
اك نوع العضويةاالسمرقم العضويةرقم     اك تاري    خ البداية االشتر تاري    خ النهاية االشتر

ي1100
06/01/202006/01/2023عاملصالح  منصور القرش 

ي2101
 
06/01/202006/01/2022عاملمبارك عبيد القحطان

06/01/202006/01/2023عاملصالح محمد الصحاف3102

ي4103 ي محمد الحج  06/01/202006/01/2022عاملحج 

ي5104
 
06/01/202006/01/2021عاملسلوى  عبدالرحمن  الشهران

ي6105 06/01/202006/01/2022عاملسالم عبدهللا العت  

06/01/202006/01/2021عاملابراهيم عبدالعزيز الحسي  7106

ي8107
 
06/01/202006/01/2022عاملعلي محمد الزهران

06/01/202006/01/2022عاملعبدالرحمن عبدالعزيز الحمدان 9108

06/01/202006/01/2021عاملفهد معجب الحامد10109

06/01/202006/01/2022عاملجميلة عبدالمصلح السويلم11110

06/01/202006/01/2026عاملفهد  أحمد الصالح12111

06/01/202006/01/2031عاملعبدالرحمن  عبدالمحسن  التويجري13112

06/01/202006/01/2022عاملمحمد عبدالعزيز المحارب14113

ي15114
06/01/202006/01/2025عاملعبدهللا عبدالرحمن المقوش 

06/01/202006/01/2022عاملابراهيم عبدهللا العنقري16115

ي17116
 
06/01/202006/01/2021عاملسعد عبدهللا الزهران

ي الغامدي18117
06/01/202006/01/2021عاملعبدالرحيم مشن 

06/01/202006/01/2022عاملتركي  ماجد  السبيعي19118

ي20119 06/01/202006/01/2022عاملفاطمه  سالم الخريج 

06/01/202006/01/2022عاملعبداللطيف غصاب  الضويجي21120

06/01/202030/07/2023عاملظافر سلمان العمري22121

06/01/202006/01/2021عاملعلي  أحمد السلطان23122

ز24123 ـّ 06/01/202030/07/2022عاملإبراهيم  عبدالعزيز البعي

ي 25124
06/01/202006/01/2021عاملعبدهللا  حمود الجنين 

06/01/202030/07/2022عاملعبدالرحمن راشد الشمالن26125

06/01/202006/01/2022عاملعثمان  سعيد العمري27126

11/10/202011/10/2021عاملمن  محمد الحبيب28127

ي29128 11/10/202011/10/2021عاملخالد خاتم العتين 

12/10/202012/10/2021عاملالبندري عبدالعزيز المقرن30129

12/10/202012/10/2021عاملسعيد محمد الغامدي31130

12/10/202008/08/2022عاملنعيمة عبدهللا عرب32131

13/10/202013/10/2021عاملحمزة محمد قصاص33132

15/10/202015/10/2021عاملإجالل حسن كردي34133

15/10/202015/10/2021عاملنارص  صالح  العتيق35134

ي36135
15/10/202015/10/2021عاملسعود نارص العريف 

هة37136 15/10/202015/10/2021عاملفوزية علي الت  

بيان بأعضاء جمعية المتقاعدين األهلية بمنطقة الرياض



15/10/202015/10/2021عاملعائشة محمد الخميس38137

15/10/202015/10/2021عاملالجوهرة حمد الفهد39138

15/10/202015/10/2021عاملعبدالعزيز محمد العبدالوهاب40139

15/10/202015/10/2021عاملعلي عمر باقازي41140

15/10/202015/10/2021عامليجي صالح العبيلي42141

15/10/202015/10/2021عاملوفقه علي العبيلي43142

15/10/202015/10/2021عاملجوهرة  صالح بن داود44143

ي 45144
ر
وك  الطويرق 15/10/202015/10/2021عاملعلي  متر

15/10/202015/10/2021عاملفهد عبدهللا  المتعب 46145

15/10/202015/10/2021عاملأسماء موش الحميقان47146

15/10/202015/10/2021عاملنورة سالم بامسعود 48147

ي49148
15/10/202015/10/2021عاملمها سليمان الجهن 

15/10/202015/10/2021عاملناديه  عبداللطيف الجت 50149

15/10/202015/10/2021عاملمحمد سعيد الزيدان51150

يه محمد العاشوب52151 15/10/202015/10/2021عاملصت 

15/10/202015/10/2021عاملهيا  محمد بن عتيق53152

ي54153
 
17/10/202017/10/2021عاملسعد محمد القبان

17/10/202017/10/2021عاملصباح علي الحسن55154

17/10/202017/10/2021عاملصبحية شفيق ابو الهيجاء56155

17/10/202017/10/2021عاملعلياء عبدالكريم الرميان57156

17/10/202017/10/2021عاملحصة عبدالعزيز الدويش58157

17/10/202017/10/2021عاملفوزية صالح النارص59158

18/10/202018/10/2021عاملمعي   مصطف  القزق60159

18/10/202018/10/2021عاملعبدهللا عبدالعزيز المرزوق61160

ي62161 18/10/202018/10/2021عاملحمد  محمد الصن 

18/10/202018/10/2021عاملالجوهره سعود الدغيتر63162

كي64163
18/10/202018/10/2021عاملامال سلطان التر

يدي65164 18/10/202018/10/2021عاملفهد عبدالرحمن  الت 

 اليامي66165
18/10/202018/10/2021عاملمهدي حسي  

واهر  عبدالرحمن  العويس67166
ً
18/10/202018/10/2021عاملج

18/10/202018/10/2021عامللطيفة سلطان السلطان68167

يفة محمد العجالن69168 18/10/202018/10/2021عاملش 

18/10/202018/10/2021عاملفاطمة  ابراهيم الجريان 70169

18/10/202018/10/2021عاملسعيد حسن الجبعان 71170

19/10/202019/10/2021عاملرجاء حسي   السباعي72171

19/10/202019/10/2021عاملحميد حسن الشمري73172

ة ابراهيم العياف74173 19/10/202019/10/2021عاملمنت 

19/10/202019/10/2021عاملحصه عبدالعزيز المرزوق75174

19/10/202019/10/2021عاملعبدالرحمن سعد آل خليفة76175

19/10/202019/10/2021عاملعبدالعزيز عثمان المسند77176

19/10/202019/10/2021عاملمشاعل بكر البكر78177

20/10/202020/10/2021عاملهياء صالح الرصيص79178

20/10/202020/10/2021عاملحصة  عبدالعزيز الراشد80179

20/10/202020/10/2021عاملصالح عمر  الحصي   81180

ي82181
20/10/202020/10/2021عاملالحميدي فائز الحنيف 



هره  دبيس العويض83182
ُ
20/10/202020/10/2021عاملش

20/10/202020/10/2021عاملعبدالعزيز عبدهللا الغنام84183

20/10/202020/10/2021عاملمحمد علي الصالجي85184

22/10/202022/10/2021عاملهيا محمد الجريوي86185

ي 87186
 
24/10/202024/10/2021عاملسعيد  محمد  الشهران

كي88187
24/10/202024/10/2021عاملهدى  سلطان التر

ه محمد العياف89188 25/10/202025/10/2021عاملمنت 

26/10/202026/10/2021عاملهيا عبدالعزيز ابونيان90189

26/10/202026/10/2021عاملجواهر علي الحسن91190

27/10/202027/10/2021عاملسعد ابراهيم  الداوود92191

28/10/202028/10/2021منتسبابراهيم سعد الرشيد93192

ي94193 28/10/202028/10/2021عاملأحمد صالح  عست 

28/10/202028/10/2023عاملسليمان  راشد العريفج95194

28/10/202028/10/2022عاملعبدالمحسن منصور الخميس96195

28/10/202028/10/2021عاملفهد نارص الدوشي97196

28/10/202028/10/2021عاملفاطمه فهد المطرف98197

28/10/202028/10/2021عاملجابر مانع الحمادي99198

28/10/202028/10/2021عاملخالد عبدهللا الدايل100199

28/10/202028/10/2021منتسبعناد سعود الخمعلي101200

28/10/202028/10/2021منتسبعبدالعزيز  صالح المسعود 102201

28/10/202028/10/2021منتسبيوسف عبدهللا  الغماس103202

ي104203 28/10/202028/10/2021منتسبنوال  عبدالرحمن  القمت  

29/10/202029/10/2021عاملهيا عبد العزيز البابطي   105204

29/10/202029/10/2021عاملحمد عبدهللا الصغت 106205

29/10/202029/10/2021منتسبفايز  علي  اليوسف 107206

ة عبدهللا الفليج108207 29/10/202029/10/2021عاملمنت 

29/10/202029/10/2021عاملزكري سعد الزكري109208

29/10/202029/10/2021عاملنادية سليمان الحميدان 110209

29/10/202029/10/2021منتسبحصة عبدهللا المسيعيد111210

29/10/202029/10/2021عاملمن  سعد النفيسه 112211

29/10/202029/10/2021منتسبحصة فهد  المحمود113212

29/10/202029/10/2021عاملعبدالرزاق  محمد الهاشم114213

ه عبدالرحمن العصفور115214 31/10/202031/10/2021عاملمنت 

31/10/202031/10/2021عاملطرفة  عبدالعزيز  العبدالواحد 116215

01/11/202001/11/2021عاملراشد محمد الغفيلي117216

01/11/202001/11/2021عاملعبدالرحمن  إبراهيم  الربيعة 118217

01/11/202001/11/2021عاملخالد عبدهللا الخميس119218

02/11/202002/11/2021عاملسعود سعد بن حريول120219

ي121220 03/11/202003/11/2021عاملعيىس عبيد الحرن 

03/11/202003/11/2021عاملجواهر عبدالرحمن الجمعان122221

03/11/202003/11/2021عاملفايزة عبدهللا المسعري123222

03/11/202003/11/2021عاملعبدالرحمن  عبدالكريم  المشاري 124223

ي عبدهللا السبيعي125224
03/11/202003/11/2021عاملموض 

ي 126225
03/11/202003/11/2021عاملهيا  عبدهللا  العرين 

ي127226
04/11/202004/11/2022عاملمحمد حامد الجهن 



08/11/202008/11/2021منتسبمسفر  عون الغامدي128227

08/11/202008/11/2021منتسبسليمان  محمد الكليه129228

09/11/202009/11/2021عاملجوهره عبدالرحمن ابودهيم130229

ي 131230
 
10/11/202010/11/2021عاملامل  عبدالرحمن  الشهران

10/11/202010/11/2021عاملالجوهرة عبدالعزيز الدايل132231

10/11/202010/11/2021عاملفهد صالح الرصيص133232

وك  الراشد134233 12/11/202012/11/2022عاملعائشة  مت 

ي 135234 15/11/202015/11/2021منتسبعبدهللا  سليمان  الحرن 

15/11/202015/11/2021منتسبوئام عثمان الجاسم136235

16/11/202016/11/2021منتسبمشاعل  إبراهيم العبدالرحمن137236

16/11/202016/11/2021عاملفاطمة سعد الفهيد 138237

16/11/202016/11/2021عاملمدينه مسلم الطالشي139238

16/11/202016/11/2021عاملبدرية أبراهيم  الدريعي 140239

ي141240 19/11/202019/11/2021عاملمقبل مزيد العت  

19/11/202019/11/2021منتسبحصة عبدهللا ابوعبيد142241

19/11/202019/11/2021منتسبمدرهم عايش  البقمي143242

23/11/202023/11/2021منتسبأحمد يجي ال عمر144243

23/11/202023/11/2021منتسبفهد حمد  العمري 145244

23/11/202023/11/2021منتسبمريم نارص  البقمي 146245

23/11/202023/11/2021منتسبمشاعل سليمان النارص147246

24/11/202024/11/2021عاملليل أحمد عبدالمجيد148247

24/11/202024/11/2021عاملبدرية عبدهللا العايد149248

24/11/202024/11/2021عاملعبدهللا  راشد  قعود 150249

ي  عبدهللا النملة151250
24/11/202024/11/2021عاملموض 

وك152251 25/11/202025/11/2021عاملمحاسن فرحان مت 

01/12/202001/12/2021عاملصباح ادريس فلمبان153252

وك154253 06/12/202006/12/2021عاملصالحه فرحان بن مت 

ي155254
 
06/12/202006/12/2021عاملاحمد  نارص  الزهران

06/12/202006/12/2021عاملسعيد محمد الشهري156255

ي157256
 
07/12/202007/12/2021منتسبفاطمة  صالح  العيون

ي158257
 
07/12/202007/12/2021عاملاحمد محمد الزهران

08/12/202008/12/2021عاملمبارك صالح ال عامر159258

08/12/202008/12/2021عاملمحمد سالم الُعمري160259

09/12/202009/12/2021عاملعلي محمد الوادعي161260

ي162261
 
13/12/202013/12/2021عاملرمضان علي الزهران

15/12/202015/12/2021منتسبنورة  سعيد  العمري163262

15/12/202015/12/2021منتسبعائشه  إبراهيم الفارس164263

ي  عبدهللا الدهيمي  165264
15/12/202015/12/2021منتسبموض 

16/12/202016/12/2021عامللوله سعيد قزي166265

16/12/202016/12/2021منتسبحنان عبدهللا  اللحيدان 167266

16/12/202016/12/2021منتسبابراهيم  عبد العزيز  اللهيب 168267

ي169268 17/12/202017/12/2021منتسبخلود عبدالعزيز القصن 

20/12/202020/12/2021عاملفرحان عبدهللا الجبلي170269

ي171270
20/12/202020/12/2021منتسبعبدهللا حمد الحميض 

21/12/202021/12/2021عاملخليل ابراهيم الصوينع172271



22/12/202022/12/2021منتسبعلي محمد المقرن173272

ي174273
 
22/12/202022/12/2021عاملمحمد احمد القرن

23/12/202023/12/2021عاملفراج سعد السبيعي175274

24/12/202024/12/2021عاملسعيد عيضه المالكي176275

27/12/202027/12/2021منتسبغادة خميس األحمد177276

27/12/202027/12/2021منتسبموش عبدهللا  السبعي178277

29/12/202029/12/2021منتسبعمشاء سالم الجت 179278

ي180279 30/12/202030/12/2021منتسبمحمد خلف العت  

31/12/202031/12/2021عاملعبدالعزيز  علي  الشهري 181280

ي182281
31/12/202031/12/2021عاملاحمد  مسفر  القاض 

ي183282
31/12/202031/12/2021منتسبمعاضب عناد المصلوخ 

ي184283 31/12/202031/12/2021عاملخليف عشوي العت  

31/12/202031/12/2021منتسبامل عبدهللا الحميد185284

31/12/202031/12/2021منتسبفاتن  صياح الرويلي 186285

ة  عبدالرحمن  الزومان187286 31/12/202031/12/2021عاملمنت 

03/01/202103/01/2022عاملخالد عبدهللا المسيند188287

06/01/202106/01/2022منتسبهدى  حماد الحماد189288

190289
 
07/01/202107/01/2022منتسبفاطمه مفرح الزهران

ي191290 07/01/202107/01/2022عاملوهيب عبدالرحمن الوهين 

ي192291
 
12/01/202112/01/2022منتسبآمنة يحن   الشهران

14/01/202114/01/2022منتسبمحمد عبدهللا آل حموض 193292

ي194293 يفه عبدالعزيز العت   14/01/202114/01/2022عاملش 

ي195294
 
14/01/202114/01/2026منتسبعلي بخيت الزهران

17/01/202117/01/2022منتسبانتصار عبدالعزيز الهذيلي196295

17/01/202117/01/2022عاملهياء فهد المطرف197296

17/01/202117/01/2022عامللطيفة  فهد المطرف198297

17/01/202117/01/2022عاملعبدالمحسن  محمد البجادي199298

17/01/202117/01/2022منتسبعبدالرحمن عبدالعزيز المقرن200299

17/01/202117/01/2022منتسبسارة  عبدالكريم العبيد201300

ة  جمال المشهراوي202301 17/01/202117/01/2022عاملسمت 

18/01/202118/01/2022منتسبسهام سعد الصانع203302

18/01/202118/01/2022منتسبعبدالرحمن زيدان الطويلعي204303

ي205304
18/01/202118/01/2022منتسبليل مرزوق البلوش 

19/01/202119/01/2022منتسبعبدهللا  مفرح السبيعي206305

19/01/202119/01/2022منتسبحايل  غالي  السهلي207306

ة208307 19/01/202119/01/2022عاملالجوهرة علي المغت 

19/01/202119/01/2022منتسبصالح محمد العزام209308

ي 210309
19/01/202119/01/2022منتسبهند  صالح  الخمىس 

اك211310 20/01/202120/01/2022منتسبمحمد سعد الت 

20/01/202120/01/2022عاملتركي فهد العيار212311

21/01/202121/01/2022عاملعلي عبدهللا الجربوع213312

24/01/202124/01/2022منتسبحياة جميل الساشي214313

ي 215314
24/01/202124/01/2022منتسبمها صالح  الخمىس 

يم216315 25/01/202125/01/2022منتسبعبت   حمد الش 

25/01/202125/01/2022منتسبمحمد نارص الراججي217316



ي218317
ر
26/01/202126/01/2022منتسبجمّيل عيظه الحارن

مي219318 26/01/202126/01/2022عاملحصه ابراهيم الشت 

26/01/202126/01/2022عاملسعيد محمد باسماعيل220319

26/01/202126/01/2022عاملنوال عبدهللا  الجميح221320

ي222321 28/01/202128/01/2022عاملسعود عنقان المطت 

ي223322 01/02/202101/02/2022منتسبهيا ابراهيم  الكثت 

كي224323
01/02/202101/02/2022منتسبعبدالكريم  محمد التر

01/02/202101/02/2022عامللطيفة  عبدهللا  الضويان225324

01/02/202101/02/2022منتسبمحممد عبدالخالق الشهري226325

02/02/202102/02/2022عاملنورة عبدهللا الحميدان227326

02/02/202102/02/2022عاملعبدالعزيز سعد اللحيدان228327

04/02/202104/02/2022منتسبعبدهللا  محمد  الحمدان 229328

08/02/202108/02/2022منتسبهايف خلف الرقاص230329

08/02/202108/02/2022عاملحصة عبدالكريم الزيد231330

ي232331
 
06/03/202106/03/2022منتسبنارص  محمد الشهران

ي233332 06/03/202106/03/2022عاملقرنفلة  حمد المطت 

06/03/202106/03/2022منتسبضيف هللا  عيىس عياشي234333

10/03/202110/03/2022عاملفوزية  عبدهللا المزعل235334

16/03/202116/03/2022عاملهذال سعيدان  العصيمي236335

17/03/202117/03/2022منتسبعلي  مرعي الربعي 237336

17/03/202117/03/2025منتسبمحمد ابراهيم الراشد238337

22/03/202122/03/2022منتسبظافر خلوفة الشهري239338

06/04/202106/04/2022منتسبصالح عثمان الباز240339

07/04/202107/04/2022عاملخالد حسن السواحة 241340

08/04/202108/04/2022منتسبعبدالرحمن  صالح سالمة242341

17/04/202117/04/2022منتسبغيدان هادي ال راكه243342

19/04/202119/04/2022عاملعبدالرحمن  ابراهيم ابوحيمد244343

28/04/202128/04/2022منتسبعوض نارص  االسمري245344

ي246345
 
28/04/202128/04/2022عاملبخيت عيضه الزهران

04/05/202104/05/2022عاملبدريه عبدالكريم المشيقح247346

ي  الجرعي248347 20/05/202120/05/2022منتسبعبدهللا  ثوان 

ي249348 ة  محمود الحلن  30/05/202130/05/2022منتسببهت 

02/06/202102/06/2022عاملخالد ثنيان آل سعود250349

07/06/202107/06/2022عاملمه ا  عبدهللا  القط  ان 251350

08/06/202108/06/2022منتسبمحمد عبدالعزيز  الذياب 252351

15/06/202115/06/2022عاملنوال عنت  الفيصل253352

20/06/202120/06/2022عاملصالح حمد الصقري254353

ه سليمان الغالب255354 20/06/202120/06/2022عاملمنت 

21/06/202121/06/2022منتسبعائشة  علي القبيىسي256355

24/06/202124/06/2022منتسبماجدة  محمد بن سحيم 257356

29/06/202129/06/2022عاملمحمد شامان الشامان258357

07/07/202107/07/2022عاملهيفاء فهد بن ربيع259358

12/07/202112/07/2022عامليوسف عبدهللا الدخيل هللا260359

ي261360 30/07/202130/07/2022عاملعبدهللا غزاي العتين 

ي262361
31/07/202131/07/2022عاملعلي  عبدالرحمن الحصين 



احيل 263362 05/08/202105/08/2022منتسبعطية  يجي باش 

05/08/202105/08/2022منتسبأديبة عبدهللا الشماس264363

11/08/202111/08/2022عاملنارص عبدهللا الشميمري265364

17/08/202117/08/2022منتسبفريدة عمر فلمبان266365

د267366 18/08/202118/08/2022عاملنوره عبدالعزيز المبر

26/08/202126/08/2022عامل صباح عوضة الغامدي 268367


