء محمود عبدرب االمير يزي٤٢٦ ١٨٦١١

الطائفعبدالحليم عبدالله علي يسلم٤٤٤٠٥٦٧ ١٨٦١٢

عرعرعبدالله حسني يوسف يعقوب٨٠٢٩ ١٨٦١٣

مكة المكرمةفاطمه محمد عبده يعقوب٦٤٤٢ ١٨٦١٤

مكتب المنطقة الشرقيةأحمد بن مروان بن عبد الحميد يغمور٩٧٩٩١٧٧ ١٨٦١٥

الرياضنبيله احمد مصطفى يغمور٢٨٩ ١٨٦١٦

مكتب منطقة مكة ساره سليمان حسن يماني٨٧٥٥ ١٨٦١٧
المكرمة/جدة

مكتب مكة المكرمةعبدالرحمن علي عبده يماني٨١٦٤٧٣٣ ١٨٦١٨

مكة المكرمةعبدالعزيز بن بكر بن محمد يماني٩٣٠٤٢١٣ ١٨٦١٩

مكتب منطقة مكة ندى سليمان حسن يماني٩١٦٣ ١٨٦٢٠
المكرمة/جدة

جدةمحمد بن احمد بن محمد ينبعاوي٦٩٠٨١٢٥ ١٨٦٢١

جدةادم عبدالله عمر يوسف٩٣٠٣٩٣٣ ١٨٦٢٢

الرياضحمود مبارك  يوسف٣٤٠ ١٨٦٢٣

الرياضسعد عبدالله عبدالعزيز يوسف٨٤٨ ١٨٦٢٤

الرياضسلطان احمد رجب يوسف٣٢٣٦ ١٨٦٢٥

الرياضسلطان محمد  يوسف٩٨٧٢٧٧١ ١٨٦٢٦

مكتب منطقة عسيرسميره سعدمحمد عبدالله يوسف٤١٩١ ١٨٦٢٧

مكتب منطقة مكة عنب فارح ديريه يوسف٧٧٥٢ ١٨٦٢٨
المكرمة/جدة



قائمة بأسماء المستفيدين الذين لم يتقدموا لصرف مستحقاتهم١٤٤٢/٠٨/٢٨التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١١الموافق
الرقم

التسلسلي
رقم الهوية 

الوطنية
رقم حفيظة 

النفوس
مكان العمل االخيرمكتب التامينات  االسم

جازانفاطمه مفرح عبدالله يوسف١٢٥ ١٨٦٢٩

الرياضفهد محمد  يوسف٢٠٠ ١٨٦٣٠

الجبيلمحمد عبده  يوسف١٧٤ ١٨٦٣١

جدةمحمد على  يوسف٨١٦ ١٨٦٣٢

الرياضمنى صالح الدين ابراهيم يوسف٢٠٨٩٦٦٧ ١٨٦٣٣

مكتب منطقة مكة ابراهيم يونس احمد يونس٢٦٧٦٧٧٤ ١٨٦٣٤
المكرمة/جدة

مكة المكرمةحسن حمزه  يونس٢٦١ ١٨٦٣٥

مكة المكرمةحكيم محمدامين حافظمحمد يونس٦٠٢ ١٨٦٣٦

الرياضخالد محمد حمزة يونس٨٧٢٦٦٣٤ ١٨٦٣٧

الرياضطالل بن بكر يونس يونس٢٢٨٩٢٨٤ ١٨٦٣٨

الخبرماجد عبداللطيف عبدالوهاب يونس٤١٢٩٨٢٦ ١٨٦٣٩

جدةمحمد عبدالوهاب اسماعيل يونس٧٧٧٧٢٩٦ ١٨٦٤٠

الرياضنسا حسين  يونس٢٢١ ١٨٦٤١

مكتب منطقة المدينة المنورةاماني مبروك اللهيبي ٢١٣٣ ١٨٦٤٢

مكتب منطقة مكة حليمة الطاهر بوهالل ٢٢١٢ ١٨٦٤٣
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة عليه محمد الغامدي ٢٩٧٩ ١٨٦٤٤
المكرمة/جدة

مكتب منطقة مكة فاطمة بخيت حمد ٨٨٨٨ ١٨٦٤٥
المكرمة/جدة

مكتب منطقة المدينة المنورةمضاوي محمد العبيد ٦٥٣٢ ١٨٦٤٦

مكتب منطقة المدينة المنورةنورة مبروك اللهيبي ٢٥٢٦ ١٨٦٤٧


