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رقم المستفيداإلســـــــــــمرقم الحسابمسلسل

11اسماء عبدهللا أحمد راشد الصدى119120

7أسيل على هليل نهار خابور العنزى222260

7أشجان محمد ابراهيم خزام سرور العتيبى322748

8أفراح ناصر ثامر السهلي422162

9الجوهره فهد الهذيلى عبيد فهد عبيد525537

4أمانى حسين على جديع العنزى623531

5امانى غازى عطا هللا عواد الشمرى715020

12ايمان يوسف رشيد المطيري826273

11بدر فهد خالف فهد الجهيني المطيرى925551

10بشاير حمود محمد فرحان الرشيدى1020871

3جراح رشيد شهاب احمد محمود الطليحي1125661

17جميله سالمه ناهى عبدهللا العازمى1213743

10جميله سالمه ناهى عبدهللا العازمى1324989

5جواهر مطر مسفر معلج الحريجى1420066

2جواهر مطر مسفر معلج الحريجى1522041

6حمد راشد على بخيت راشد العويدى1618867

9حمد عاصى عويهان معيض العازمى1721885

5حمود فهد عبدهللا دعيبيل حمدى العازمى1822773

5حمود فهد عبدهللا دعيبيل حمدى العازمى1924538

8حنان فيصل فرحان مرزوق محمد العنزى2019151

10خالد حسن محمد حسن طامى الحويله2123089

4خالد سالم خالد سيف حاذج العازمى2224015

10خزنه محمد عبدهللا محمد منيف العجمى2321099

22خزنه محمد عبدهللا محمد منيف العجمى2424844

11دانه غازى دهام حرقان فهيد الدليك السعيدى2519828

15داوود عبدهللا على محمد حسن الكندري2622588

5رزان نايف سلطان مبارك دحيالن العتيبى2722017

12ريم مبارك ناصر عريم العازمي2826059

9ساره سعود رفاعى زيد البريجى العازمى2915556

13ساره سعود رفاعى زيد البريجى العازمى3022240

13سلطان فهد مبارك سويد الهرشانى3123899

14شهد الفى جاعد وسمى المطيرى3225223

8شهد نايف فيصل عبدالعزيز عبدهللا الشيحه3323053

10عايشه حمد غنيم محيميد العازمى3424053

9عايشه فتحى صالح أحمد األثرى3519181

23عايشه فتحى صالح أحمد األثرى3620448

15فاطمه صياح نزال شعث الشمري3725742

3محمد دغيم فاضل الحق العتيبى3819479

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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10محمد سعد سالم صالح التواجر3920054

11محمد سعد سالم صالح التواجر4020485

10مشاعل سعد عوض حمدان الهلفي4125607

14مشاعل ماجد سعد نايف قطيم المطيرى4218242

6مالك حمود سرهيد ماجد سرهيد المطيرى4317912

5منال عمير طبالن سعد الرشيدى4423070

8مها احمد ابراهيم عبدهللا البخيت4524351

9مها محمد فالح حمود رشيد رومى العازمى4615402

9مي سعد محسن على ناصر عتيج4720658

5مي سلطان محمد شبيب سلطان السهلى4825072

3ناديه بدر راشد موسى علي السعد4926003

4ناصر نايف شالح محماس خالد العتيبي5026001

5نايف محسن محمد دحام جاحم العنزى5124306

9نوال حمد فراج هزاع الهاجري5221733

6نوره محسن سعد محسن صليهم العجمى5314673

5نوره مزعل حمود محمد فراج العازمى5421478

12نوره مزعل حمود محمد فراج العازمى5525212

9نوير حمد عامر عبدهللا حزيم الشمري5623798

12هدوه خضير سالم فهاد العازمى5717748

16هدوه خضير سالم فهاد العازمى5819758

3هله عواض رشيد رويشد الرشيدى5924299

8همالن سعود همالن سعود السهلى6020699

12يوسف حمود مطلق العويهان العنزى6121433
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