
1408/09/14أرامكو1375/6/15سعوديعاملفٌصل أحمد ظافر الٌام1ً

1409/7/14متقاعد1396سعوديعاملمحمد موسى الزهران2ً

1409/7/15رجل أعمال1359/7/1سعوديعاملعلً جمٌع الغامدي3

1412/1/27متقاعد1377/7/1سعوديعاملفهدي عبٌد القوٌعً الشمري4

1411/1/5رجل أعمال1362/7/1سعوديعاملمحمد سلٌمان البلوي5

1417/9/14أرامكو1375سعوديعاملسعدي حسن العتٌب6ً

1420/6/4أرامكو1387/9/4سعوديعاملناصر عبدهللا الهاجري7

1420/6/4أرامكوسعوديعاملدعسان عوض العنزي8

1426أرامكو1376/7/1سعوديعاملالفً مبارك الشراري9

1423متقاعد1367/7/1سعوديعاملصاهد خلف مسدد الحرب10ً

1428متقاعد1381/7/1سعوديعاملمحمد سلمان النفٌع11ً

1415متقاعد1357/7/1سعوديعاملمبحل خلٌف الحرب12ً

1426متقاعد1391/6/27سعوديعاملفاهد سالم دحٌم القحطان13ً

1427أرامكو1389/7/1سعوديعاملحاكم حمود العل14ً

1428متقاعد1382/7/1سعوديعاملمحمد سعٌد علً آل سحٌم15

1428رجل أعمال1384/7/1سعوديعاملمرزوق علً مرزوق البلوي16

1428قطاع خاص1402سعوديعاملخالد سعد ضوٌحً السهل17ً

1428متقاعد1390/05/04سعوديعاملخلف مبحل خلٌف الحرب18ً

1430حكوم1396ًسعوديعاملناجم خالد ناجم العنزي19

1430أرامكو1962سعوديعاملفهد ضوٌحً السهل20ً

1430أرامكو1378/7/1سعوديعاملعٌد ساٌر العتٌب21ً

1432متقاعد1394/9/1سعوديعاملعبدهللا عبدالعزٌز الفهٌد22

1433متقاعد1373/7/1سعوديعاملشاٌع سعٌد الدوسري23

1433متقاعد1401/7/2سعوديعاملصالح سعٌد الدوسري24

1434/6/28متقاعد1379/3/12سعوديعاملعاٌد مبارك ذٌران الشمري25

1435قطاع خاص1394/1/7سعوديعاملأحمد شخٌر سمٌحان الرشٌدي26

1435متقاعد1375/7/1سعوديعاملشقران عٌاد سالم المطٌري27

1435أوقاف الخفج1394/7/1ًسعوديعاملماجد سالم القحطان28ً

1435النٌابة العامة1403/2/28سعوديعاملفالح حمد محسن المري29

1435أرامكو1402/5/6سعوديعاملسلطان خالد خلٌف العنزي30

1435حكوم1382/7/1ًسعوديعاملمشعل نواف مقبل الشمري31

1439متقاعد1353/7/1سعوديعاملسطام محمد السبٌع32ً

1437حكوم1402/12/11ًسعوديعاملفهد مبحل الحرب33ً

1436معلم1401/10/28سعوديعاملمحمد سالم حاوي الشمري34
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1436حكوم1395/7/1ًسعوديعاملطالل علً راضً العنزي35

1436الهالل األحمر1402/12/1سعوديعاملخالد سعد طارش الشرٌف36ً

1435معلم1409/2/26سعوديعاملمحسن محمد محسن الٌام37ً

1438موظف1391/9/27سعوديعاملمفوز عبدهللا حمد الشمري38

1436معلم1388/07/1سعوديعاملهلٌل مالح العنزي39

1437حكوم1390/7/1ًسعوديعاملجمال صاهود العنزي40

1437أرامكوسعوديعاملمفلح فالح البطٌنً الشمري41

1437أرامكوسعوديعاملخالد أحمد شحٌح العنزي42

1437أرامكو1399/7/17سعوديعاملفهد عبدهللا العتٌب43ً

1438موظف1394/10/1سعوديعاملخالد غدٌر الشمري44

1438الدفاع الجوي1400/6/23سعوديعاملعبدالرحمن علً عطٌه الزهران45ً

1438الصحة1399/4/7سعوديعاملمبارك سالم هادي المري46

1438أرامكو1394/11/6سعوديعاملعلً محمد علً الحرب47ً

1438متقاعد1377/7/1سعوديعاملعامر علً محسن الٌام48ً

1438قطاع خاص1398/10/10سعوديعاملمسفر غدٌر الشمري49

1438موظف1394/1/14سعوديعاملناقً زبن الحرب50ً

1438عسكري1395/6/23سعوديعاملعبدهللا فٌاض العنزي51

1439/2/23رجل أعمال1397/9/25سعوديعاملعبدهللا سعود فالح السبٌع52ً

1436معلم1377/10/16سعوديعاملحمد محمد منصور الجربوع53

1439أرامكو1387/12/29سعوديعاملرٌاض عبدالقادر المبٌض54

1438كتابة العدل1402/9/25سعوديعاملناٌف عبدهللا الشمري55

1425معلم1392/2/21سعوديعاملصالح خالد العنزي56

1439موظف1403/9/7سعوديعاملبدر راكان الحرب57ً

1439أرامكو1384/7/1سعوديعاملنواف عبٌد عبدهللا الشمري58

1439أرامكو1402/7/13سعوديعاملمسٌر مبحل الحرب59ً

1439موظف1409/5/18سعوديعاملطالل هلٌل خلف الحرب60ً

1439موظف1405/12/4سعوديعاملمشخص مبحل خلٌف الحرب61ً

1439موظف1397/11/15سعوديعاملسطام مبحل خلٌف الحرب62ً

1439موظف1412/12/11سعوديعاملتركً خلف مبحل الحرب63ً

1439موظف1405/4/11سعوديعاملناصر غدٌر قرٌن الشمري64

1439موظف1410/5/6سعوديعاملرٌاض غدٌر قرٌن الشمري65

1439موظف1415/7/28سعوديعاملمحمد غدٌر قرٌن الشمري66

1439موظف1407/2/10سعوديعاملمنصور غدٌر قرٌن الشمري67

1439موظفسعوديعاملمحمد حمد الجربوع68

1439موظف1399/10/22سعوديعاملبدر مبحل خلٌف الحرب69ً

2018موظف1376/7/1سعوديعاملمونس سلٌمان محارب الشمري70

2018موظف1381/7/1سعوديعاملفالح خلف الشمري71



2019موظف1381/10/14سعوديعاملرشٌد فاران ذٌبان الشمري72

1440/6/7متقاعد1380/1/1سعوديعاملمتعب شدٌد عوض الحرب73ً

2018موظف1400سعوديعاملنواف محمود حنتوش الشمري74

2019موظف1385/7/1سعوديعاملعلً سعٌد ذٌب آل فطٌح75

2019موظف1401/6/18سعوديعاملناٌف عبدالكرٌم السعدون76

2019هٌئة األمر1390/7/1سعوديعاملفرحان خلٌف العنزي77

1440/9/5أرامكو1386/7/1سعوديعاملمحسن فهد فهٌد الزعب78ً

1440/9/15أرامكو1396/11/5سعوديعاملناٌف حماد هلٌل العتٌب79ً

1441/7/17عسكري1401/1/4سعوديعاملسعود غربً الشمري80

1441/7/17موظف1395/7/1سعوديعاملفراج محمد سلطان آل سحوب81

1441/9/7متقاعد1370/7/1سعوديعاملغدٌر قرٌن الشمري82

44293موظف1417/01/18سعوديعاملعبدالعزٌز ٌعقوب الشرهان83

1412متقاعد1383/7/1سعوديعاملنواف جطلً الشمري84

1428معلم1396/2/21سعوديعاملعلً خلف حمدان العنزي85

1407متقاعد1366سعوديعاملعبدهللا صالح المغش86ً

1431متقاعد1371/7/1سعوديعاملمبارك ذٌبان الظفٌري87


