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 الرباهيمعبداهلل سعد براهيم   753

 النوري سعد راشد الرشيد  754

 عبداحملسن عبدالعزيز عبداحملسن املعجل  755

 سلمان حممد حسن عبداهلل اجلشي  756

 عاليه امحدعلي عبداهلل حمارب السويد  757

 رويده امحد علي عبداهلل حمارب السويد  758

 ماجد صاحل عبداهلل املاضي  759

 حسن ملهوي حسن ابوعيشه  760

 امحد صاحل صاحل احلمود  761

 سليم سامل حممد اهلذلي  762

 أمحد سلطان نايف الشيباني  763

 عبدالعزيز امحد عبدالعزيز العبدالكريم  764

 مرزوق صنيتان مرزوق تنباك العمري  765

 ضيف اهلل سامل سلمان العتييب  766

 خالد عبدالعزيز عبداهلل الداوود  767
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 علي زيد علي احلرابي  768

 اياد عبدالوهاب حسن برتجي  769

 وائل مسري عبداهلادي  770

 درعان عبدالعزيز درعان الدرعان  771

 حازم فائز خالد األ سود  772

 شركة البعد اخلامس القابضة لال ستثمار  773

 شركه العسيس لال ستثمار العقاري  774

 عبد اهلل سعود ابراهيم بن مسلم  775

 ثامر امحد وجيه بامحيد  776

 سليمان صاحل عبدالعزيز اخلضريي  777

 مسري حممد عبدالرحيم سندي  778

 عبدالعزيز ابراهيم احلرقانابراهيم   779

 امحد مناور مفلي املطريي  780

 سطام فهد عبداهلل الراجحي  781

 غاده يوسف حممد الدخيل  782

 ابراهيم عبداهلل محد الناصر  783
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 سلطان حممد فهد يوسف  784

 ابراهيم حممد ابراهيم احلديثي  785

 حممد عبداهلل عبدالعزيز امللحم  786

 فيصل عبدالرمحن عبدالعزيز السليمان  787

 حممد امحد خبيت الشريف  788

 عبدالعزيز حممد عبداهلل احلقيل  789

 محود مساح عامر اجملال د  790

 امحد محد عبد اهلل ال سعيد  791

 عبداهلل صاحل مجعه الدوسري  792

 ناصر راشد ناصر التميمي  793

 عبدالرمحن عبدالعزيز حممد العثمان  794

 عبداهلل عبدالعزيز ابراهيم العصيلي  795

 بدر فوزان فهد الفهد  796

 علي سعيد عيد الغامدي  797

 حسام حممد عبدالعزيز السلطان  798

 سعد عبداهلل سعد القحطاني  799
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 حممد عبداهلل حممد احلماد  800

 خالد علي حممد الغامدي  801

 عصام سعد عبدالعزيز بن سعيد  802

 محزه خضرامحد عصر  803

 مي عبدالعزيز حسن اجلرب  804

 حممد عبداهلل حممد الكواري  805

 اجلمعهعبدالكريم عبداهلل حممد   806

 حممد سعد حممد املعجل  807

 نعيم حممد امحد الشعييب  808

 حممد ناصر ابراهيم جديد  809

 نواف نايف عقاب العتييب  810

 خالد امحد عتيق اجلهين  811

 خالد عبداهلل براهيم الباللي  812

 رياض علي حممد الشهري  813

 عمر عبدالقادر حممد بامجال  814

 اسامه جعفر ابراهيم فقيه  815
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 القويفل القحطانيسعد عبداهلل سامل   816

 األ مري سعود بن خالد بن سعود آل سعود  817

 نبيل حممد سليم صاحل  818

 سعد علي سعد النشواني الشهري  819

 حممد عبداحملسن عبداهلل املاضي  820

 امحد عوض سليم اللهييب احلربي  821

 جنالء عبدالرمحن عبدالعزيز السليمان  822

 ندى عبدالرمحن عبدالعزيز السليمان  823

 عبداهلل عبدالعزيز الغصابمالك   824

 بدر ابراهيم محد اهلزاع  825

 حممد محد عبدالعزيز الدائل  826

 فاطمه صاحل حسن الشميمري  827

 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العويس  828

 احلسني عبداهلل حسني باحسني  829

 ندى علي محد السلوم  830

 ماجد حممد عبداجمليد الرباهيم  831
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 عبدالعزيز عبدالرمحن مشاري العنقري  832

 حممد خالد حممد الشرهان  833

 حممود ابراهيم عبداهلل الشيخ  834

 نايف عبداهلل عبدالعزيز الربيع  835

 محد عبداهلل حممد احلناكي  836

 حممد عبدالرمحن حممد القحطاني  837

 خالد ناصر سليمان الصبيحي  838

 فوزي عبدالرمحن حممد البشري القحطاني  839

 سلطان سعد سلطان الكثريى  840

 القاضيخالد صاحل عوض   841

 وليد ناصر ابراهيم القعيضب  842

 شادي ابراهيم عبدالرمحن القاضي  843

 عائشه حممد عبدالرمحن بن قاسم  844

 حصه عبدالرمحن صاحل الشبل  845

 امل حممد عبداهلل الرباهيم  846

 ماجد حممود حممد صدقه منصوري  847
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 خالد عبداهلل جباد الريس  848

 فارس عبداحلبيب عبداهلل النهدي  849

 بدر عبداهلل عبدالرمحن اجلميح  850

 ناصر ابراهيم ناصر القعيضب  851

 حسن حممد حسن الغامدي  852

 حممد دخيل عبداهلل اجلناخ  853

 معمر حممد عبدالعزيز املعمر  854

 ياسر امحد عبداهلل بامعروف  855

 مسلم موسى حسن املسلم  856

 عبداللطيف عبدالرمحن عبداهلل احلسن  857

 حممد صاحل حممد اخلراشي  858

 عبداهلل ناصر الفوزانحازم   859

 سامل صاحل سامل البناي  860

 مساعد عبدااله عبدالعزيز الثاقب  861

 نهالء حممد عبدالرمحن الدبيان  862

 عبداهلل عبدالعزيز ابراهيم املهناء  863
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 هيله ناصر امحد العنقري  864

 عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الثاقب  865

 رشيد راشد سعد بن عوين  866

 املغلوثفريد عبدالعزيز صاحل   867

 عبداهلل عبدالرمحن سعد ال مجعه  868

 عبداهلل ممدوح سليمان بن علي  869

 عامر حممد امحد السواحه  870

 عبداالله ابراهيم عبداهلل الرديين  871

 هشام عبدالعزيز محاد العمر  872

 عبدالعزيز حممد عبدالعزيز العبداللطيف  873

 بدر صاحل عبدالعزيز السلوم  874

 باقيسعبدالرمحن امحد عبدالكريم   875

 عبداهلل راشد صاحل اهلذيل  876

 عبد اهلل علي حممد عواجي  877

 خالد عايض  مشين ال مشين القرني  878

 عادل عبداهلل حممد خباري  879
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 سعد عبدالعزيز سعد احلمد  880

 عبداهلل براهيم عبدالرمحن البال لي  881

 عبداللطيف عبدالرمحن حممد بن مانع  882

 امحد قاسم مهدي املنيان  883

 الفرا عماد عبداخلالق  884

 نايف سلمان سليمان السلمان  885

 السنحاني الفيفي حممد حسن حييى  886

 ابراهيم محد ابراهيم امليمان  887

 سعود عبداهلل حممد الدغيثر  888

 مسر مصلح حممد البالدي  889

 عبداهلل حممد مشعان العزيزي املطريي  890

 سعود عبداحملسن خدام الفائز  891

 حممد ابراهيم عبداهلل احلديثي  892

 زيادعبداللطيف علي العيسي  893

 مهاء عبدالعزيز حممد الطويل  894

 حسن حييى حسن الفيفي  895
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 سلطان حممد ابراهيم احلديثي  896

 هدى فيصل مشارى بن معمر  897

 رياض صاحل ابراهيم الذيب  898

 رائد امحد صاحل الصاحل  899

 حممد ناصر يوسف العتيق  900

 سعيد سامل سعيد باسودان  901

 الغامديحازم عبدالعزيز عثمان   902

 عبد اجمليد عبدالرمحن عبداحملسن محد املنصور  903

 عبداهلل فهد عبداهلل الغرم  904

 حممد مقحم مدهش املقحم  905

 خالد حممد عبدالعزيز الفاضل  906

 فهد حممد عبدالعزيز الفاضل  907

 صاحل حممد امحد الرباك  908

 عبدالرمحن صاحل علي احلسني  909

 سعود ناصر عبداهلل عسكر  910

 الشنيفعلي صاحل محاد   911
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 صاحل حممد سامل الباهلي  912

 عبداللطيف علي صاحل اخلضريي  913

 فهد حممد عبدالرمحن العبيكان  914

 حممد عبدالرمحن سليمان الفنتوخ  915

 امحد حممد عبداهلل العقيل  916

 عبداهلل عبدالرمحن حسن املهوس  917

 مفيد عبداهلل حممد العقالء  918

 ماجد فالح غدير الشمري  919

 سليمان حممد عبدالرمحن الباتلي  920

 عبدالرمحن سليمان عبداهلل العوده  921

 عبدالرمحن امحد عثمان البرياس الغامدي  922

 سعد ابراهيم مقرن املقرن  923

 سعود سعد مسيعيد املطريي  924

 عبداهلل عبدالرمحن عبداحملسن الدهيشي  925

 خالد عبداهلل حممد املفيز  926

 سلمان صامد مسر الشراري  927
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 يوسف السليم نايف داود  928

 عبدالكريم عبداهلل محد الوهيب  929

 فايزه سليمان املزم  930

 سعيد سليمان سعيد الشهري  931

 امحد حممد معيض القرني  932

 حممد على حممد املزم  933

 عبداهلل حممد ابراهيم اهلطال ني  934

 امحد عبداهلل عثمان العثمان  935

 وليد حممد سليمان الصبيحي  936

 سعد عبداهلل سليمان السمنان  937

 عبدالرمحن معدي مفرح القحطاني  938

 سعيد امحد عبداهلل الثبييت  939

 حممد عبدالكريم حممد العبدالكريم  940

 عبداحلميد ابراهيم عبدالعزيز العيد  941

 ابراهيم عبدالعزيز سليمان العيد  942

 حامد امحد حامد الكاف  943
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 عبداهلل صاحل عبداهلل كامل  944

 مشعل فواز زيد املسعد  945

 السيفحممد سعد عبداهلل   946

 حممد مسلم سالمه الصبحي  947

 عبداهلل عبدالعزيز فهد العجالن  948

 ابراهيم عبدالعزيز عيسى التميمي  949

 حممد عبود علي العامودي  950

 اهلنوف سليمان حممد العمرو  951

 عبداهلل سعود رحيل الطويلعي العنزي  952

 علي حممد امحد العماري القرني  953

 عدنان امحد سعد العجروش  954

 حممد البقشيفايز راضي   955

 متعب عبداهلل محد العصيمي  956

 عبدالرمحن علي املزم  957

 علي حممد عبداهلل املسند  958

 عبدالرمحن حممد عبدالعزيز العامر  959
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 فيصل عبداهلل صاحل العميل  960

 عبدالرمحن عبدالعزيز ابراهيم املهناء  961

 امحد سعد صاحل املنقور  962

 رائد رضا حممد عبيد  963

 هيفاء عمار علي اخلالدي  964

 عبدالعزيز سعود عبداهلل القويزاني  965

 صاحل امحد خليل العويد  966

 حممد محود سليمان  العوهلي  967

 حممد سليمان سويلم السويلم  968

 حممد سعد عبداهلادي ال داهم  969

 عبدالسالم ناصر عبداهلل اباعود  970

 مسلم سلمان مسلم البحريي املسعودي  971

 عبدالعزيز حممد حسني الغامدي  972

 مشعل سليمان عبدالرمحن بن عكيل  973

 علي حممد علي العمودي الغامدي  974

 مزهود حممد علي الغامدي  975
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

 مازن نورالدين صاحل زيدان  976

 عبداهلل حممد عبداهلل احلميدان  977

 لولوه سليمان مقبل املقبل  978

 حممد علي ظافر ال معدي الشهري  979

 عبداهلل علي ظافر ال معدي الشهري  980

 عبداحملسن السلمانعلي عبداهلل   981

 امحد ابراهيم حممد احلليمي  982

 امحد عبداهلل حممد الضبيبان  983

 احلازمي احلربيحممد سعد فهد   984

 هياء سعد عبدالرمحن احلواس  985

 ندى ابراهيم عبداهلل اليحي  986

 سلطان هليل حممد العتييب  987

 نورة عبدالعزيز حممد العيسى  988

 سعود عبدالعزيز علي املطري  989

 عمر سامل يسلم باعوض  990

 ستثمارشركة الصدارة السعودية لال  991
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  رقمملحق بقرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

هـ 21/10/1443( وتاريخ ـه1443لعام  م2/2022ل / د/3831)

 م22/05/2022املوافق 

 (229/42)الصادر يف الدعوى رقم 

 اسم املدعي تسلسل

992  MULTI STRATEGY RELATIVE RETURN FUND 

 2-300صندوق األهلي   993

994  Saudi Faransi Capital / SAUDI EQUITY INCOME FUND 

 املؤسسة العامة للتقاعد  995

 مؤسسة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية لألعمال اإلنسانية  996

997  Kuwai Investment Auhoriy KIA Kuwai 

 ريم امحد علي الدغيثر  998
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