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9احمد مطلق مناور دخيل الرشيدى121057

11الجازى نومان مانع ضويحى الظفيرى219595

10العنود عبدهللا الفى محمد سليمان الصانع319837

5امل سعيد جابر سراج ابراهيم العجمى420235

9انوار تركى زامل فراج مسلى السبيعى517552

16بدريه محمل ضيف هللا منيع المطيرى624222

5بشاير على صغير ناصر بقيجان العازمى717094

11بشاير على صغير ناصر بقيجان العازمى818245

3حصه صياح هزاع صالح ثامر المطيرى917379

16حماد خالد زيد سيف عمار المطيرى1023870

12حوراء عبدهللا حسين عبدهللا اشكنانى1120494

11حوراء عبدهللا حسين عبدهللا اشكنانى1220503

37حوريه محمد على العجمى1321364

2خالد عادل عبدالمحسن سليمان المحسن1423910

6خالد يوسف راشد مرزوق زيد الجويدان1524394

14خالده ابراهيم محمد ابراهيم حسين الفيلكاوي1625673

3خالده ابراهيم محمد ابراهيم حسين الفيلكاوي1725674

6خيريه عبدهللا محسن سعد عبدهللا غانم العجمى1823943

12ذكريات متعب على رفاع المطيرى1920932

7سلطان غانم مجرس العتيبي2025892

6سليمان عبدالسالم حمد عبدهللا سالم المسباح2117401

21سميره حمد حسين عبدالهادى أبوجمه العجمى2220334

7سهم عبدهللا سعد صالح العتيبي2325605

3صالح صقر سيف نفاع العضيله2416058

6عائشه عبدهللا ضيدان خلف طلق العارضى2523955

6عاليه ياقوت سعيد سلمان مطر2622178

10عبدالعزيز عبيد على العازمى2726074

2عبدالعزيز فهد ثقل بخيت ثقل الدوسري2824447

3عبدالعزيز هانى عبدالعزيز عيسى بوعبيد2915715

11عبدهللا خالد ناجى عوض الهاجرى3021533

5عبدهللا خلف ناصر امثيب المطيرات3120181

3عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن مصبح3223151

6عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن مصبح3325905

5عبدهللا فايز عبدهللا غازى الهضيبان العتيبى3417562

8على سالم حبيب سعد اعويشز العازمى3517674

2على فايز حمد ماجد محسن الرشيدي3624616

10عنود عادل مديد ردن مناع منيع القحطاني3724694

9عهد عيد فالح عبدهللا سعد الصليلى3823926

إعالن

تعلن الهيئة العامة لشئون القّصر عن وجود مستحقات مالية تخص السادة التالية أسماؤهم 

وعليه يرجى مراجعة الهيئة إلستالم .ممن زالت صفة الهيئة عنهم، وانتهت عالقتها بهم

.المستحقات وفي حالة عدم الحضور سيتم التصرف فيها وفقاً للقانون

  تقرير بجميع القصر الذين بلغوا سن الرشد

فعال
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3غايه دليم سالم خليفه الحنون المطيرى3920154

3فاضل عبدهللا فاضل عبدالرحمن عبدالملك الكندرى4016201

10فاضل عبدهللا فاضل عبدالرحمن عبدالملك الكندرى4123819

9فاطمه نجم عبدهللا مزبان فالح عون الزهاميل4217697

4فهد عبدهللا فهد هدمول العدواني4324991

4فهد عوض ردن عقاب صعيب الديحانى4422860

7فهد فيصل جبر مشوح مطرود الظفيرى4517411

14فواز غازى فالح دهش االزمع4623989

8مبارك عبدهللا اسماعيل ضيف حسن الجدى4723654

10محمد حمد غانم عوض العازمى4821847

11محمد حمد غانم عوض العازمى4923618

9محمد فرج فالح مسيب دغمان العازمي5025141

10محمد فهد ناصر العتيبي5125953

8محمد ماطر فالح عبيد ظاهر العازمي5224396

7مرام عيد راضى صنيدح حوران5320156

6مسفر معيض هامل مهدي5422713

11منال محمد مهلهل مشحن الخصيلى5523570

8منى على فهيد مشيرد العازمى5618738

10ميثه محمد سريهيد مضحى العازمي5724477

9ناصر ابراهيم شايع عيسى صالح الماجد5817672

24ناصر ابراهيم شايع عيسى صالح الماجد5921081

10ناصر دغيم مطلق عبدهللا الهاجرى6025580

6ناصر منصور محمد منصور المصرجع العجمى6121857

17ناصر منصور محمد منصور المصرجع العجمى6224241

22نايف فارس فهد مبارك سويد الهرشانى6323899

9نايف فارس فهد مبارك سويد الهرشانى6424255

4نوره راشد ذيب ناصر جبهان الهاجرى6514199

3نوره على جابر عبدالرحمن فاضل المرى6616452

7نوره على جابر عبدالرحمن فاضل المرى6718006

12نوره قفيدي ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي6825396

31نوف محسن هندى شيحان العنزى6918814

6هبه عبدهللا عامر شمال حوارب الشمرى7020355

5هبه محمد جاسم محمد الحذيفي7124729

16هال فريج مطلق فريج السليمانى7216955
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