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 (229/2144قائمة امساء املدعني يف الدعوى اجلماعية رقم )

 االسم #

 المدعي الرئيسي-عبدالعزيز علي عبدالعزيز الراجحي 1

 مازن راشد سليمان البريكان 2

 عبدهللا قاسم محمد العامر 3

 عبدهللا الغامديعلي سعد  4

 يوسف بوباتي أحمد حمدان 5

 عمير فخر الدين شميم 6

 مهنا مناحي مزنان المطيري 7

 تركي محمد ناصر بن دليلة 8

 عبدهللا إبراهيم عبدالرحمن المناع 9

 فهد سعد محمد بن جبرين 10

 يحي عبدالقادر محسن الحارثي 11

 هيثم محمد براهيم السيف 12

 عبدهللا الحربياحمد مناور  13

 محمد مناور عبدهللا الحربي 14

 سليمان عبدهللا سليمان القرناس 15

 رعد عبدهللا علي التركي 16

 عبد الرحمن عبد العزيز عبد هللا الجويعي 17

 ابراهيم سعود ابراهيم الجبرين 18

 يوسف عالء محمد الحزيمي 19

 حسين محمد صادق قاضي 20

 السحيمي خالد عايد عنيزان 21

 عبدالعزيز عنتر عافت العنزي 22

 ماهر هالل صبح الجميلي 23

 عبدهللا مبارك سلوم باجعيفر 24

 وفاء رمزي عثمان ادريس 25

 حسام صادق علي القطري 26

 فهد عبدالعزيز محمد بن سجاء 27

 جالل محمد عبدهللا الغنيم 28

 ابراهيم عبدهللا صالح العبدالكريم 29

 محمد شاهر القحطاني ابراهيم 30

 عبدالرحمن خالد عبدالرحمن اباحسين 31

 صبحية احمد يوسف قبش 32

 صبري خضر جاسم بوطيبان 33

 مناجي محمد حسين قصادي 34

 جودت شوكت عالم طاشكندي 35

 سعد عيسى غدير المطرفي 36

 يزيد عبدالرحمن سعد بن مقرن 37

 بدران عبدهللا ابراهيم السليمان 38

 اسامه عبدهللا عبدالرحمن القصير 39

 محمد احمد جابر عسيري 40

 محمد عبدالرحمن عبدهللا السبيهين 41

 أيمن عادل أديب سالمة 42

 عبدالعزيز ناصر محمد الوهيبي 43

 راكان طارق عبدالرحمن كيال 44
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 عمر عبدالعزيز يحيى السليم 45

 بدر سليمان عبدهللا السليمان 46

 عبدهللا عبدالعزيز الصهيلناصر  47

 سليمان ضاري سليمان الرشيد 48

 صالح محمد صالح النملة 49

 هشام صالح عبدالعزيز التويجري 50

 سلطان عبدالعزيز واصر بن حسين 51

 بدر فداع نواف بن شريم 52

 محمد ابراهيم عثمان بن أحمد 53

 يحيى سليمان مناجي ثواب 54

 العتيبي مشعل صنيتان صنهات 55

 فايز مصطفى صالح الرخ 56

 صالح بريك محمد المجنوني 57

 أمين عبدهللا صالح العفاري 58

 خالد عبدهللا عبدالعزيز الحديثي 59

 حسام خلدون بكرى بركات 60

 محمد عبدهللا الوزير 61

 خلدون بكري احمد بركات 62

 حسن حسين محمد الجبران 63

 وليد حمد سليمان البطحي 64

 طالل عبدالرحمن عبدهللا الراجحي 65

 محمد عبدالرحمن محمد باروم 66

 نوال عبدالعزيز محمد كعكي 67

 سامر خلدون بكري بركات 68

 عمرو عادل بكر بكر 69

 سعيد علي عبدهللا القحطاني 70

 خالد محمد سعود الهزاني 71

 صخر محمد علي علي 72

 عبدالعزيز حمد ابراهيم الحبيب 73

 فهد نشمي سالم الشمري 74

 حسين سعيد اسماعيل ال اسماعيل 75

 أحمد علي سليمان الطريقي 76

 هشام عدنان مصطفى بصراوي 77

 منذر سعد عيسى السعيد 78

 وليد رشاد محمد ابراهيم 79

 عبدهللا سعود عبدالعزيز العريدي 80

 مضاوي عبدالعزيز حمد الخرب 81

 صالح ناصر فهد الرزيحان 82

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الهاشمي 83

 محمد طارق عبد الرحمن كيال 84

 محمد سعيد ناصر الدوسري 85

 صالح عايض مساعد الثبيتي 86

 ياسر محمد عبدهللا النويصر 87

 شركة خدمات العائلة للتجارة المحدودة 88

 خالد فهد ابراهيم الفهيد 89

 بدر محمد علي علي 90

 عصام محمد حيدر حوباني 91

 طارق عبدالمحسن علي العمران 92

 سالم محمد سعيد سالم كركدان 93
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 محمد حسن محمد شكوري 94

 خالد سعد ناصر الفضلي 95

 علي سليمان عايد العائد 96

 أحمد عبدالعزيز فيصل الشمري 97

 عبدهللا رجاء محمد العنزي 98

 خالد عبدالرحمن عبدهللا القديري 99

 ابراهيم عبدالغني علي ال داوؤد 100

 محمد علي سعيد الزهراني 101

 محمد سلمان معتق المعتق 102

 خالد ابراهيم عيسى العود 103

 عبدهللا سليمان عبدهللا الرواف 104

 ساره فهد زكريا سالمه 105

 عثمان يحي عثمان بويرد 106

 عادل بكر يوسف بكر 107

 جمال عبدالرزاق سليمان المديهيم 108

 ترف عبدالوهاب عبداللطيف العفالق 109

 رامي محمد عابد الطويرقي 110

 تركي محمد صالح الحجيالن 111

 رياض محمد عبدهللا الحميدان 112

 عجالن عبدهللا محمد العجالن 113

 خالد مقبل عليان الحربي 114

 محمد عبدهللا غانم السدالن 115

 منى محمد عبدالرحمن الطويل 116

 طارق فايز مصطفى الرخ 117

 فراس  جميل عبدهللا الجشي 118

 يوسف عبدهللا محمد الحمدان 119

 فهد عبدالعزيز فهد الفهيد 120

 شكري حسن علي السنان 121

 خالد صالح حمود الطريفي 122

 جود فهد زكريا سالمه 123

 البابطينخالد عبدالعزيز عبدهللا  124

 خالد محمد راشد السلولي 125

 محمد ابراهيم محمد السعود 126

 عبدالعزيز سعد فهد المطلق 127

 باسم فايز مصطفى الرخ 128

 فراس سليمان ابراهيم العمرو 129

 عاصم عبدالعزيز عبدالرحمن التويجري 130

 مبارك عبدهللا مبارك العماني 131

 الحسنزياد عبدالرحمن محمد  132

 عبدهللا هميجان غازي النفيعي 133

 ماجد عبدالرحمن عبدهللا بن خميس 134

 عادل عبد هللا عبد الرحمن الوكيل 135

 جنيد محمد الخليل العزو 136

 وسام جمال علي عسيري 137

 فهد عبدالرحمن محمد العقيل 138

 ابراهيم عبدالعزيز احمد البراك 139

 عبدالكريم التركيعبدهللا علي  140

 عبدهللا محمد عبدالعزيز الريس 141

 محمد عبدهللا عبدالرحمن اليمني 142
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 محمد سلطان محمد السلطان 143

 سعيد صالح علي الغامدي 144

 عوض صالح عوض العمري 145

 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحواج 146

 عبدالسالم سليمان عبدالعزيز الراجحي 147

 فارس حمد محمد القنيبط 148

 نجال ء سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي 149

 عبدالرحمن عبدهللا محمد السالم 150

 أحمد علي سعيد ال فهير 151

 صالح عبدالرحمن عبدالكريم الصالح 152

 ماهر محمد عبدهللا النويصر 153

 طارق محمد العبد الكريم التويجري 154

 الحناكيسلمان مطلق صالح  155

 عمر يحي عثمان بويرد 156

 عمار رضي أحمد آل عيد 157

 صالح محمد حمد البسام 158

 أحمد فؤاد أحمد بنان 159

 فاضل عباس حسين العيد 160

 نايف عبدهللا ابراهيم بن دايل 161

 أحمد عبدالرحمن عبالعزيز المحسن 162

 صالح محمد عبدهللا الضلعان 163

 عبدالعزيز فهد الفهيدعبدالرحمن  164

 عبدهللا ابراهيم فواز الفواز 165

 علي محمد معيض القحطاني 166

 نواف صالح محمد الثنيان 167

 خالد عبدالرحمن عبدهللا الحيدري 168

 فهد ابراهيم صالح السحيباني 169

 حسام عبدهللا إبراهيم الفواز 170

 محمد ناجي احمد العلي 171

 إبراهيم عبدهللا الدباسيعبدالعزيز  172

 ريم عبدالرحمن محمد المحمود 173

 اسماء خليل براهيم الخميس 174

 مروان أحمد محمد إبراهيم 175

 فارس عبدالعزيز ناصر الوهيبي 176

 محمد عبدالرحمن سليمان الغنيم 177

 حمد ماجد حمد الخميس 178

 تركي ابراهيم سعود العيسى 179

 عبدالعزيز عمارناصر عبدهللا  180

 محمد حسن علي آل حسين 181

 احمد هاشم قميش السفري 182

 خالد سفر هالل العتيبي 183

 حمد محمد سعد ال هالل 184

 رضاء محمد حسن بصري 185

 عبدالعزيز عبدالكريم عبدالقادر الدايل 186

 خالد وليد عبدالمجيد ابوالجدائل 187

 عبدالحكيم حمد دعيج الدعيج 188

 احمد عبدهللا عبدالرحمن الجعيثن 189

 حسان مسفر محمد الزهراني 190

 عبدهللا حمد عبدالعزيز الوتيد 191
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 صالح علي صالح الكريديس 192

 تركي محمد عبدهللا السريهيد 193

 عبدهللا ابراهيم عمر العبداللطيف 194

 عبدهللا جابر أحمد مباركي 195

 سالم مسعود بالعيد آل حيدر 196

 احمد طارق عبدالرحمن كيال 197

 عبدهللا فواز محمد الفواز 198

 احمد عزيز عوض الرشيدي 199

 ناصر عبدهللا ناصر البكر 200

 ميساء عبدالرحمن عبدالغني مشرف 201

 محمد عبدهللا محمد ال عسكر 202

 عبدالستار هاني عبدالستار الخطيب 203

 سحر عبدالرحمن احمد قطان 204

 سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب 205

 عالء ثابت راجح الجعبري 206

 عبدالكريم عبدهللا عبدالرحمن المحيميد 207

 عبدالعزيز سليمان عبدهللا العبدالهادي 208

 امل صالح عبدهللا الصقعوب 209

 احمد ابراهيم محمد الشايع 210

 موضي ابراهيم سليمان العمر 211

 سعود عبدالعزيز محسن الكويليت 212

 مساعد عبدالعزيز محمد الميمان 213

 عبدالعزيز محمد على الشمري 214

 سامي خليل ابراهيم العامر 215

 اسامه علي صالح الفرج 216

 صالح ابراهيم صالح العامر 217

 فهد ابراهيم عبدهللا العسكر 218

 عبيد عبدهللا عبيد اللويمي 219

 ساره احمد سالم المخيزيم 220

 محمد ابراهيم محمد الدوسري 221

 عبدالعزيز راشد سعد بن عوين 222

 ابراهيم حمد ابراهيم الحبيب 223

 صالح محمد عبدهللا العمري 224

 عبدالسالم عبدالمحسن محمد الشقير 225

 فاطمة محمد حسن آل ربح 226

 أحمد محمد عبدالحي مقداد 227

 عبدهللا حسن النعيمماجد  228

 هادي علي سالم العلياني 229

 نجوى محمد عبدهللا الغنيم 230

 فهد رشاد جمال حريري 231

 عادل ابراهيم احمد الملك 232

 عبدالرحمن صالح عبدهللا أبوحيمد 233

 فراس محمد عبدهللا المحمود 234

 عوضه سعيد مزهر الزهراني 235

 محمد ابراهيم صالح العامر 236

 جمال موسي غثيث السبيعي العنزي 237

 سالم محمد ناصر السالم 238

 بشائر فهد عبدالعزيز الشمري 239

 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز النشوان 240
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 سلطان عمر عبدهللا السدحان 241

 بدر عبدالعزيز عبدهللا الخلف 242

 ابراهيم عبدالعزيز مهيدب المهيدب 243

 مشعل فرحان سامح العنزى 244

 امل عبدهللا محمد االصقه 245

 عبدهللا عباد محمد الشاطري 246

 سهير سليمان ابراهيم الجدعان 247

 احمد عبدالكريم سليمان السعيد 248

 عمار عادل بكر بكر 249

 حمد عبدهللا حمد التويجري 250

 عبدالمحسن عبدهللا عثمان الراشد 251

 محمد اليوسفثابت حبيب  252

 خالد محمد عبدهللا بن سدحان 253

 بدرية محمد سالم بن عفيف 254

 محمد عايد حامد الذبياني 255

 احمد ناجي احمد العلي 256

 احمد فؤاد احمد الشريف 257

 بدريه ابراهيم عبدهللا الحبيب 258

 عبدالعزيز حمد محمد المطيري 259

 صالح احمد سعيد الغامدي 260

 عبدهللا سعد عبدهللا الصويان 261

 مؤمن عثمان محمود اال عرج 262

 محمد عبدهللا احمد التويجري 263

 محمد عبدهللا محمد الغامدي 264

 هاني عبدالرحمن عثمان الطويرقي 265

 محمد سعيد عبدهللا الغامدي 266

 سمير سعيد عالوي تمار 267

 ياسر علي عبدهللا يابس 268

 فهد عبدالعزيز مهيدب المهيدب 269

 عبدهللا سعود حسن الناجم 270

 يحيى سلمان يحي الفيفى 271

 حسين محمد علي الغباري 272

 محمد عبدهللا حسن العمري 273

 بدر سليمان صالح الحقباني 274

 عرهان بادي شعيفان الغييثي الدوسري 275

 محمد عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الزامل 276

 خلود محمد عبدهللا النويصر 277

 فواز احمد عبدهللا الزهراني 278

 خالد سليمان صالح الحقباني 279

 امل عبدهللا عبدالمحسن العيسى 280

 مريم صالح محمد المهيدب 281

 زينب محمد وزير علي 282

 مازن محمد عبدهللا النويصر 283

 محمد سعد عبدالرحمن السدحان 284

 الدين عبدالرؤوف الشخشيرصدقي حسام  285

 عبدالرحمن عبدالمحسن عبدالرزاق السديري 286

 عبدالكريم صالح عبدالكريم باحسين 287

 ناصر عبدهللا ناصر العريفي 288

 نوف محمد ابراهيم اليميني 289
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 دالل سليمان عبدالعزيز الغنيم 290

 حسان عبد عاطف صادق 291

 ال عبد رب النبي زهير محمد سعيد سعيد 292

 طارق صالح احمد محجوب 293

 صالح محمد صالح الملحم 294

 سلمان عبدهللا صالح الحديثي 295

 محمد فهد زكريا سالمه 296

 شركة الراجحي الفا لال ستثمار القابضة 297

 عبدالرحمن محمد صالح العيد 298

 فهد محمد صالح العيد 299

 وسيم وحيد 300

 عطية هللا العمريقاسم عتيق  301

 صالح ناصر عبدهللا العيفان 302

 عبدهللا جمعان سعيد الزهراني 303

 عمار محمد علي العباد 304

 طالل جميل حسن صباحي 305

 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الكليه 306

 ابراهيم حمدان عبدهللا الكنهل 307

 سعد علي عامر الشهري 308

 الشهريحزام حنش عبدهللا  309

 عبدهللا عمر عبدهللا باهيثم 310

 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الغيهب 311

 حسين صالح حبيب المطلق 312

 البندري راشد سعد الهايف 313

 ابراهيم احمد محمد المنصور 314

 خالد سراج عبدالرحمن الدلمان الغامدى 315

 عمرو محمد حامد االحمري 316

 الشهرياحمد علي احمد  317

 صال ح محمد صالح الشاوي 318

 مفرح علي احمد قرادي 319

 محمد علي محمد الغامدي 320

 عبدهللا حمزه عبدهللا الجهني 321

 سلطان محمد صالح الشاوي 322

 صالح حمود محمد الطريفي 323

 احمد عبدهللا ابراهيم السبتي 324

 سامي عبدالرحمن عبدالعزيز البو سعد 325

 عمار علي صالح الحضيف 326

 سلطان عبدالمحسن عثمان ابابطين 327

 عبد هللا ابراهيم حمد الجعفري 328

 خالد فهد عبدالعزيز الشدي 329

 بندر عبدالعزيز عبدالرحمن التويجري 330

 سطام عامر عمير الحربي 331

 سعد فهد عبدالعزيز المطلق 332

 محمد عدنان محمد السماعيل 333

 محمدحسين محمدحامد الفقيههاني  334

 حسام محمد حسين محمد حامد الفقيه 335

 محمد حسين محمد حامد الفقيه 336

 محمد شمسان عبداللطيف العرجان 337

 حسن عبدهللا هزاع السهيمى 338
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 علي ابراهيم عبدهللا الحديثي 339

 ناصر عقيل احمد العقيل 340

 رائد عبدالعزيز عبدهللا العوشن 341

 على عبدهللا ابراهيم دبيس 342

 عبدالرحمن محمد سليمان الباتلي 343

 محمد ابراهيم عبدهللا الحبيب 344

 طال ل ناصر براهيم السعدي 345

 بندر محمد حمد الراشد 346

 مهدي مسعود بالعيد آل حيدر 347

 محمد عبدهللا صالح ال الشيخ 348

 لينا علي عبدهللا النملة 349

 براهيم محمد الخميسخليل  350

 منيره محمد عبدالرحمن القاسم 351

 عبداالله عبدهللا بن صالح الجارهللا 352

 خالد عبدالرحمن علي التركي 353

 ناشر فراج ناشر البقمي 354

 أحمد عبد الرحمن صالح الشبل 355

 ابراهيم عبد العزيز ابراهيم القرعاوي 356

 العجروشعبدالعزيز علي عبدالعزيز  357

 ناصر عبدالعزيز علي العجروش 358

 خالد سعد علي الهالل 359

 فايز عبدهللا ناصر الفوزان 360

 عبدهللا ناصر محمد الفوزان 361

 صالح ابراهيم سليمان التويجري 362

 ابراهيم صالح ابراهيم التويجري 363

 سعد عبدهللا محمد البواردي 364

 الريسفهدة محمد عبدالرحمن  365

 مشعل عمر قاسم القصبي 366

 أحمد عبدهللا عبداللطيف المبارك 367

 سفر علي سعييد الكعبي العمري 368

 محمد مهيدب محمد المهيدب 369
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