صاحب المنشأه

اسم المنشأه

عبدالعزيز بن محمد بن علي الفرهود
مناحي بدر مناحي البلي
بدر بن حويان صيفي الجش
صالح بن عبد هللا بن محمد الجديع
ناصر بن سليمان الملحم
وضحى بنت عبد هللا بن محمد الفنيسان
منيرة بنت سليمان بن علي الطريقي
خالد بن بندر بن عبد هللا الجبر
امنه ردن محمد البداح
عطاهلل بن إبراهيم العطاهلل
بندر بن حمد محمد األومير
عبدهللا عبدالعزيز الخليفي
مزيد بن مبارك بن مزيد المطيري
منيره عبدالعزيز احمد الزويد
محمد بن عبد الرحمن بن يوسف المسعود
أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الداود
عبدالمنعم محمد أحمد الزيد
محمد علي العبداللطيف
فهد بن سعود بن عبد العزيز الدويش
حصه بنت محمد بن أحمد الفراج
م /تركي بن عبد الرحمن التركي
مزنة بنت عبد هللا بن صالح الفرهود
ناصر بن حمود الطريقي
محمد بن صالح بن عبد العزيز الدريويش
أحمد بن سليمان بن عبد اللطيف القشعمي
أحمد فهد بن محمد اليحيى
أحمد بن موسى عبدالرحمن العتيق
وافي بن عبدالكريم المليفي
سليمان عبد العزيز الصحن
منصور سلمان الربيع
بندر بجاد عبدهللا ابو قرنين
محمد بن عبد المحسن الطريقي
بسام ناصر الطريقي
هند بنت عبد الرحمن بن يوسف المسعود
عبد هللا بن سعود بن أحمد البداح
سلمان أحمد السلمان
علي بن فالح بن سعود الفالح
عبد الرحمن بن سليمان بن ناصر المال
سارة بنت محمد السكران
م/محمد خالد داود الفايز
سليمان بن عبدالعزيز الشقير
ناصر صالح عبدهللا الدبالن
لولوه عبد الرحمن سليمان الدريويش
عبدهللا بن محمد طحنون الزنيدي
عبدالمجيد غنيم الغنيم
عبدالكريم عبدهللا محمد النتيفي
صالح مقبل صالح الملحم
عبدهللا سليمان الخميس
جار هللا بن عبدهللا الزنيدي
محمد بن فهد عبدالعزيز الفهد
ناصر بن سليمان بن ناصر السكران
سارة عبدالرحمن ناصر العتيق

مؤسسة/عبدالعزيز محمد علي الفرهود للنقليات
مؤسسة /افق الشروق
مؤسسة/بدر الجش للمقاوالت
الركن الذهبي للعطورات
مؤسسة  /ناصر بن سليمان الملحم للنقليات
ورشة زوايا للحدادة
مؤسسة منيرة الطريقي للمقاوالت
خالد الجبر لصيانة أجهزة كهربائية وتكييف والصيانة
مؤسسة افياء الزلفي
محل عطاهلل العطاهلل لألجهزة اإللكترونية
شركة  /أبناء حمد بن محمد األومير
ورشة الخليفي
مؤسسة/مزيد بن مبارك المطيري للمقاوالت
مؤسسة المسار العاشر لصيانة االجهزة الكهربائية
مؤسسة/محمد بن عبدالرحمن المسعود للمقاوالت
محل جزارة أحمد الداود
مؤسسة إيتا العالمية للتجارة
شركة الغزالي للتجارة
فهد سعود الدويش لغسيل السجاد
مخبز وفوال حصه محمد أحمد الفراج
شركة ركن الهوايل ذات مسئولية محدودة
مزنه الفرهود للصيانة الدراجات النارية والهوائية
شركة التقنية التجارية
مؤسسة محمد بن صالح الدريويش للمقاوالت
ورشة أحمد سليمان القشعمي لمكانيكا السيارات
ورشة احمد فهد اليحيى
مؤسسة أحمد بن موسى العتيق للمقاوالت
مؤسسة وافي عبدالكريم المليفي
حلم القهوة
ستوديو ماهر للتصوير
مؤسسة /التجهيز واإلعداد
مؤسسة محمد الطريقي
مطعم ومطبخ والئم العروبة
وكالة توقيع للدعاية واإلعالن
عبدهللا بن سعود البداح للحدادة و إصالح الدراجات النارية
مؤسسة/سلمان بن أحمد السلمان للتجارة
حدادة علي الفالح
مؤسسة  /عبد الرحمن المال للمقاوالت
ركن اماسي لتغليف الهدايا واالكسسوارات النسائية
شركة قرية الفواكة للتجارة
ورشة ميكانيكا وسمكرة
مؤسسة ناصر الدبالن للمقاوالت
مؤسسة العميد الشامل
مؤسسة  /عبدهللا الطحنون للنقليات
مؤسسة عبدالمجيد الغنيم
مؤسسة عبدالكريم النتيفي للمقاوالت
مؤسسة صالح مقبل الملحم
ورشة عبدهللا سليمان الخميس
مؤسسة جارهللا الزنيدي
مؤسسة  /محمد الفهد للنقليات
سما الزلفي للمالبس الجاهزة
مؤسسة فن الرونق للمقاوالت

مؤسسة  /القمرا للمقاوالت
محمد بن مساعد بن منيف المنيفي
صيدلية دواء الشفاء
لولوه بنت أحمد القشعمي
مؤسسة علي عطاهللا العطاهللا للمقاوالت
على عطاهللا العطاهللا
محطة وقود لصاحبها عبدهللا محمد القنوه
عبدهللا محمد احمد القنوه
مؤسسة /حطابة للتجارة
موضي ابراهيم هميجان العصيمي
مؤسسة إبراهيم العتيق للنقليات
إبراهيم بن عبد هللا بن عبد العزيز العتيق
مؤسسة خالد الخميس للمقاوالت
خالد بن سليمان بن أحمد الخميس
لولوه عبدالعزيز عبدالكريم الطريقي
لولوه عبدالعزيز عبدالكريم الطريقي
معرض الزلفي
فهد عبدالعزيز صالح الخميس
مطعم مورا
ابراهيم محمد ابراهيم الوزان
مؤسسة انس بن محمد القشعمي للمقاوالت
انس بن محمد دخيل القشعمي
مؤسسة أحمد المعيجل لتكييف وكهرباء السيارات
أحمد بن محمد بن صالح المعيجل
محل  /منتزه المدينة السعيدة الترفيهي
حسين بن صالح المسعود
محطة احمد الدعفس للمحروقات
أحمد عبد هللا الدعفس
الفصول االربعة لصاحبها عبدالعزيز حبيس الحبيس
عبدالعزيز حبيس عبدهللا الحبيس
ورشة احمد الدويش
احمد بن عبدالرحمن الدويش
معمل جبس عبدالرحمن المطير
عبدالرحمن بن عبدهللا المطير
معمل هيثم عبدهللا المطير للسقايل المعدنية واعمدة الدعم وحدادة
هيثم عبدهللا ابراهيم المطير
شركة ابناء مهنا المدهللا للتجارة والمقاوالت فرع النقليات
شركة ابناء مهنا بن محمد المدهللا
مؤسسة  /علي بن محمد الطريقي للمقاوالت
علي بن محمد الطريقي
مؤسسة  /سعود محمد النصار للنقليات
سعود بن محمد عبدهللا النصار
مؤسسة هايل الشعالن للنقليات
هايل بن مشهور الشعالن
مؤسسة مشاعل الرومي للحاسبات وصيانتها
مشاعل بنت عبدهللا الرومي
عبدالعزيز المسعود للتبريد والكهرباء واللحام
عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعود
شركة مشاري المحدودة
ناصربن مشاري محمد األومير
مؤسسة عبدالرحمن القشعمي للمقاوالت
عبدالرحمن بن عبداللطيف القشعمي
مؤسسة ماجد عبدهللا ناصر الطريقي
ماجد بن عبدهللا الطريقي
شركة الود للزراعة والتجارة المحدودة
هادي سليمان العليوي
مؤسسة قصر الفصول األربعة للمقاوالت والتجارة
عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد البهالل
مؤسسة عبدالعزيز الفريحي للمقاوالت
عبدالعزيز بن عبداللطيف الفريحي
مؤسسة احمد الجهني للمقاوالت
احمد بن سريع الجهني
مؤسسة محمد صالح السكران للمقاوالت
محمد بن صالح محمد السكران
مشغل غزيل العتيبي للخياطه النسائية.
غزيل بنت محمد العتيبي
ركيزة المستقبل للمقاوالت
عطاهللا عبدالعزيز عبدالرحمن العطاهللا
طارف للتجارة
عبدالعزيز بن زيد الغانم
فرع شركة/سمنان للتجاره والصيانه
شركة سمنان للتجارة والصيانة
ماس للرخام الصناعي وااللمنيوم
منيرة بنت عبدالعزيز الطريري
مؤسسة صالح المحسن للنقليات
صالح بن علي المحسن
مؤسسة جزيرة االمتياز لإلطارات
عبد الرحمن بن صالح العصيمي
مؤسسة فراج خليفة الزنيدي
فراج خليفة الزنيدي
مؤسسة عبد هللا العطيوي للمقاوالت
عبد هللا ابراهيم عبدهللا العطيوي
مؤسسة الخير الكبرى نورة حمد الذويخ للمقاوالت
نوره حمد صالح الذويخ
فرع مؤسسة خالد الطريقي للمقاوالت
خالد بن سليمان بن حمود الطريقي
مؤسسة جالي الحربي للمقاوالت
جالي بن عايض بن مطر الحربي
مؤسسة أصداء الزلفي للتجارة
اللولو محمد عبدهللا الطيار
مؤسسة نايف بعيجان غالب المطيري
نايف بن بعيجان المطيري
مكتب صالح عبدهللا الشايع
صالح عبدهللا عبدالعزيز الشايع
مؤسسة محمد الشايع للمقاوالت
محمد بن عبد هللا بن ناصر الشايع
نغمة للتجارة
فرج صالح حمود الفرج
ورشة ماجد عبدهللا الغانم للحدادة
ماجد عبدهللا علي الغانم
مؤسسة علي الحريص للمقاوالت
علي بن صنيتان بن صنت الحريص
مؤسسة عبدالعزيز اليحيى للمقاوالت
عبدالعزيز بن فهد اليحيى
حمدان الرشيد للتشليح وسمكرة وميكانيكا السيارات
حمدان بن سليمان الرشيد

محمد النداوي للمواد الغذائيه
محمد بن عبدالعزيز النداوي
مؤسسة باتل الطريقي للتجارة
باتل بن محمد الطريقي
شركة عبداللطيف سعود الحمين وشريكه (شركة تضامن )
عبداللطيف بن سعود الحمين
حمود الجارهللا للتجارة
حمود عبدهللا عبدالمحسن الجارهللا
قمم الريادة للمقاوالت
سعود بن عبدالعزيز المال
مؤسسة عبد هللا عبد الرحمن الملحم للنقليات
عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح الملحم
مؤسسة ثامر بن عبدالرحمن الفجر للمقاوالت
ثامر عبدالرحمن الفجر
مؤسسة عواد بن مطلق العنزي للمقاوالت
عواد بن مطلق العنزي
مؤسسة  /حمد بن سليمان الحيدان للمقاوالت
حمد بن سليمان بالحيدان
خالد العطاهللا للمقاوالت
خالد بن سليمان العطاهللا
مؤسسة نواف عواد مرزوق الضبيب للمقاوالت
نواف بن عواد مرزوق الضبيب
الفالح للرياضه
ناصر بن عبدهللا الفالح
مركز زاوية الطالب
عبدالمحسن بن عبدالكريم العليوي
محل عبدهللا الدويش عطارة ومكسرات وتغليف هدايا
عبدهللا بن أحمد الدويش
عبدالمجيد المطوع للمقاوالت
عبدالمجيد بن عبدالرزاق عبدالرحمن المطوع
عبدالعزيز بن سليمان بن عبد المحسن القشعمي شركة /عبدالعزيز بن سليمان القشعمي للنقليات وشريكة
مؤسسة احمد النخيل لالنشاء والتطوير
احمد بن علي عبدهللا النخيل
مؤسسة فهد الفهيد للنقليات
فهد بن دخيل الفهيد
مؤسسة موسى الحمود للمقاوالت
موسى بن عبدالمحسن الحمود
مؤسسة سليمان سعود للمقاوالت العامة
سليمان سعود المسمي
مؤسسة محمد الزنيدي للمقاوالت
محمد بن سليمان راشد الزنيدي
مؤسسة نورة عبدالمحسن الزنيدي
نورة عبدالمحسن الزنيدي
مؤسسة عبدالعزيز راشد الرومي
عبدالعزيز راشد الرومي
مؤسسة الغيث للتجارة
عبدالعزيز بن عبدالمحسن الغيث
مؤسسة فن بيوت
مقبل بن زيد الغانم
مؤسسة عبدالعزيز الحربي للمقاوالت
عبدالعزيز بن عيد الحربي
مؤسسة محمد أحمد المنيع للمقاوالت
محمد احمد المنيع
مؤسسة  /مملكة األصول
هيله عبدالكريم عبدالمحسن المسعود
مؤسسة عبدالمحسن العضيب للمقاوالت
عبدالمحسن بن عبدهللا العضيب
مؤسسة عبدالعزيز الملحم للمقاوالت
عبدالعزيز بن صالح الملحم
مؤسسة فهد الذويخ للمقاوالت
فهد بن موسى الذويخ
مؤسسة سليمان الوزان للمقاوالت
سليمان بن صالح محمد الوزان
مراكب التميز لتأجير السيارات
بندر بن محمد تركي المليفي
شركة قمة العزل المحدودة
محمد بن عبد هللا المال
مؤسسة احمد المنصور للمقاوالت
احمد بن عبدهللا المنصور
مؤسسة فهد سعود الزنيدي للمقاوالت العامه
فهد سعود عبدالعزيز الزنيدي
مؤسسة بدر العريدي للمقاوالت
بدر بن عبدهللا محمد العريدي
مؤسسة عبدالرحمن عبدالعزيز عبيد الحماد
عبدالرحمن عبدالعزيز عبيد الحماد
مؤسسة محمد المطيري للمقاوالت
محمد بن ناصر بن محمد الصعيبي المطيري
مؤسسة الكنعان للمفروشات لصاحبها كنعان عبدالعزيز السالم
كنعان عبدالعزيز سليمان السالم
الفني لألكترونيات لصاحبها  /عمشاء ناصر الحالفي
عمشاء ناصر الحالفي
مؤسسة عادل حمود الحربي للمقاوالت
عادل بن حمود مناور الحربي
مؤسسة اصول التنفيذ للمقاوالت
عبدالعزيز عبدالرحمن سليمان العتيق
عال بنت عناد بن محمد
عال بنت عناد بن محمد
مؤسسة بنيانكم للمقاوالت العامة
عبدهللا حمد الحمد
مؤسسة نادر المنصور للمقاوالت
نادر دخيل المنصور
لمسة مبدع للمقاوالت
سليمان رشيد الرشيد
مؤسسة أحمد للمقاوالت العامة
أحمد عبدالكريم أحمد العبدالكريم
عبدهللا ابراهيم ملحم الملحم
عبدهللا ابراهيم ملحم الملحم
مؤسسة /عبد العزيز أحمد السلمان للمقاوالت
عبد العزيز بن أحمد بن محمد السلمان
سيرام للتجارة
سليمان بن محمد سليمان الطريقي
زين الحجاز للمقاوالت
محمد بن احمد محمد العمري
شركة مجال الرواد للتجاره للمقاوالت
المدير  /عبدالرحمن بن سعود عبدالعزيز الدويش

مؤسسة عبدالرحمن الباتل للمقاوالت
عبدالرحمن بن محمد احمد الباتل
مؤسسة سعد عتيق العتيق للمقاوالت
سعد بن عتيق حمد العتيق
مؤسسة فهد للمقاوالت العامة
فهد عبدالعزيز الحمادي
مؤسسة العامر سعود العامر للمقاوالت العامة
العامر سعود عبدالعزيز العامر
نجوم العميد للمقاوالت
أحمد سعد الحيدان
مؤسسة/خليل سعيد هميجان العصيمي للمقاوالت
خليل بن سعيد العصيمي
مؤسسة/تركي الجهني للمقاوالت
تركي بن فالح الجهني
مؤسسة عبدهللا ناصر الحزاب للمقاوالت
عبدهللا ناصر خالد الحزاب
مصنع  /سعود العامر لتوانك وهياكل السيارات
سعود بن عبدالعزيز العامر
مشاري الشمري للمقاوالت
مشاري بن عبار الشمري
مؤسسة فارس للمقاوالت
فارس بن فالح الدغيم
الشعالني لكهربائي السيارات وترصيص الكفرات وغيار الزيت
رائد بن علي الشعالني
مؤسسة عبدالعزيز النصار للمقاوالت
عبدالعزيز بن عبدهللا النصار
درع طويق للمقاوالت
درع طويق للتجارة و المقاوالت
مؤسسة البصمة الماسية للمقاوالت
عيد بن سليمان العيد
مؤسسة عبداإلله محمد الداود للمقاوالت
عبداإلله محمد الداود
مؤسسة عبدهللا محمد المهري للتجارة
عبدهللا محمد المهري
شركة األومير للتجارة والمقاوالت
إبراهيم بن محمد األومير وشركاه
مؤسسة عبدالرحمن عبدهللا المسعود للمقاوالت
روان عبدهللا النتيفي
مؤسسة ماجد دغيليب السقياني للمقاوالت
ماجد بن دغيليب السقياني
فنون اغادير للمقاوالت
خالد بن محمد العنقري
شركة فنون اغادير للمقاوالت
المدير  /محمد عبدالعزيز العنقري
بوابة النظم الرقمية
عبدهللا بن عبدالرحمن الغنام
مجمع عيادات القمة الشاملة
علي عبدالمحسن الطريقي
منجرةمنيرة ابراهيم الحمد
منيرة ابراهيم الحمد
مؤسسة محمد سالم الحربي للمقاوالت
محمد سالم الحربي
مؤسسة /المفازة الخضراء للمقاوالت
عبد المحسن بن عبد الرحمن بن محمد الجاسر
شركة روائع االطالل للمقاوالت
م /فهد عبدهللا الطواله م /ناصر عبدهللا الطواله
مسكة الجودة للمقاوالت
عبدالعظيم ناصر حمد الدريويش
مؤسسة /سعد المطيري للمقاوالت
سعد بن ذياب المطيري
مؤسسة بدر الذييب للنقليات
بدر بن محمد ناصر الذييب
معهد مفتاح اللغة للتدريب
احمد مساعد عيد العبدالمنعم
مؤسسة /األزهري للمقاوالت
عثمان بن خالد بن خليل األزهري
مؤسسة شيخه سليمان المطير للمقاوالت
شيخه سليمان المطير
مؤسسة عاطف صالح العراجه للمقاوالت
عاطف صالح حمد العراجه
مؤسسة عبدالرحمن الزويد للمقاوالت
عبدالرحمن عبدالعزيز الزويد
مؤسسة /سعود النصار للمقاوالت
سعود بن محمد سعود النصار
مؤسسة محمد المطيري للمقاوالت
محمد موسى عبدهللا المطيري
فاطمة القشعمي للنقليات
فاطمة بنت صالح القشعمي
الرواد لخدمة السيارات
حصة بنت صالح الثنيان
ركائز العروبة
ناصر عبدهللا الطوالة
مؤسسة مسفر الزهراني للمقاوالت للمقاوالت
مسفر بن صالح الزهراني
مؤسسة عبدهللا العصيمي للمقاوالت
عبدهللا محمد العصيمي
مؤسسة فهد عبدالعزيز دخيل الوشيل للمجوهرات
فهد عبدالعزيز الوشيل
فال الزلفي للمقاوالت
جهير بنت سليمان الزنيدي
درة الصفاء للمقاوالت
محمد بن سعد منيف المنيفي
قمم مدى للمقاوالت العامة
زهيه ردن البداح
مؤسسة عبدهللا الجارهللا للمقاوالت
عبدهللا سعود الجارهللا
مؤسسة  /سعود بن عبدهللا الذويخ للمقاوالت
سعود بن عبدهللا الذويخ
اسواق الخيرات المركزية
عيسي جبران ودعاني
مغسلة السيارات اليرموك لخدمة السيارات
عبدالرحمن عبدالعزيز احمد الزويد
مؤسسة عبدالرحمن المطيري للمقاوالت
عبدالرحمن بن موسى المطيري
مؤسسة مطلق الحربي للمقاوالت
مطلق بن فالح عبالن الوسيدي الحربي

بندر محمد المطيري
عبدالرحمن ابراهيم الغميزي
احمد عبدهللا دخيل السويكت
عبدالمجيد سليمان الفجر
ابراهيم محمد سليمان البصير
سلطان عبدهللا المنيع
بندر عبدهللا بندر الناصر
احمد منيف طالب السقياني
محمد بن غنام الغنام
صالح احمد عبدالعزيز النافع
أحمد يوسف الوشيل
عبدهللا بن عواد الضبيب
فيصل عبدالمحسن النافع
خولة بنت ناصر علي الدريويش
عبدهللا عبدالعزيز محمد الفرهود
عبدهللا عبدالرحمن احمد الخميس
يوسف عبدهللا المطيري
صالح محمد ناصر الذييب
هند سعود حمود المسعود
محمد نايف سعود المطيري
عبدهللا عبدالعزيز العبيد
سالم عبد العزيز سليمان السالم
هندي سليمان العتيبي
جزاء تركي جزاء بن سقيان
احمد صالح حمود المحاسن
تركي محمد سليمان العصيمي
المدير/محمد سليمان عبدالعزيز السليمان
حصة محمد حمود الخميس
محمد بن عبدالعزيز المنيع
المدير /عبداللطيف سليمان عبدالمحسن القشعمي
منيع احمد منيع المنيع
نايف عبدالرحمن الفجر
فهد دغيم الضبيب
نورة بنت عيد المراغه المطيري
متعب بن علي العبدالقادر
عبداللطيف بن محمد النافع
صالح عبدالمحسن صالح الشايع
محمد بن أحمد الغنام
المدير  /محمد علي سليمان الحمد
شيخة عبدهللا احمد المنيع
نوال بن حمد العصيمي
وليد فاضي العتيبي
سعود عبدالرحمن الفهيد
بندر احمد علي السديس
هدية حمد الحيدان
محمد سليمان خزعل العصيمي
عبدهللا بن عبدالرحمن الفرهود
بتال عيد ذويبان المسمى
فاتن محمد مطلق
عبدالرحمن سعود الدويش
جارهللا عبدهللا عبدالمحسن العضيب
سكران محمد سكران السكران
هياء ابراهيم الحميدي الحميدي

مؤسسة بندر محمد المطيري للمقاوالت
اضواء الهرم التجارية
معرض حوامل
مؤسسة الفيصل للمقاوالت عامة
زي المشهور لتأجير السيارات
مؤسسة سلطان المنيع للمقاوالت عامة
قرطاسية اركان
مؤسسة احمد منيف السقياني للمقاوالت العامة
ميثاق االعمار للمقاوالت
لوحة التحكم للصيانة
مؤسسة  /احمد يوسف الوشيل للمقاوالت
مؤسسة عبدهللا الضبيب للمقاوالت
المبارك الزلفي للمالبس الجاهزة
مطعم كايف
مؤسسة سنابل الزلفي للتجارة
مؤسسة عبدهللا عبدالرحمن الخميس للمقاوالت العامة
مؤسسة يوسف عبدهللا المطيري للمقاوالت العامة
مؤسسة صالح محمد ناصر الذييب للحدادة وااللمنيوم
مشغل لغز الجمال النسائي
العبيوي للنقليات
مصنع مياه رين
مؤسسة/سالم العبدالعزيز السالم للتجارة
مؤسسة هندي سليمان الثبيتي للمقاوالت
صدى االنجاز للمقاوالت
اسواق احمد صالح المحاسن المركزية
فن الرتاج للتجارة
شركة الثالجة العالمية للتجارة المحدودة
محطة صفاء
مؤسسة محمد المنيع للمقاوالت
قاعة ومطبخ خيال للمناسبات
شركة/الثويرات للمقاوالت
حالق نايف الفجر
مؤسسة فهد دغيم الضبيب للمقاوالت
مغاسل النخبه
مؤسسة متعب العبدالقادر للتمور
ريشة للخط والرسم
اشكال للتجارة
مؤسسة  /محمد احمد الغنام للتجارة
شركة اركان الزلفي للمقاوالت
المسكن الفاخر للمقاوالت العامة
مؤسسة نوال العصيمي لصيانة االلكترونيات
مؤسسة وليد العتيبي للمقاوالت
محل سعود الفهيد لمستلزمات رجالية وخياطة المالبس
الديار العتيقة للتجارة
هدية حمد الحيدان لمواد البناء
مؤسسة محمد سليمان خزعل العصيمي للمقاوالت
سوار لبيع العطورات واإلكسسوارات
ورشة مجمع االمتياز لصيانة السيارات
مطعم النور التركي
عبدالرحمن سعود الدويش لتركيب ادوات الزينه
مجموعة نجوم السالم للتجارة
ورشة سكران محمد السكران
الف ياء للمالبس النسائية

عبدالمحسن عبدالرحمن العوجان
معاذ عبدهللا البدر
فاطمة بنت عبدهللا سليمان العضيب
محمد بن ابراهيم المطير
مقبل خلف عبدالرحمن الحلف
عبدهللا محمد المومي
علي بن عبدهللا المطوع
فلوه بنت حمود الجارهللا
هادي بن سليمان العليوي
مزيد بن خليف الهويشان
محمد بن سعود عبدالعزيز الفرهود
عبدالمجيد محمد الحميدان
المدير  /عبدهللا سليمان بن احمد الخميس
لولو خالد الحالفي
حسان بن سعود الطريقي
موضي بن حمد العتيق
عبدهللا محمد الحميدان
عبدالرحمن حمود الضويحي
عبدالرحمن ابراهيم العتيق
نورة دوخي سليمان الجريسي
مبارك عبدهللا هندي العنزي
سليمان ناصر فوزان الفوزان
دخيل بن عبدالعزيز راشد الرومي
عبدالرحمن سليمان عبدالمحسن القشعمي
بدر سليمان المنيع
علي عبدالمحسن سليمان الطريقي
لولوه عبدالعزيز الطريقي
ماجد بن صالح الطريقي
ريم بنت سعود الفالح
محمد بن علي النخيل
بسام بن صالح النافع
عبدهللا علي النصار
وضحى عبدالعزيز الخليفي
عبدهللا بن عبدالعزيز الخليفي
منيره عبدهللا المنصور
عبدهللا سليمان حمد العراجه
محمد عبدالعزيز المسعود
خديجه بنت عبدهللا المسعود
عطاهلل محمد العطاهلل
ابتسام بنت احمد الشايع
محمد عبدهللا علي السويكت
تغريد فرهود أحمد الطيار
عبدالرحمن محمد المسعود
اميره بنت دعفس الدعفس
عبدهللا علي دخيل الغانم
فوزية بنت علي المطيري
ابتسام احمد الشايع
محمد مصلح سعد السقياني المطيري
عبدالعزيز بن ناصر الطوالة
حصه محمد تركي الفرهود
سعد بن احمد السلمان
مشاعل احمد علي الطريقي
لطيفة عبدالعزيز المنصزر

مطعم الشالل اللبناني
مؤسسة معاذ عبدهللا البدر للصيانة
مؤسسة فاطمة العضيب للمقاوالت
مؤسسة الدرع الذكي للتجارة
مصنع مقبل الخلف للحطب والفحم النباتي
مؤسسة عبدهللا محمد المومي للتجارة
خياط فرسان الجزيرة الرجالي
فاكهة المملكة للتجارة
مؤسسة  /هادي العليوي للمقاوالت
مخبز المشراق
مملكة االبواب للتجارة واالعمال الخشبية والحدادة وااللمنيوم
مؤسسة عبدالمجيد محمد الحميدان لمقاوالت
شركة أبناء سليمان بن احمد الخميس للنقليات
مؤسسة ركن حنين للهدايا والتجف
جوهرة الراية للوازم الرحالت
محل شهية الزلفي للدواجن
مؤسسة عبدهللا الحميدان للمقاوالت العامة
مؤسسة عبدالرحمن حمود الضويحي
مؤسسة بناية للمقاوالت
نورة دوخي سليمان الجريسي
مبارك عبدهللا هندي العنزي
سليمان الفوزان لتنجيد السيارات
مؤسسة  /ميدان المحيا العقاري
حاجتك للتجارة
شركة اتحاد الوسم ذات مسؤلية محدودة
صيدلية القمة الشاملة ()3
فنون التميز للمقاوالت
مؤسسة ماجد الطريقي للمقاوالت
ريم الفالح للمقاوالت
ذات األركان للمقاوالت
شركة همم المستقبل
منجرة ومصنع عبدهللا علي النصار
قطع غيار وضحى عبدالعزيز الخليفي
مؤسسة عبدهللا الخليفي لتجهيز الحفالت
أسواق ومخبز طيبه
اول بصمة للتجارة
تموينات محمد عبدالعزيز المسعود
تموينات خديجة المسعود
منجرة عطاهلل محمد العطاهلل
مركز الفجر لصيانة السيارات
مطعم محمد عبدهللا علي السويكت
عذاري نجد للتجارة
المسعود للدواجن والبيض
خطوات التقنية لاللكتروني وصيانتها
عبدهللا علي الغانم
صالون فوزية المطيري للحالقة
ورشة نجوم الفجر للحدادة
مؤسسة محمد مصلح السقياني المطيري للمقاوالت العامة
قمة االناقة للمالبس الجاهزة
حصة الفرهود لصيانة أجهزة الحاسب اآللي
مجمع السلمان للخدمات البترولية
ورشة مشاعل الطريقي لحدادة والمنيوم
مغسلة لطيفة المنصورللمالبس

مملكة الجوري للتجارة
عمار عبدالرحمن العمار
مميز للتجارة
محمد عبدهللا صالح الحمد
مؤسسة  /محمد بن عبدالعزيز العمار للمقاوالت
محمد بن عبدالعزيز العمار
المميز للتبريد والتكييف ولف الدينموات
صالح علي صالح المحيا
ابيات للمقاوالت
ماجد بن عثمان الناصر
عماركم للمقاوالت
هيثم بن احمد الطريقي
ورشة بشاير صالح النافع للحدادةوااللمنيوم
بشاير صالح النافع
صالح احمد الشقير للصيانة
صالح احمد الشقير
اركان السعد للمقاوالت
سعود سعد المطيري
احمد الحريص للمقاوالت
احمد بن ناحي الحريص
محل عبداالله الحميدي المطيري لصيانة الجواالت
عبداالله الحميدي المطيري
مؤسسة  /دخيل المنصور للمقاوالت
دخيل بن عبدالعزيز المنصور
التكنولوجيا العمالقة
مزنه بنت صالح القنيطير
مؤسسة سيرام للمقاوالت
خالد محمد الطريقي
مكتب فراج عبدالرحمن الزنيدي للعقارات
فراج عبدالرحمن الزنيدي
محل عبدالعزيز منيف المنيفي لصيانة الكترونيات واتصاالت
عبدالعزيز منيف المنيفي
مؤسسة  /عبدهللا العراجه للمقاوالت
عبدهللا بن حمد العراجه
سليمان عثمان الضويحي للتجارة
سليمان عثمان الضويحي
مخبز علي الحمران
علي صالح علي الحمران
ركن الفرصة
راشد ناصر محمد الحمد
اسواق اضواء الديوان المركزية
الجوهرة سليمان عبدهللا ابو سيف
ورشة لطيفه عبدهللا احمد المنيع
لطيفه عبدهللا احمد المنيع
لمسات الزلفي للمقاوالت
منصور بن فارس منصور العصيمي
دالين للمقاوالت
ابتسام بندر خائن
مملكة الكهرباء للتجارة
عمشاء بن عبدهللا السحيم
فن للمقاوالت
بشرى محمد الملحم
مكتب مناحي بن عمر بن ربيعان الستشارات الهندسية الكهربائية
مناحي بن عمر ربيعان
محل سلة الصفوه للتجاره
حصه محمد حمود الخميس
عبدالعزيز ابراهيم سليمان الدريويش
عبدالعزيز ابراهيم سليمان الدريويش
عبدالعزيز سليمان القشعمي (سمكرة،ميكانيكا،كهرباء)
عبدالعزيز سليمان عبدالمحسن القشعمي
ملتقى اللحوم للحوم
متعب علي عبدهللا العبدالقادر
عزام للحلويات والمعجنات والمكسرات
سليمان احمد سليمان الزنيدي
فرع المركز األول للتدريب األهلي النسائي
عبدالعزيز بن سويد محمد الباتل
مؤسسة عبدهللا سعود الضبيب لمواد الكهرباء
عبدهللا سعود الضبيب
شركة تنفيذ المساكن
سليمان بن صالح النافع
دار المستقبل للمقاوالت العامة
عجايب مرزوق المطيري
مغسلة ركن الماسه
لولوه احمد الرشيد
مؤسسة فهد النتيفي للمقاوالت
فهد بن عبدهللا النتيفي
ملحمة فاطمة الدريويش
فاطمة بنت ناصر الدريويش
مؤسسة فن الربوه
عبدهللا صالح الفهيد
سلطان محمد العصيمي للمقاوالت
سلطان محمد العصيمي
عبدهللا المنصور للمقاوالت العامة
عبدهللا بن موسى محمد المنصور
مؤسسة تساهيل البناء للمقاوالت
محمد بن احمد الزنيدي
ورشة /علي بن سليمان الموسى للسيارات
علي بن سليمان بن عبد العزيز الموسى
مؤسسة عبدالرحمن ناصر صالح الجبر لصيانة الدرجات الهوائية
عبدالرحمن ناصر الجبر
حالق الغاط الجديد
عبدالعزيز فهد الدريويش
مطعم محمد العليوي
محمد بن مساعد العليوي
مخبز السعاده
مساعد عبدالعزيز العطاهللا
مؤسسة سليمان الدريويش لغيسل المالبس
سليمان بن محمد الدريويش
ثامر المطير لصيانة االلكترونيات
ثامر بن محمد المطير
سراج للسباكة والكهرباء
عبدالعزيز بن صالح الحمادي
مغسلة مالبس عبدالعزيز بن احمد الطريقي
عبدالعزيز بن احمد الطريقي
البرج القديم لالبوب االتوماتيكية
مريم عبدالعزيز الملحم

عبدالعزيز بن حبيس الحبيس
عبدالعزيز بن علي العتيق
عبدالعزيز سعود المسعود
عبدالعزيز بن عبدالرحمن العصيمي
عادل بن ناصر الصعيب
عبدالعزيز علي عبدالعزيز المتعب
حصة احمد عبدالرحمن الخميس
ناصر بعيجان غالب المطيري
سعود بن عبدهللا الذويخ
عبدهللا عبدالرحمن النافع
ذيب سعد المطيري
حمد محمد الجدحي المهري
هيله محمد الدامغ
ثامر سليمان عبدهللا العطيوي
محمد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن العلي
عبد هللا صالح حمدان السكران
ندى عبدهللا سليمان الطيار
عادل مهنا محمد العامر
سعود بن محمد احمد السويكت
عيد بن عوض المطيري
عبدالعزيز بن عبدالرحمن العلي
محمد عبدهللا زيد الخنيني
نايف محمد الفالح
محمد بن سليمان الطريري
يوسف بن احمد المعتق
عبدالمحسن بن محمد العامر
محمد بن عبدالوهاب الظفيري
منيره سالم ناصر الدهام
فهد بن مرزوق الضبيب
احمد بن موسى عبدالعزيز الموسى
محمد صالح سليمان السالم
باصر حسن الشطيطي المطيري
عبدهللا بن احمد الدويش
محمد ناصر الذييب
ناصر بن عبدهللا المرزوق
فاتن محمد مطلق فاتن
سارة محمد السكران
فهد بن سعود السقياني
محمد عبدهللا الخمشي
غاليه هايف سافر المطيري
خالد مقعد المطيري
صالح سعود الدويش
نورة عبدالعزيز الدويش
سعد بن احمد السلمان
خالد بن مبارك المطيري
مقرن بن احمد ابراهيم الدريويش
م /سعود جارهللا عبدالعزيز العضيب
نواف بن سعود المطيري
عبد هللا بن سكران بن عبد العزيز السكران
بدرية خليفة محمد الطيار
المدير  /سلطان غازي الظفيري
حنان بنت حمدان الشمري
لولوه عبدالرحمن عبدالمحسن المسعود

الفصول األربعة  /لصاحبها (عبدالعزيز حبيس الحبيس)
عبدالعزيز العتيق لصيانة االلكترونيات
مؤسسة /عبدالعزيز المسعود
بوابة الصرح للمقاوالت
ملحمة الدهناء
مشتل الياسمين
مؤسسة حصة احمد الخميس لالجهزة المنزلية
موسسة ناصر بعيجان غالب المطيري للمقاوالت
مؤسسة /العبودي للنقليات
عبدهللا بن عبدالرحمن النافع
مؤسسة ذيب سعد المطيري للمقاوالت العامة
مؤسسة حمد المهري للمالبس النسائية الجاهزة
مؤسسة الموزع الذهبي للتجارة
صيدلية سمنان
مؤسسة حلول النظافة للمقاوالت العامة
مؤسسة /عبد هللا صالح السكران للمقاوالت
مؤسسة ندى عبدهللا سليمان الطيار
مكتب روضة السبلة للعقارات
مؤسسة سعود السويكت للكماليات واالواني المنزلية
مؤسسة عيد المطيري للمقاوالت
مؤسسة/عبدالعزيز العلي
مؤسسة دائرة
مؤسسة نايف محمد ناصر الفالح
اسواق محمد الطريري المركزية
مؤسسة كهرب للتجارة والصيانة
مؤسسة عبدالمحسن العامر للمقاوالت
مؤسسة محمد الظفيري للمقاوالت
مؤسسة منيره سالم الدهام
مؤسسة فهد الضبيب للمقاوالت العامة
مؤسسة ابداع الصروح للمقاوالت
مؤسسة محمد صالح سليمان السالم
مؤسسة باصر المطيري للمقاوالت العامة
مؤسسة عبدهللا الدويش للمقاوالت العامة
ورشة محمد الذييب للمكانيكا والسمكرة
مدى التعمير للمقاوالت
مؤسسة فاتن محمد مطلق خائن
بوفيه تسالي
مؤسسة فهد السقياني للمقاوالت العامة
محمد عبدهللا الخمشي
مؤسسة غاليه المطيري للمقاوالت العامه
مؤسسة خالد مقعد المطيري
مؤسسة صالح الدويش للمقاوالت العامة
مؤسسة نورة الدويش
مجمع السلمان للخدمات البترولية
مؤسسة خالد مبارك المطيري للمواد الغذائية
مؤسسة تراحيب الزلفي للتجارة
شركة ميزان اليرموك لصيانة السيارات
مؤسسة نهاية الشرق للتجارة
مؤسسة  /عبد هللا سكران السكران للمقاوالت
بدرية خليفة محمد الطيار
شركة زهور الريف التجارية
حنان الشمري للصيانة والتبريد والتكييف
لؤلؤة الزلفي للمقاوالت

عبدهللا بجاد بن طلق العنزي
عبدالمحسن سليمان الفجر
مشاعل احمد الطريقي
عبدهللا عبدالعزيز الزنيدي
احمد مطير محمد المطير
فهد بن محمد الغزي
موضي محمد ابراهيم المعتق
هند محمد هالل المطري
بدرية سلمان عبدالرزاق الدويش
عبدالرحمن ناصر الغانم
عبدالعظيم عبدالكريم عبدالعظيم الدرويش
محمد بن حمود السقياني
هياء بنت سليمان الغانم
نوره علي الفالح
فهد محمد يسار
طارق بن محمد الشمري
سليمان بن ناصر بن محمد الهزاني
فارس بن مبارك الدوسري
مقبل محمد راشد الملحم
نايف عبدالعزيز راشد العبيد
احمد سليمان الدهام
سلمان عايض بن كايد العتيبي
محمد ناصر الذييب
سعود احمد الحمد
مساعد دخيل احمد المنيفي
محمد عبدالرحمن الفرهود
مخلد راشد العتيبي
منيره احمد الرشيد
عبدالعزيز عبدالرحمن الملحم
عبدالرحمن محمد العبدالكريم
م /عبدالرحمن عبدهللا احمد الفالح
محمد عبدالوهاب المقحم
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم المطير
احمد بن سعود الحمد
عبدالعزيز صالح النافع
بندر متعب فيصل سقيان
الجوهرة عبدالرحمن العيسى
راشد منيف سافر المطيري
مزنة بنت سليمان الفرهود
سلطان بن فهد سعود الدخيل
حصة عبدالعزيز المسعود
هديب سعد هديب السيك
فهد نافع النافع
صالح منصور فارس العصيمي
عبدالعزيز علي فارس العصيمي
عبدالرحمن دريويش الدريويش
نوال عبدالعزيز محمد المديد
حماد أحمد العمري السفياني
فلوه بنت عبدالعزيز الملحم
جارهللا عبدهللا عبدالمحسن العضيب
حصه مبارك الصعيب
خالد محمد الطريقي
ماجد عيسى المطيري

ورشة عبدهللا بجاد بن طلق العنزي ميكانيكا وسمكرة
مؤسسة عبدالمحسن الفجر للنقليات
مؤسسة /مشاعل احمد الطريقي للميكانيكا والسمكرة
محطة عبدهللا الزنيدي للمحرو قات
احمد مطير المطير للخياطة
حالق فهد الغزي
موضي محمد ابراهيم المعتق
هند محمد هالل المطري
بدرية سلمان عبدالرزاق الدويش للحلويات والتغليف
مكان مناسبات للتجارة
اوشال التالل للتجارة
محمد حمود السقياني للمقاوالت
محل الخطاط ابو ماجد للدعاية واإلعالن
مغاسل التحلية للمالبس
فهد محمد الثنيان للتجارة
مؤسسة طارق الشمري للمقاوالت العامة
مؤسسة أنوار الزلفي
مؤسسة فارس مبارك الدوسري للمقاوالت العامة
مؤسسة مقبل الملحم للمقاوالت العامة
مؤسسة نايف عبدالعزيز العبيد للمقاوالت
احمد سليمان الدهام
مؤسسة الخير الشامي للتجارة
محطة محمد ناصر الذييب للمحروقات
الرواد االول للتجارة
مساعد دخيل احمد المنيفي للتجارة
محمد عبدالرحمن أحمد الفرهود
مخلد راشد سعد العتيبي
منيره احمد محمد الرشيد
عبدالعزيز عبدالرحمن الملحم للمقاوالت
اوناد الشرق للمفاوالت
قمة الروشن للمقاوالت
مؤسسة محمد عبدالوهاب المقحم التجارية
مؤسسة اثيرنت للتجارة
ركن الرواد للتجارة
عبدالعزيز صالح النافع
بندر متعب فيصل سقيان
ورشة الجوهرة عبدالرحمن العيسى
مؤسسة راشد المطيري للمقاوالت العامة
مغسلة /مزنة سليمان الفرهود للمالبس
روضة  /براعم الزلفي
حصة عبدالعزيز المسعود
مؤسسة هديب سعد السيك للمقاوالت
فهد نافع النافع
صالح منصور فارس العصيمي
عبدالعزيز علي فارس العصيمي
ريف نجد للتجارة
مبرد للدواجن والبيض
مؤسسة /حماد أحمد العمري
فلوه عبدالعزيز الملحم
أسواق نجوم هايل
حصه مبارك الصعيب للصيانة
خالد محمد الطريقي
ماجد عيسى بن بريك المطيري

عبدالعزيز محمد حمين الفهد
دخيل عبدهللا الدهام
فهد احمد عبدالعزيز الشقير
ابراهيم عبدهللا الزنيدي
عبدالعزيز احمد السلمان
علي بن عبدهللا الملحم
شايع بن عبدهللا الشايع
سلطان الحربي
مزيد الحميدي العريدي
وضحى شامان الرخيمي
محمد سعود العامر
سبهان ناصر الحبيس
نواف بن محمد الملحم
ثامر عبدالرحمن أحمد الفجر
سعد محمد سليم المطيري
عبدالعزيز محمد عبدهللا البهالل
فوزية منيف أحمد المنيفي
ابراهيم صالح محمد السويكت
احمد بن عبدهللا الدبالن
خليل سعيد بن هميجان العصيمي
عبدالعزيز بن محمد الصنات
محمد أحمد عبدهللا الهويشان
حمد عبدالكريم البدر
ناصر صالح العصيمي
سبهان بن ناصر الحبيس
منيع بن احمد المنيع
سلطان احمد الدريويش
احمد بن عبدالرحمن البداح
سطام سعد مناور الحربي
حمود احمد السمحان
علي بن مساعد الحمد
وليد عيد المطيري
هنادي محمد جمال جمعة
بدر ماجد دغيليب السقياني
مي عبدالعزيز الموسى
رائد بن حامد العتيبي
جملى نائف المطيري
وليد محمد الزهراني
عبدهللا نداء مناور المطيري
عبيد مسفر محمد الرشود
علي سليمان حمد الحبيشي
عبدهللا فهد البهالل
سلمان سالم العرماني
خالد مبارك المطيري
خالد مبارك راشد المطيري
عبدالرحمن محمد الحربي
منيرة سعد الجري
عيسى صالح الرميح
وليد علي الحمد
منى طلعت احمد هيكل
عبدالرحمن خالد الدريويش
شركة العربية لتوريد المحدودة
مساعد بن أحمد العبدالمنعم

عبدالعزيز محمد حمين الفهد
دخيل عبدهللا الدهام
فهد احمد الشقير للصيانة
محطة ابراهيم عبدهللا الزنيدي للمحروقات
اسواق عبدالعزيز احمد السلمان المركزية
فرع مؤسسة علي الملحم للنقليات
محل شايع المسعر لصيانة االجهزة الكهربائية
سلطان عبدهللا الحربي
مزيد الحميدي العريدي
وضحى شامان الرخيمي للصيانة
محمد سعود العامر للمقاوالت
مركز المع لخدمة السيارات
وافي االعمار للمقاوالت
ثامر عبدالرحمن الفجر
سعد محمد المطيري للمقاوالت
صيدلية نبض الوتين
فوزية منيف المنيفي
ابراهيم صالح محمد السويكت
ورشة احمد الدبالن لميكانيكا وسيارات وكهرباء
خليل سعيد العصيمي
عبدالعزيز محمد الصنات
محمد أحمد الهويشان
حمد عبدالكريم البدر للوحدات السكنيه
ناصر صالح العصيمي
سبهان بن ناصر الحبيس
تطوير البناء لمواد البناء
محل سلطان احمد حمد الدريويش للجزارة
مؤسسة احمد عبدالرحمن محمد البداح للمقاوالت العامة
مؤسسة سطام سعد الحربي للمقاوالت العامة
مؤسسة نجوم البرج لالستيراد والتصدير
علي الحمد
مؤسسة وليد عيد المطيري للمقاوالت
مؤسسة هنادي محمد جمال جمعة لتجهيز الحفالت والمناسبات
مؤسسة بدر ماجد السقياني للمقاوالت العامة
مي عبدالعزيز الموسى
رائد العتيبي للمقاوالت العامة
جملى نائف المطيري
وليد محمد الزهراني
عبدهللا نداء مناور المطيري للمقاوالت
مطعم المذاق العراقي
علي سليمان حمد الحبيشي
عبدهللا فهد سليمان البهالل
سلمان سالم العرماني
مؤسسة خالد مبارك المطيري للديكورات
مطعم زهور البناني
عبدالرحمن محمد الحربي
تومينات محل زاوية بلنسية للتجارة
شركة أبناء صالح عبدالرحمن الرميح للتجاره
وليد علي الحمد
محل منى طلعت احمد هيكل
عبدالرحمن خالد الدريويش
شركة العربية لتوريد المحدودة
مؤسسة  /مساعد بن أحمد العبدالمنعم للمقاوالت

مطيره عبيد الشمري
أحمد مديد السويكت
فهد محمد العارضي
صالح محمد العارضي
محمد حمود السمحان
فريده محمد عبدهللا المطوع
لف دينموات واعمال تكييف وتبريد
عبدالحميد محمد الرومي
عبداالله عبدالهادي عبدالعزيز الدويش
اسامة زيد الغنام
احمد محمد العصيمي
إبراهيم عطاهللا العطاهللا
عبدالعزيز فراج الجوير
الجوهرة سليمان الموسى
محمد احمد دخيل الموسى
عبدالعزيز سويد الباتل
منى برجس الناصر
شامه سياف طالع السقياني
فوزية علي عويد المطيري
منصور بن حمد سليمان الحيدان
حصة محمد الزنيدي
عبداللطيف سليمان عبداللطيف السمحان
محمد فالح عبالن الوسيدي الحربي
اسماء نايف العزي
عبدهللا عبدالمحسن العضيب
سليمان عبدهللا عبدالعزيز المنصور
منيرة راشد عبدهللا العبيد
تركي سعود السقياني
عبدهللا نهار عوض المطيري
تركي بن سعود بن نايف سقيان
هيله ناصر علي الجديعي
حصة راشد الرومي
عبدالعزيز فهد الحميدي
البندري محمد المطوع
البندري محمد المطوع
ياسر صالح المطوع
صالح محمد الصيعري
فواز مقحم المطيري
دينه طاهر عبدالرحمن قاره
حمد بن عبد الكريم البدر
بدريه سعود عبدالعزيز الحميد
يوسف عبدالعزيز الحواس
عبدالعزيز سليمان الصالح
سلطان سعود نايف سقيان
مزنة بنت جبر ناصر الجبر
أحمد دغيم العارضي
علي محمد السبت
علي عبدالعزيز فهد الفهيد
مقعد متعب رفاعي المطيري
موضي عبدالعزيز أحمد النصار
سليمان احمد الخميس
سعود بن مقحم محمد سقيان
الجوهرة عبدالعزيز الغانم

مطيره عبيد الشمري
أحمد مديد السويكت
فهد محمد العارضي
صالح محمد العارضي
محمد حمود السمحان
ملحمة الصمان
راشد فهد العبداللطيف
ورشة نخبة الضمان لصيانة السيارات
عبداالله عبدالهادي عبدالعزيز الدويش
مؤسسة روائع المستشار للمقاوالت
ركن التحلية للتجارة
مزارع رياض السعودية لإلنتاج الزراعي
عبدالعزيز فراج الجوير
الجوهرة سليمان الموسى
محمد احمد الموسى
معهد احمد بن حنبل لتدريب
منى برجس الناصر
شامه سياف السقياني
مؤسسة فوزية المطيري
مؤسسة  /منصور بن حمد الحيدان للصيانة
حصة محمد الزنيدي
عبداللطيف سليمان السمحان
محمد فالح عبالن الوسيدي الحربي
اسماء نايف الغزي
عبدهللا عبدالمحسن العضيب
مؤسسة سليمان عبدهللا المنصور
منيرة راشد العبيد
تركي سعود بن سقيان للمقاوالت
مؤسسة  /عبدهللا نهار المطيري للمقاوالت
تركي بن سعود بن نايف سقيان
هيله ناصر علي الجديعي
حصة راشد الرومي
ثوب لمسة للخياطة الرجالية
الدار الشعبية
فوال الدار
ياسر صالح المطوع
صالح محمد الصيعري
فواز مقحم المطيري
دينه طاهر قاره
مؤسسة /حمد البدر للمقاوالت
بدريه سعود الحميد
يوسف عبدالعزيز الحواس
عبدالعزيز الصالح
سلطان سعود نايف سقيان
مزنة الجبر
أحمد دغيم العارضي
علي محمد السبت
علي عبدالعزيز فهد الفهيد
مقعد متعب رفاعي المطيري
مؤسسة ضوء الزلفي للمقاوالت
سليمان احمد الخميس
مؤسسة بصمة الجودة
الجوهرة عبدالعزيز الغانم

عبدالمحسن عبدالرحمن العوجان
وليد محمد صالح السيف
عبدالرحمن ناصر المنديل
بدرية عبدالعزيز الصحن
علي عبدالمحسن الطريقي
محمد نايف العبيوي
عبدالعزيز بن عبدهللا الشايع
هشام عبدارحمن سليمان الداود
حمود علي الكليب
منيرة ابراهيم الفهيد
علي عبدالرحمن الدويش
م /علي عبدالعزيز علي الحمد
احمدعبدهللا الدبالن
سلطان عبدالرحمن سلطان التركي
عبدهللا محمد الفايز
شركة العمارة والتخطيط للمقاوالت
راشد عبدهللا النتيفي
فاتن عطية طلب سالمة
خالد داود الدريويش
مشعل عبدهللا الزنيدي
موضي غزاي المطيري
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الفهيد
اسامه احمد عبدهللا الدويش
مدير  /شاكر عبدالعزيز عبدهللا المطوع
عبدهللا بن سعد العتيق
صالح احمد محمد الزنيدي
فوزية نافل ماجد السقياني
م /علي عبدالعزيز الحمد
عبدهللا عبدالعزيز المقخم
محمد زيد عبدالمحسن الخلف
عبدالعزيز موسى عبدهللا الموسى
عبدهللا صالح سليمان الحمد
سليمان محمد صالح الفرهود
عبدهللا احمد سليمان الجبر
عبدالعزيز صالح العصيمي
محمد عبدالرحمن حمود الضويحي
وسيم محمد صالح العبداللطيف
المدير /ابراهيم محمد علي حكمي
سليمان محمد سليمان الدريويش
محمد بن عبدهللا الرشيد
العنود فهد الشقير
عبداالله مهل عازي العنزي
نهاد سعود عبدالعزيز الحجي
عبدالوهاب محمد عبدالمحسن الظفيري
داود زيد داود العصيمي
احمد عبدالعزيز الفايز
دخيل عبدهللا دخيل العصيمي
حصه عبدهللا الطريقي
عبدهللا محمود المحمود
عبدهللا محمد عبدالكريم البليهي
جارهللا عبدهللا عبدالمحسن العضيب
احمد عبدالرحمن احمد الفرهود
عبدهللا مشهور هايل الشعالن

عبدالمحسن عبدالرحمن العوجان
وليد محمد السيف
عبدالرحمن ناصر المنديل
بدرية عبدالعزيز الصحن
مخابز وحلويات الديرة
مؤسسمة محمد نايف العبيوي للنقليات
مؤسسة  /عبدالعزيز بن عبدهللا الشايع للتجارة
هشام عبدارحمن سليمان الداود
حمود علي الكليب
منيرة ابراهيم الفهيد
علي عبدالرحمن الدويش
شركة المبتكر المتميز
مؤسسة احمدعبدهللا الدبالن
سلطان عبدالرحمن التركي
مؤسسة اتجاه المستقبل للحاسب االلي
شركة العمارة والتخطيط للمقاوالت
راشد عبدهللا النتيفي
فاتن عطية طلب سالمة
خالد داود الدريويش
مشعل عبدهللا الزنيدي
موضي غزاي المطيري
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الفهيد
اسامه احمد عبدهللا الدويش
الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية
مؤسسة  /عبدهللا بن سعد العتيق للمقاوالت
صالح احمد محمد الزنيدي
فوزية نافل ماجد السقياني
فرع شركة المبتكر المتميز
مؤسسة عبدهللا عبدالعزيز المقحم للمقاوالت العامة
محمد زيد عبدالمحسن الخلف
تموينات اليمامه
عبدهللا صالح سليمان الحمد
سليمان محمد صالح الفرهود
مؤسسة إيوان نجد للتجارة لصاحبها عبدهللا أحمد سليمان الجبر
عبدالعزيز صالح العصيمي
محمد عبدالرحمن حمود الضويحي
مغاسل رواسي الزلفي للمالبس
شركة دار االزياء للتجارة الدولية
مطعم أذواق الشام
مؤسسة محمد الرشيد للمجوهرات
مغاسل المنار االمع للمالبس
عبداالله مهل عازي العنزي
نهاد سعود عبدالعزيز الحجي
عبدالوهاب الظفيري
مؤسسة ربوع الزلفي للمقاوالت
احمد عبدالعزيزفايز الفايز
دخيل عبدهللا دخيل العصيمي
حصه عبدهللا الطريقي
مؤسسة عبدهللا محمود المحمود
عبدهللا محمد عبدالكريم البليهي
جارهللا عبدهللا عبدالمحسن العضيب
ميناء الحدث للمقاوالت
بيت هايل لمواد البناء

عادل عبدالرحمن المعيجل
شويهينه سعد مشعان الحريص
فايز عبدهللا فايز الفايز
صالح عبدالرحمن صالح المحيسن
عبدهللا حمد عبدهللا العراجه
عزام عبدهللا سعود البداح
مشعل محمد المطير
فاطمه عبدالعزيز احمد الخميس
سويد سعود بداح المصارير الدوسري
محمد سعود مناور الفهيدي
منى امام فايد امام
فادية سعود محمد المطيري
بشرى غريب محارب الشمري
حسان ناصر عبدهللا العضيب
نوير جميعان جريبيع المطيري
م  /غيث عبدالعزيز الغيث
ابراهيم ناصر ابراهيم الدوسري
حصة محمد صالح المعيجل
خالد رومي وطبان الرومي
فواز بن هايف بركه المطيري
بثينه عبدهللا محمد السلطان
سليمان علي الرشيد
منيرة عبدالرحمن صالح الملحم
محمد أحمد محمد الجحالن
عبدالرحمن سليمان صالح المعيجل
عبدالرحمن سليمان صالح المعيجل
لطيفة صالح محمد المزيني
مساعد سعود ناصر الفالح
عبدالرحمن عبدهللا المدعج العبيوي
مشاعل نايف الزنيدي
بدريه عبدالعزيز الصحن
نورة علي الحمران
صالح محمد عبدهللا العضيب
محمد عبدالعزيز حمد العنقري
شيخة ناصر الملحم
منال احمد عموش العتيبي
محمد فالح السعدي
عبدالمحسن أحمد العصيمي
محمد علي عبداللطيف الطريقي
مجاهد أحمد عبدالرحمن العبدالمنعم
حمد عبدالكريم البدر واوالده
سارة أحمد النتيفي
سوير عبدالمحسن مشعان العتيبي
وعد علي احمد الطيار
ابراهيم محمد االمير
ناصر ابراهيم محمد االمير
زيد الحميدي العريدي
سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز النداوي
علي ضويحي الضويحي
يوسف فهد المسعود
نورة سالم عبدهللا الشمالي
العنود مفرح جابر القحطاني
رعد أحمد شوعى معافا

عادل عبدالرحمن المعيجل
شويهينه سعد مشعان الحريص
محل متجر مدى للحاسب االلي
مصنع الديوان لصناعة الورق
عبدهللا حمد عبدهللا العراجه
عزام عبدهللا سعود البداح
مشعل محمد المطير
فاطمه عبدالعزيز احمد الخميس
سويد سعود بداح المصارير الدوسري
محمد سعود مناور الفهيدي
بناية للمقاوالت العامة
فادية سعود محمد المطيري
بشرى غريب محارب الشمري
حسان ناصر عبدهللا العضيب
نوير جميعان جريبيع المطيري
شركة حلول األمان التجارية للتجارة
ابراهيم ناصر ابراهيم الدوسري
حصة محمد المعيجل للتجارة
خالد رومي وطبان الرومي
مؤسسة فواز هايف المطيري للخياطة الرجالية
مطعم بثينه عبدهللا السلطان
المتمكن لخياطة الرجال
منيرة عبدالرحمن صالح الملحم
القطن الفاخر للتجارة
ميزان عبدالرحمن سليمان صالح المعيجل
ميكا نيكا عبدالرحمن سليمان صالح المعيجل
لطيفة صالح محمد المزيني
مساعد سعود ناصر الفالح
عبدالرحمن عبدهللا المدعج العبيوي
مشاعل نايف الزنيدي
بدريه عبدالعزيز الصحن
نورة علي الحمران للتجارة
صالح محمد عبدهللا العضيب
محمد عبدالعزيز حمد العنقري
مغسلة شيخه ناصر الملحم
منال احمد العتيبي للمقاوالت العامه
محمد فالح السعدي للقاوالت
عبدالمحسن أحمد العصيمي
محمد علي عبداللطيف الطريقي للتجارة
مجاهد أحمد العبدالمنعم
شركة حمد عبدالكريم البدر واوالده المحدودة
سارة أحمد النتيفي
سوير عبدالمحسن مشعان العتيبي
ورشة وعد علي الطيار للحداده
مزرعة ابراهيم محمد االومير
مزرعة ناصر ابراهيم االومير
زيد الحميدي العريدي
مؤسسة سليمان النداوي للمقاوالت
علي ضويحي الضويحي
يوسف فهد المسعود
نورة سالم عبدهللا الشمالي
العنود مفرح جابر القحطاني
رعد أحمد شوعى معافا

بيت الخفايف للتجارة
مها عبداللطيف سليمان الداود
سلطان عبدالرحمن عبدهللا الطواله
سلطان عبدالرحمن عبدهللا الطواله
ذييب موسى عبدهللا الذييب
ذييب موسى عبدهللا الذييب
فرع مؤسسة /منيع أحمد منيع المنيع للنظارات الطبيه
منيع بن احمد المنيع
شامخة للمقاوالت
عبدالعزيز عبدالرحمن الدويش
عبدهللا محمد عبدهللا الدبالن
عبدهللا محمد عبدهللا الدبالن
بيت النثرية للمأكوالت الشعبية
محمد عبدهللا علي السويكت
خشيف محمد سليمان الدريويش
خشيف محمد سليمان الدريويش
صليتان ذعار الميموني للمقاوالت
صليتان ذعار المطيري
محمد عبدهللا علي السويكت
محمد عبدهللا علي السويكت
اصول التمديدات
فهد عبدالرحمن محمد العصيمي
سليمان محمد سليمان الثنيان
سليمان محمد سليمان الثنيان
مؤسسة خطوط االبداع السعودية
محمد عبدهللا احمد الباتل
مؤسسة سنان للمقاوالت
خالد عبداللطيف العبداللطيف
مؤسسة محمد سعود الوزان للمقاوالت
محمد سعود محمد الوزان
مندرين الشرق للوحدات السكنية
عبدهللا محمد عبدالرحمن العبيد
مصنع قنديل الرياض للثريات ووحدات اإلنارة وللصناعة
عبدهللا احمد عبدهللا المفرح
نبيلة محمد عبدهللا الغنيمان
نبيلة محمد عبدهللا الغنيمان
نسرين محمد ابراهيم النوفل
نسرين محمد ابراهيم النوفل
مدارس علوم الغد األهلية
أحمد عبدهللا السويكت
مؤسسة عبدالرحمن دخيل عبدهللا الفهيد للتمور والمنتوجات الشعبية
عبدالرحمن دخيل عبدهللا الفهيد
سليمان سعود صالح الحمد
سليمان سعود صالح الحمد
مؤسسة فضاء الوطن لألسماك
حسن بن منيف سافر المطيري
مؤسسة  /عبدالمجيد المسلم للمقاوالت
عبدالمجيد بن عبدالعزيز المسلم
موسى عبدهللا الموسى
موسى عبدهللا الموسى
مركز البيان والبنيان للمقاوالت
عبداللطيف حمد الحيدان
مركز البيان والبنيان لمواد البناء
عبداللطيف حمد الحيدان
ركن الرواد للتجارة
احمد عبدهللا دخيل السويكت
شركة رتين
عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العبيد
مؤسسة الهوى الغايب للحالقة
وليد خالد المطيري
معمل احمد علي الحمين
احمد علي الحمين
مؤسسة ناصر فوزان سلمان الفوزان
ناصر بن فوزان الفوزان
ناصر عبدالرحمن احمد السكران
ناصر عبدالرحمن احمد السكران
بوفية عبدالعزيز سليمان الحبيس
عبدالعزيز سليمان محمد الحبيس
مؤسسة ورقة الخريف للهدايا
عمشى علي الحمران
مؤسسة راشد فهد الجروان
راشد فهد الجروان
ورشة سلطان فهد سعود الدخيل
سلطان فهد سعود الدخيل
عبدالرحمن علي عبدهللا النخيل
عبدالرحمن علي عبدهللا النخيل
حصة بنت محمد الملحم
حصة بنت محمد الملحم
محمد سالم المليفي
محمد سالم المليفي
شو أكسبرس متجر سبورت ون
بندر سعود خالد ال سعود
شركة جزيرة سماء لألزياء المحدودة
فيصل عبدهللا السويكت الهاجري
مشعل عبدالعزيز محمد المنيفي
مشعل عبدالعزيز محمد المنيفي
مطلق سعود المطيري
مطلق سعود المطيري
شركة الزاجل السريع التجارية
ياسر بن عبدالعزيز بن محمد القاضي
فواز متعب مخلد المطيري
فواز متعب مخلد المطيري
وليد عبدهللا محمد النافع
وليد عبدهللا محمد النافع
مؤسسة  /أنس محمد دخيل القشعمي استيراد
أنس محمد دخيل القشعمي
مطعم التنين الصيني
الجوهره عبدالعزيز احمد الخميس
مؤسسة حصه حمود الطريقي
حصة حمود الطريقي
مؤسسة /محمد بن عبد العزيز الزنيدي للتجارة
محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا الزنيدي
فهد عبدالعزيز العبيد
فهد عبدالعزيز العبيد
مؤسسة عبدهللا عيد عليان الحربي
عبدهللا عيد عليا الحربي

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز السحيمي
صالحة حميد الزهراني
حمد عبدالرحمن الصعيب
حمد عبدالرحمن الصعيب
عبدالرحمن حراز السقياني
عبدالعزيز عبدهللا المطير
لطيفة عبدهللا عبدالعزيز الحفير
عادل محمد الفجر
عبدالعزيز محمد الطويل
لطيفة عبدهللا الحفير
دالل محمد المليفي
بندر سعود عبدالمحسن الدخيل
محمد عبدالمحسن حمدان الباتل
الرزني حماد الشمري
سعدية عباهلل بخيت الزهراني
حصة محمد حمود الخميس
أبناء احمد العمير
وليد سالم حمود الطريقي
عبدالرحمن جارهللا سليمان الجارهللا
عبدهللا طواري عبدهللا النخيل
ابراهيم ناصر ابراهيم الدوسري
محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الفرهود
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا الفرهود
عجية جمعيان المطيري
هناء عبدهللا هالل المطيري
نايف ذياب معتق الحريص
خزنه غريب الشمري
احمد شايع عبدالعزيز الموسى
الجوهره احمد الفايز
أمل خريص سفر العتيبي
ابراهيم صالح سالم العمر
ناصر محمد ناصر الفوزان
زيد عبدالعزيز غانم الغانم
ناصر بن عبدهللا العبدالقادر
زيد الحميدي نايف بن سقيان
عويشه محياء هريسان الرخيمي
اسماعيل بن محمد دخيل الدخيل
ابتسام بندر هالل خائن
فيصل فهد عبدهللا الدرويش الحازمي
أحمد سالم البداح
ابتهال عبدالرحمن البجادي
بدر محمد بدر الغبيوي
متعب عبدهللا صالح المحمود
خالد مبارك المطيري
صخر مساعد احمد السديري
سلطان جارهللا العضيب
بدور فهد احمد البهالل
علي عبدالعزيز محمد الفراج
عبدهللا محمد أحمد الملحم
الجوهرة أحمد الفايز
عبداللطيف محمد الفحام
عبدهللا عبدالعزيز العبيد
منال احمد عموش العتيبي

مؤسسة عالم اريام للمالبس الجاهزة
صالحة حميد الزهراني
مؤسسة حمد عبدالرحمن الصعيب للتجارة
مؤسسة حمد عبدالرحمن الصعيب للمقاوالت
عبدالرحمن حراز السقياني
عبدالعزيز عبدهللا المطير
لطيفة عبدهللا عبدالعزيز الحفير
عادل محمد الفجر
عبدالعزيز محمد الطويل
لطيفه عبدهللا عبدالعزيز الحفير
مؤسسة عالم الشوايات للتجاره
بندر سعود عبدالمحسن الدخيل
محمد عبدالمحسن حمدان الباتل
الرزني حماد الشمري
مؤسسة سعدية عبدهللا بخيت الزهراني للمقاوالت العامه
محل ربيع الندى للتجارة
فرع شركة أبناء احمد العمير المحدودة
مؤسسة النافذة الخضراء
عبدالرحمن جارهللا سليمان الجارهللا
مؤسسة جمزي للتجارة
صلب الرياض
مؤسسة محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الفرهود
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا الفرهود
مؤسسة عجية جمعيان المطيري للمقاوالت
مؤسسة هناء عبدهللا هالل المطيري
حالق نايف ذياب معتق الحريص
خزنه غريب فريان الشمري
احمد شايع عبدالعزيز الموسى
مكتب القدس لإلستثمار العقاري
مؤسسة نجفة الخالدية للتجارة
مؤسسة ابراهيم صالح العمر للمقاوالت
مؤسسة ناصر محمد الفوزان للمالبس
مؤسسة زهرة التنهات للمقاوالت
مؤسسة فن العرايس للمفروشات
مؤسسة  /رواسي طويق
حدادة عويشه الرخيمي
مميزتك للحلويات
مطعم مذاق رشوش
مركز محترفي اللياقه
اختراعات المبتكر للتجارة
مؤسسة الطراز القديم للتجارة
مؤسسة بدر محمد الغبيوي للمقاوالت
مؤسسة متعب عبدهللا المحمود لتأجير السيارات
خالد مبارك راشد المطيري للمالبس والكماليات
فرع مؤسسة افاق الفكر للتجارة
مؤسسة قطع الراحلة
مؤسسة التأثير للتجارة
مركز جنان ستار للتجارة
مؤسسة اسواق الديوان
الجوهرة أحمد الفايز
راس القلعة للتجارة
صيدليات دار األدوية
بيع وتصليح احذية  /منال احمد عموش العتيبي

عوض عايض الحربي
مدير  /عبدهللا عبدالرحمن الطوالة
عبدالعزيز ابراهيم احمد الدريويش
عبدهللا بن ابراهيم الحبيب
جبر سليمان عبدالرحمن السمحان
عبدالهادي عبدالعزيز عبدهللا الخليفي
حمد عبدالكريم محمد البدر
حمد عبدالكريم محمد البدر
منيره عبدالمحسن المطير
علي مبخوت سالم الحارتي
اميره عبدهللا عبدالرحمن الداوود
عادل حمود مناور الحربي
ناصر عبدهللا البصري
محمد عبدهللا النخيل
عبدالكريم عبدالرحمن عبدالرزاق المطوع
رسمية عواض عويبد المطيري
مدير  /متعب ناصر احمد الفجر
عبدالعزيز احمد علي الفحام
مساعد موسى الذويخ
فايزة مارق ناهس السقياني
خالد مساعد دخيل الحمد
عبد الرحمن سعود بن أحمد الطيار
ذياب معتق مشعان الحريص
زريفة عبدالمحسن عبدالعزيز الطيار
طالل عبدالرحمن هالل خائن
عبدالحكيم عبدهللا عبدالعزيز المنصور
غالية محمد صالح الفريح
منيرة عبدالعزيز ناصر الدريويش
ناصر صالح الحمود
عبدالرحمن سليمان الفرهود
مساعد عبدهللا محمد العبدالمنعم
أسماء سعود العتيبي
محمد عبدهللا السويكت
المدير  /محمد عبدالعزيز المهنا
فهد محمد القشعمي
رشيد ناصر محمد الحمد
نورة عبدهللا المقحم
عبدالعزيز علي محمد الحمد
عبدهللا علي دخيل الغانم
عتيق ابراهيم العتيق
عبدهللا علي دخيل الغانم
خالد بن عبدهللا اليوسف
عبدهللا منيف احمد المنيفي
عبدالمجيد عبدهللا عبدالرحمن المال
عبدالمجيد غنيم عبدالمحسن الغنيم
عبدهللا محمد عبدهللا البدر
حنان علي حمد الحمد
محمد بن عبدالرحمن العامر
فواز مفلح صالح المطيري
محمد هاشم الغريس
وليد احمد العصيمي
عبدالعزيز بن علي الغانم
احمد صالح المحاسن

عوض عايض الحربي
شركة /خدمات الخرسانة مسبقة الصنع
مطعم عبدالعزيز ابراهيم احمد الدريويش
شركة  /نجدية للتسويق المحدودة
مؤسسة جبر سليمان السمحان للمقاوالت
مطاعم بيوزي
ورشة حمد عبدالكريم محمد البدر للحدادة والمنيوم
ورشة حمد عبدالكريم محمد البدر للنجارة
محل منيره عبدالمحسن المطير
علي مبخوت سالم الحارتي للتجارة
مؤسسة اميره عبدهللا الداوود للخط والرسم
عادل حمود الحربي
النهضة االولى للمقاوالت
ميالنو بيتزا
مركز سلة لنماء للتجارة
مؤسسة رسمية عواض عويد المطيري للمقاوالت العامة
شركة رواد المنار للتجارة (ذات مسؤولية محدودة)
مؤسسة عبدالعزيز احمد الفحام
فن الزلفي للحدادة
فايزة مارق ناهس السقياني للصيانة
مكتب خالد مساعد دخيل الحمد للعقارات
مؤسسة  /عبد الرحمن بن سعود الطيار للتجارة
معرض ذياب معتق مشعان الحريص للسيارات
مكتب الطيار العقاري لصاحبته  /زريفه عبدالمحسن الطيار
مؤسسة طالل عبدالرحمن خائن للمقاوالت
نجمة حكيم للسباكة والكهرباء
مؤسسة غالية محمد الفريح للخياطة النسائية
مؤسسة قمم التطوير للمقاوالت
مؤسسة ناصر صالح الحمود للنقليات
عبدالرحمن سليمان الفرهود
مساعد عبدهللا محمد العبدالمنعم
لؤلؤ الزلفي للمقاوالت
محمد عبدهللا السويكت للمقاوالت
مؤسسة مكة المكرمة الخيرية
مؤسسة فهد بن محمد القشعمي للتجارة
رشيد ناصر محمد الحمد
مؤسسة نوره عبدهللا المقحم للخياطة النسائية
ينابيع الربيع للتجارة
لمسات الحروف
عتيق ابراهيم العتيق
لمسات الحروف للدعاية واإلعالن
خياط الوسام
ضوء الفانوس العمال الديكور
عبدالمجيد عبدهللا عبدالرحمن المال
مؤسسة دكتورا االجواء للتبريد والتكييف
مكتب عبدهللا بن محمد بن عبدهللا البدر للعقارات
مؤسسة حنان علي حمد الحمد
مؤسسة محمد عبدالرحمن العامر للمواد الغذائية
مؤسسة فواز مفلح صالح المطيري للمقاوالت العامة
محمد هاشم الغريس
مؤسسة وليد احمد العصيمي للمقاوالت
مؤسسة  /عبدالعزيز علي الغانم للمقاوالت
تموينات احمد صالح المحاسن

بدر ناصر الحمد
نورة أحمد الخميس
عبدالعزيز علي عبدالعزيز الوشيل
عبير ابراهيم عبدالعزيز الحواس
عبدالعزيز رميح حمود الرميح
ناصر عبدالرحمن شايع الشايع
سليمان محمد عبدهللا الفرهود
هيفاء اسماعيل محمد الدخيل
هيفاء اسماعيل الدخيل
فهد سعود عبدالمحسن الدخيل
خالد سعود عبدالعزيز محمد السعوسي
عبدالمجيد احمد محمد العمر
نهار دغيم مرزوق الشمري
خويلد رحيل زالة السبيعي العنزي
منيرة باصر سليمان خاين
ايمن ناصر احمد الجبر
علي محمد احمد الطريقي
أحمد علي الطيار
عبدهللا سليمان احمد الخميس
نورة زامل شباب المطيري
أحمد علي احمد النافع
نورة محمد االحمد الدريويش
احمد محمد عبدهللا العضيب
ناصر علي حمد الدريويش
ناصر علي حمد الدريويش
سليمان بن محمد المسعود
جواهر محمد بطي السبيعي
ناصر علي حمد الدريويش
خزنة غريب فريان الشمري
حصه محمد حمد العبدالجبار
امل محمد عبدالكريم المرشود
فهد عبدهللا النتيفي
هيله صالح محمد المنصور
أمل خريص سفر العتيبي
محمد عبدهللا سليمان الوليعي
مدهللا سعود هميجان العصيمي
عبدالرحمن ابراهيم القرعاوي
منيرة سعد الجري
مراحب محمد سليمان السليمان
وجدان عبدهللا عبدالرحمن البداح
حمود عبدهللا العمار
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الجنوبي
وجدان سليمان العيد
نمران ناصر نمران الحارثي
محطة حمد عبدالكريم البدر
سليمان بن دخيل الرومي
احمد فهد منيف المنيفي
اسامه احمد الدويش
يوسف محمد صالح الذويخ
بشاير صالح محمد النافع
عبدهللا ناصر عبدهللا العيسى
فهد أحمد عبدهللا العامر
لطيفة سليمان العطاهللا

محل تشكيلة حلويات للتجارة
نورة أحمد الخميس
مؤسسة سلة الزلفي للتجارة
عبير ابراهيم عبدالعزيز الحواس
محل هنا القصر للتجارة
مطعم ناصر عبدالرحمن شايع الشايع
سليمان محمد الفرهود للتجارة
هيفاء اسماعيل الدخيل للمقاوالت
مكتب كيان الزلفي للعقارات
فهد سعود عبدالمحسن الدخيل
خالد سعود عبدالعزيز محمد السعوسي
مؤسسة عبدالمجيد احمد العمر
نهار دغيم مرزوق الشمري
خويلد رحيل زالة السبيعي العنزي
مؤسسة ابو قبالن للمقاوالت
ايمن ناصر احمد الجبر
علي محمداحمد الطريقي
أحمد علي الطيار
مطعم عبدهللا سليمان احمد الخميس
بيت الزلفي للمقاوالت
مؤسسة احمد علي النافع للمقاوالت
نورة محمد االحمد الدريويش
أحمد محمد عبدهللا العضيب
ناصر علي حمد الدريويش
ناصر علي حمد الدريويش
مؤسسة  /سليمان المسعود للتجارة
جواهر محمد بطي السبيعي
ناصر علي حمد الدريويش
خزنة غريب فريان الشمري
حصه محمد حمد العبدالجبار
مؤسسة امل محمد المرشود للمالبس الجاهزة
فهد عبدهللا النتيفي
مؤسسة خياري المفضل
مؤسسة أمل خريص سفر العتيبي
محمد عبدهللا سليمان الوليعي
ابراج الوفاق للمقاوالت
شركة عثمان و عبدالرحمن إبراهيم القرعاوي للتجارة
منيرة الجري
مراحب محمد سليمان السليمان
مؤسسة وجدان عبدهللا عبدالرحمن البداح لميكانيكا السيارات
حمود عبدهللا العمار
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الجنوبي
مؤسسة جنان السيراميك للمقاوالت
نمران ناصر نمران الحارثي
محطة حمد عبدالكريم البدر
مؤسسة  /سليمان بن دخيل الرومي للنقليات
ميالف الزلفي للتجارة
اسامه احمد الدويش للمقاوالت
لمعة الجودة للمقاوالت
مطعم بشاير صالح محمد النافع
ورشة عبدهللا ناصر العيسى للسيارات
مؤسسة فهد احمد العامر للمقاوالت العامة
لطيفة سليمان العطاهللا

علي عبدالمحسن عبدالعزيز الحمين
حمود حمدي الهدباني
عبدهللا أحمد الزنيدي
بدر حماد عيد المطيري
ايوب ناصر عبدالرحمن الفهيد
شايع عبدهللا حمود المسعر
جدي فاطم عياضه المطيري
نفله عبيد بريك العتيبي
عبدالرحمن عبدهللا الفالح
ماجد ناقي المطيري
شايع احمد عبدهللا الحمدان
عبدالرحمن عواد غازي رفاع
نورة النصار
مزنة أحمد عبداللطيف السمحان
محمد فهد عبدالعزيز الفهد
سليمان احمد عبدالعزيز المليفي
عبدالرحمن العبدهللا المشيقح وأخوانه
براك سعود عبدالعزيز المال
علي سالم صالح العويني
منيرة راشد العبيد
حصة أحمد العراجة
احمد علي عبدالعزيز المنيع
ناصر عبدهللا عبدالحسن العضيب
صالح احمد الدويش
احمد سليمان احمد الدريويش
عبد الرحمن بن سليمان الطيار
وضحى دخيل محمد العصيمي
هايف سافر المطيري
عبدالعزيز سعود ابراهيم السويكت
شريفة عبدالعزيز حمد الدريويش
غالية محمد عبدهللا الداود
بندر عبداللطيف العبداللطيف
سعود عبدهللا محمد الذويخ
خالد سليمان احمد الخميس
محمد عبدهللا النتيفي
منيرة علي حمد الحبيشي
لطيفة عبدهللا مزيد الخليف
وضحى عبدهللا محمد الفنيسان
عبدالرحمن سالم صالح السليم
منصور فارس منصور العصيمي
ناصر سليمان السكران
محمد نايف سعود العبيوي المطيري
نشمية حسن دغيمان الحربي
سليمان عبدالعزيز السيف
سليمان بن أحمد العضيب
فهد عبدالوهاب عبدالمحسن المقحم
محمد غنام عبدالعزيز الغنام
عثمان علي محمد الحميدان
احمد صالح محمد الحمادي
مجاهد أحمد عبدالرحمن العبدالمنعم
المدير فضه عتيق جدعان المطيري
امنه ردن محمد البداح
عبدالمحسن سليمان عبدهللا الفجر

مؤسسة المساعد الرقمي لالتصاالت وتقنية المعلومات
حمود حمدي الهدباني
عبدهللا أحمد الزنيدي
مؤسسة بدر حماد المطيري للمقاوالت
ايوب ناصر عبدالرحمن الفهيد
مغسلة شايع عبدهللا المسعر
مؤسسة جدي فاطم المطيري للمقاوالت
نفله عبيد بريك العتيبي
مؤسسة عبدالرحمن الفالح
مؤسسة ماجد ناقي المطيري للمقاوالت
مؤسسة كهرباء آسيا
عبدالرحمن عواد غازي رفاع
نورة عبدالعزيز النصار
مؤسسة مزنة أحمد السمحان للمقاوالت
محمد فهد عبدالعزيز الفهد
رحال للمقاوالت
شركة الوسائل الزراعية
براك سعود عبدالعزيز المال
مصنع الخلجان لألثاث
منيرة راشد العبيد
حصة أحمد العراجة
مكتب سما سمنان للعقارات
ناصر عبدهللا عبدالحسن العضيب
مؤسسة صالح احمد الدويش
مؤسسة روافد طويق للمقاوالت
مؤسسة  /مملكة األنوار للمقاوالت
وضحى دخيل محمد العصيمي
هايف سافر المطيري
عبدالعزيز سعود ابراهيم السويكت
شريفة عبدالعزيز حمد الدريويش
بوفية ريماس
بندر عبداللطيف العبداللطيف
مغسلة سعود عبدهللا محمد الذويخ
مؤسسة خالد سليمان الخميس للنقليات
محمد عبدهللا النتيفي
محل الركن المكتمل للتجارة
مؤسسة لطيفة عبدهللا الخليف للمقاوالت العامة
وضحى عبدهللا محمد الفنيسان
مؤسسة عبدالرحمن سالم صالح السليم لبيع اللحوم
منصور فارس منصور العصيمي
مؤسسة خيال الزلفي للحلويات والهدايا
محمد نايف سعود العبيوي المطيري
نشمية حسن دغيمان الحربي
تموينات سليمان عبدالعزيز السيف
مؤسسة  /سليمان العضيب للتجارة
مؤسسة سماء طويق للمقاوالت
محمد غنام عبدالعزيز الغنام
عثمان علي محمد الحميدان
مؤسسة احمد صالح الحمادي لالسمدة
مصنع تمور العاليات لالنتاج الزراعي
انشاءات طويق للمقاوالت
امنه ردن محمد البداح
عبدالمحسن سليمان عبدهللا الفجر

نوره محمد الهويشان
عبدهللا منيف احمد المنيفي
عبدهللا حمود الجاهلل
عبدهللا عبدالرحمن العبدالمنعم
عبدهللا مزاحم شيخ باجابر
بدريه محمد فالح الصغير
حمود حمد صالح الذويخ
مريم شباب المطيري
عبدهللا جهز العبداللطيف
سليمان محمد الدريويش
عبد الرزاق حمود صالح الخلف
هديه ناعم هريسان المطيري
نايف حمود الطريقي
مها عبدالرحمن البهالل
عبدالعزيز فارس العصيمي
موسى حمد عيسى العويس
عمر عبدالعزيز العمر
بدرية ناصر الطيار
سعد صنات حنس العتيبي
فيصل سليمان مقبل الملحم
عبدالمحسن مهل عازي العنزي
سليمان مزيد الفايز
احمد فهد منيف المنيفي
عبدالمجيد الحميدان
بشرى محمد صالح الملحم
خضران بن مفرح بن خضران الفهمي الزهراني
ابتسام عبدهللا راشد الدوسري
جارهللا احمد عبدهللا الجارهللا
سليمان عبدهللا عبداللطيف المسعود
سلطان عبدالرحمن التركي
فاطمة محمد عبدالرحمن الفرهود
سعود حمود صالح المحترش
طيباء حمدان الجريسي
عيده صنت اوسيمر المطيري
ساره حمود الجوير
فاطمه محمد صالح الطيار
سليمان دخيل الموسى
سعد محمد سليم المطيري
سعود راشد العريفج
ثامر احمد عبدهللا العمار
سلطان عامر احمد ال الشيخ االسمري
معتز عبدالعزيز سليمان الحميدان
معتز عبدالعزيز سليمان الحميدان
محمد علي جريد المطيري
عبدهللا سليمان العمار
سعود سنيد راشد الفنيسان
المدير  /عبدهللا سليمان احمد مدهللا الخميس
سعد مبارك المطيري
حمد احمد عبدهللا الدعفس
يوسف دغيم عبدالرحمن الضبيب
اسماء علي محمد الطيار
محمد عبدالعزيز صالح المحاسن
فهد محمد خليفة الطيار

نوره محمد الهويشل
زين األماكن
عبدهللا حمود الجارهللا
مؤسسة عبدهللا عبدالرحمن العبدالمنعم
صيدلية لؤلؤة الصحة
مؤسسة بدريه محمد الصغير للمقاوالت
ابتكار المدينة لاللمونيوم والحدادة
مريم شباب المطيري
عبدهللا جهز العبداللطيف
سليمان محمد الدريويش
مؤسسة /عبد الرزاق حمود الخلف للمقاوالت
مطعم هديه ناعم المطيري
الخليجية للتموين
مها عبدالرحمن البهالل
عبدالعزيز فارس العصيمي
شركة العويس للوكاالت التجارية
شركة سماهيل الرمال للمقاوالت
نجوم المجاهد للتجارة
مؤسسة سامر النجمه للتجارة
مؤسسة فيصل سليمان الملحم لتسجيالت االسالمية
محل بحر الشوكالته للتجارة
تموينات سليمان مزيد الفايز
مؤسسة احمد فهد منيف المنيفي
عبدالمجيد محمد ابراهيم الحميدان
بشرى محمد صالح الملحم
ملحمة خضران مفرح الزهراني
ابتسام عبدهللا راشد الدوسري
جارهللا احمد عبدهللا الجارهللا
سليمان عبدهللا عبداللطيف المسعود
سلطان التركي
مؤسسة بداية االنجاز للتجارة
مؤسسة سعود حمود صالح المحترش للبالستيك
الوئاق الجديد للمقاوالت
مؤسسة عيدة صنت المطيري للحدادة
ساره حمود الجوير
فاطمه محمد صالح الطيار
سليمان دخيل الموسى
سعد محمد المطيري لإلكسسوارات
راشد العريفج للمقاوالت العامة
ثامر احمد عبدهللا العمار
سلطان عامر احمد ال الشيخ االسمري
معتز عبدالعزيز الحميدان لالكسسوارات
معتز عبدالعزيز سليمان الحميدان
محمد علي جريد المطيري
مؤسسة عبدهللا سليمان العمار لتآجير المعدات الثقيلة
سعود سنيد راشد الفنيسان
شركة سليمان احمد مدهللا الخميس للعقارات
سعد مبارك المطيري
مؤسسة حمد احمد عبدهللا الدعفس للمقاوالت العامة
يوسف دغيم عبدالرحمن الضبيب
أمجاد الواثق للتجارة
محمد عبدالعزيز صالح المحاسن للحالقة
مغسلة فهد الطيار

نجود محمد المطيري
سعود احمد عبدالعزيز الشقير
احمد عبدهللا ناصر الشايع
عمر عبدهللا علي السويكت
فهيد سلمان محمد العازمي
سعد محمد المطيري
عبدالمحسن محمد النصار
وعد علي احمدالطيار
عبدالعزيز سليمان الحبيس
نوره صالح علي السيف
تهاني عبدالرحمن المليفي
احمد محمد الدعفس
سعد مبارك راشد المطيري
مقبل زيد دخيل الغانم
ابراهيم علي عبدالرحمن العقل
قمراء عبدهللا معيض النفيعي
بجاد سعود رافدان المطيري
عبدهللا احمد علي الطريقي
منال محسن حمد الحربي
عبدهللا محمد السديري
عبدالوهاب احمد جبر الجبر
ابراهيم احمد عبدالرحمن الحيدر
ابراهيم احمد عبدالرحمن الحيدر
سلطان محمد الباتل
عبدهللا ابراهيم علي الفرهود
منيره سعد عواض المطيري
عبدهللا عبدالرحمن محمد الجاسر
عبدالعزيز علي الرشيد
فهد عبدهللا القبس
شويهينة سعد مشعان الحريص
نايف عبدالرحمن العليوي
عبدالعزيز صالح العبده
لولوه عبدهللا الوليعي
عبدالعزيز سليمان عبدالرحمن السمحان
مهند سعود المال
هايل مشهور الشعالن
مزنه صالح القنيطير
سلمان مقرن محمد المجاهد
هيثم عبدهللا المطير
سلطان عبدهللا سليمان الدبالن
أحمد محمد الحميدان
ابراهيم احمد عبدالرحمن الحيدر
عبدالعزيز سليمان الحماني
عبدهللا محمد سليمان العصيمي
أحمد عبدالرحمن بن أحمد الباتل
عبدالكريم سليمان المليفي
عبدهللا محمد الحميدان
عبدهللا علي دخيل الغانم
عبدالعظيم ناصر حمد الدريويش
علي بن سالم بن صالح العويني
شيخه ناصر حمد الدريويش
ثرياء طلب معجل الربيعيه الشمري
ريم فهد سعد البداح

ابراج الموهقي للمقاوالت
مؤسسة سعود أحمد الشقير للمقاوالت العامة
احمد عبدهللا ناصر الشايع
عمر عبدهللا علي السويكت
فهيد سلمان محمد العازمي
سعد محمد سليم المطيري للعقارات
عبدالمحسن محمد النصار
مؤسسة وعد علي احمد الطيار
ركن المنزل
صدى الكسر للمقاوالت
تهاني عبدالرحمن المليفي
مؤسسة احمد محمد الدعفس
اسواق سعد مبارك المركزية
مكان مناسبات للتجارة
ابراهيم علي عبدالرحمن العقل
بيتزا باستيال
بجاد سعود رافدان المطيري للصيانة
ورشة االساس لاللمنيوم
منال محسن الحربي للمقاوالت العامة
عبدهللا محمد السديري
عبدالوهاب احمد جبر الجبر
محطة الحيدر لصاحبها ابراهيم احمد الحيدر
تموينات الحيدر لصاحبها ابراهيم احمد الحيدر
سلطان محمد الباتل للنقل المدرسي
مؤسسة عبدهللا ابراهيم علي الفرهود للمقاوالت
مطعم منيره سعد عواض المطيري
عبدهللا عبدالرحمن محمد الجاسر
خياط الوجيه المتمكن للخياطة الرجالية
مؤسسة فهد عبدهللا القبس للمقاوالت
شويهينة سعد مشعان الحريص
فن التحلية للتجارة
عبدالعزيز صالح العبده
مشغل رتوش الماسية للخياطة النسائية
عبدالعزيز سليمان السمحان لصيانة أجهزة اتصاالت
مهند سعود المال
هايل مشهور الشعالن
اجمل الحروف للدعاية واالعالن
فرع مؤسسة قصر الخيال للقاوالت
هيثم عبدهللا ابراهيم المطير للتجارة االلكترونية
مؤسسة سلطان عبدهللا الدبالن للمقاوالت
أحمد محمد الحميدان
مركز حيدر للسيارات لصاحبها ابراهيم احمد الحيدر
عبدالعزيز سليمان الحماني
مؤسسة عبدهللا العصيمي للحداده
مؤسسة أحمد الباتل للتجارة
عبدالكريم سليمان المليفي
عبدهللا محمد الحميدان
عبدهللا علي دخيل الغانم
جيناك للحلويات والمكسرات
فرع مؤسسة /علي سالم العويني للتجارة
ليالي االفراح لتجهيز الحفالت
ثرياء طلب الشمري لصيانة السيارات
تموينات ريم فهد البداح

سليمان بدر شايع الشايع
سليمان بدر شايع الشايع
مؤسسة عبدالعزيز صالح عبدالعزيز العبده للنقليات
عبدالعزيز صالح عبدالعزيز العبده
مؤسسة منيرة احمد ابراهيم الشايع لقطع غيار السيارات
منيرة احمد ابراهيم الشايع
عبدالحميد محمد عبدهللا الرومي
عبدالحميد محمد عبدهللا الرومي
أنوار فريح الشمري
أنوار فريح الشمري
صب واي
عبدهللا صالح يحي الشريده
صهيب بدر عبدهللا البدر
صهيب بدر عبدهللا البدر
أحمد محمد السحيمي
أحمد محمد السحيمي
ورشة بدر سليمان المسعود للحدادة
بدر سليمان المسعود
وقف أسرة الدويش
وقف أسرة الدويش
اسواق زمزم المركزيه
جواهر عبدهللا محمد الحمين
ورشة افالء الزلفي للحدادة
فهد محمد احمد المسعود
عويد عطاهلل الحريص
عويد عطاهلل الحريص
محمد مساعد محمد العليوي
محمد مساعد محمد العليوي
خلود عبدالعزيز ابراهيم الدريويش
خلود عبدالعزيز ابراهيم الدريويش
سلطان فهد البهالل
سلطان فهد البهالل
صالون عبدهللا منيف احمد المنيفي
عبدهللا منيف احمد المنيفي
حسين صالح حسين المسعود للغاز
حسين صالح حسين المسعود
المدير  /عبدالعزيز عبدهللا صالح الغفيلي شركة عبدالعزيز عبدهللا صالح الغفيلي وشريكه للتجاره التضامنية
مؤسسة محمد عمر محمد الواصل لالكترونيات
محمد عمر محمد الواصل
مؤسسة اميره دعفس عبدالرحمن الدعفس
اميره دعفس عبدالرحمن الدعفس
مؤسسة تـاج شادن للتجارة
عبدهللا محمد احمد القنوه
مؤسسة عبدالملك عبدهللا سعود الطواله للمقاوالت
عبدالملك عبدهللا سعود الطواله
مؤسسة علي صالح علي الحمران للمقاوالت
علي صالح علي الحمران
مؤسسة سماء الشهباء للمقاوالت العامة
ماجد ابراهيم محمد االومير
ورشة حدادة محمد الغزي
محمد عبدالكريم عبدالعزيز الغزي
شركة عبدالرحيم محمد عسيري وشريكه
م  /خالد حمودالطريقي و م /عبدالرحيم محمد عسيري
عبدالمجيد سليمان عبدهللا الفجر
عبدالمجيد سليمان عبدهللا الفجر
فتحيه علي احمد ابو زيد للتجارة
فتحيه علي احمد ابو زيد
فتحيه علي احمد ابو زيد
فتحيه علي احمد ابو زيد
محمد حمود محمد النصار
محمد حمود محمد النصار
مؤسسة انوار عبدهللا النافع للوازم الخياطة
انوار عبدهللا النافع
سامي عبدالعزيز المسعود
سامي عبدالعزيز ابراهيم المسعود
أمل محمد المرشود لالتصاالت
امل محمد المرشود
حمد عبدالكريم البدر للعقارات
حمد عبدالكريم البدر
خالد محمد سليمان الحمد
خالد محمد سليمان الحمد
مؤسسة نوير بدر سليمان المطيري للمقاوالت العامة
نوير بدر سليمان المطيري
مؤسسة عبدهللا سليمان الزنيدي للمقاوالت العامة
عبدهللا سليمان طحنون الزنيدي
مؤسسة عبدهللا احمد محمد الزنيدي
عبدهللا احمد محمد الزنيدي
محمد عبدالرحمن جاسر الجاسر
محمد عبدالرحمن جاسر الجاسر
مؤسسة عمر عبدالمحسن البدر للنقل المدرسي
عمر عبدالمحسن عبدهللا البدر
مؤسسة هبوب النفود للتجارة
أمل سليمان السويد
صيف الطائف للتجارة
وسمية عبدهللا سليمان الزنيدي
تموينات قمراء جميعان المطيري
قمراء جميعان المطيري
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الجريسي
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الجريسي
محمد عبدهللا عبدالعزيز العتيق
محمد عبدهللا عبدالعزيز العتيق
مؤسسة دخيل عبدهللا المنيفي للخياطه الرجاليه
دخيل عبدهللا سليمان المنيفي
مؤسسة نورة موسى المنصور للتجارة
نوره موسى المنصور
مغسلة محمد صالح الدويش للمالبس
محمد صالح الدويش
عبدالرحمن راشد محمد العبداللطيف
عبدالرحمن راشد محمد العبداللطيف
مركز بسمله لتجهيز الرحالت البرية
عبدالرحمن راشد محمد العبداللطيف
مؤسسة فهد براك حمود الهدباني
فهد براك حمود الهدباني
مؤسسة لمسات البالون
منيره احمد علي الطيار

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الخميس
شيخة عبدالعزيز الرومي
فوزية سعود الحمود
ريان علي حسين الشايع
م /محمد علي عوض ال هادي
خالد عطاهللا معيض المطيري
عبدهللا بن ناصر صالح الدبالن
نايف عبدهللا مخيضير المطرفي
حمود حمد صالح الذويخ
وفاء عبدالرحمن صالح الفايز
موضي عبدالكريم صالح العليوي
مشعل عبدهللا الزنيدي
المدير  /علي رخيص خلف المهمل
أحمد عبدهللا الدبالن
عائشة سلطان الرخيمي
محمد سعودالفرهود
عبدالرحمن عبدهللا البدر
بندر فهد ناصر المطيري
محمد أحمد محمد الجحالن
مشاعل الحميدي المطيري
فاطمة محمد سليمان الجويعي
أحمد صالح الصعب
منور دخيل عبدالعزيز المنصور
عبدهللا احمد عبداللطيف المسعود
خالد محمد الطريقي
محمد صالح الفرهود
عبداللطيف عبدهللا المطير
عبدالكريم صالح عبدهللا التويجري
صالح محمد صالح الغزي
نوره بنت ناصر دخيل الحمادي
محمد ابراهيم سليمان الذييب
المدير  /مساعد محمد سليمان الحمد
احمد عبدهللا ناصر الدبالن
حصه ناصر ابراهيم العبدهللا
سليمان عمران سليمان العمران
عبدالعزيز زيد الغانم
مريم عبدالعزيز عبدهللا المليفي
مناحي بدر البلي
ابراهيم فضل الدعفس
عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الفهد
داعي مساعد عبدهللا العبدالمنعم
نوره محمد عبدالرحمن العبدالمنعم
عمر عبدالرحمن العبدالمنعم
احمد سليمان علي العتيق
زيد الحميدي العريدي
فرحان دغيم الحربي
سامي محمد عبدالعزيز المسعود
سليمان راشد محمد الدعفس
عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد الزويد
عبدالعزيز سليمان علي الفوزان
عبدالعزيز سليمان علي الفوزان
بدر سليمان المنيع
راشد محمد ناصر الحمد

مؤسسة الكنون المعمارية للتجارة
مغسلة مالبس شيخة عبدالعزيز الرومي
مؤسسة عمدان المستقبل للمقاوالت
ركن هداف الرياضي
شركة درعه للتجارة
مؤسسة ابناء سدير للمقاوالت
مؤسسة  /المع لألواني المنزلية
مؤسسة نايف عبدهللا المطرفي للمقاوالت العامة
مكتب دار الزلفي للعقارات
مؤسسة الخبرة الهندسية للمقاوالت
مؤسسة موضي عبدالكريم العليوي
مشعل عبدهللا الزنيدي
شركة والء العالمية للتجارة
أحمد عبدهللا الدبالن
عائشة سلطان الرخيمي
مؤسسة الخطوط المعلوماتية
مؤسسة عبدالرحمن عبدهللا البدر للمقاوالت العامة
مؤسسة بندر فهد ناصر المطيري
مسار الثرياء
مشاعل الحميدي المطيري للمقاوالت
فاطمة محمد سليمان الجويعي
تموينات أحمد صالح الصعب
مؤسسة منور دخيل عبدالعزيز المنصور للمقاوالت العامه
مؤسسه عبدهللا احمد عبداللطيف المسعود للمقاوالت العامه
فيتامين للعصائر
مؤسسة محمد صالح الفرهود للمقاوالت
ورشة عبداللطيف عبدهللا المطير
محل عبدالكريم التويجري للعصائر
تموينات عالية
مؤسسة نوره ناصر الحمادي للتجارة
مؤسسة محمد ابراهيم الذييب للمفروشات
شركة محمد سليمان الحمد واوالده
مطعم تراث الدار
مؤسسة الماسه الثالثية للسجاد
ورشة سليمان عمران العمران
مؤسسة عبدالعزيز زيد الغانم للمقاوالت
مؤسسة مدار العود للتجارة
مؤسسة افق الشروق للمقاوالت
مؤسسة ابراهيم فضل دعفس الدعفس
دار االجهزة للتجارة
محل داعي مساعد العبدالمنعم للتمور
مطعم مذاق الكنافة
عمر عبدالرحمن العبدالمنعم للمقاوالت
حالق احمد سليمان علي العتيق
زيد الحميدي عبدهللا العريدي
مؤسسة فرحان دغيم الحربي للمالبس الجاهزه
مركز مذكراتي للنسخ والتصوير
تموينات سليمان راشد الدعفس
مؤسسة عبدالرحمن عبدالعزيز الزويد للتجارة
مؤسسة عبدالعزيز سليمان علي الفوزان للمقاوالت العامه
مؤسسه عبدالعزيز سليمان الفوزان
شركة اتحاد الوسم ذات مسئولية محدودة
مستودع مؤسسة راشد محمد الحمد لقطع غيار السيارات بالجملة

مؤسسة بندر ابراهيم محمد المزيد للمطابخ
بندر ابراهيم محمد المزيد
مزيد محمد احمد خليف الهويشان
مزيد محمد احمد خليف الهويشان
نسيله عبده االسمري لصيانة الجواالت
نسيله عبده عامر االسمري
مكتب حسن عباد المطيري للخدمات العامة
حسن عباد سريحان الشطيطي المطيري
درة عبدالمجيد لاللكترونيات
محمد صالح الدريويش
فندق الفالح
احمد ناصر سعود الفالح
منيره عبدالمحسن حمود الخلف
منيره عبدالمحسن حمود الخلف
مؤسسة سعود درزي السلماني للحدادة وااللمنيوم
سعود درزي صقر السلماني
مؤسسة خطوات التقنيات للتجارة
اميره دعفس عبدالرحمن الدعفس
مؤسسة  /عبدالكريم بن عبدالرحمن المطوع للمقاوالت
عبدالكريم بن عبدالرحمن المطوع
مؤسسة  /محمد الطيار للمقاوالت
محمد بن أحمد محمد الطيار
مركز ركن السلة للمواد الغذائية التجارية
نورة سعود الحمد
مؤسسة/سلطان محمد الخليف للمقاوالت
سلطان محمد الخليف
مؤسسة  /فهد بن نافع النافع للمقاوالت
فهد بن نافع راشد النافع
ورشة علي المخاوي للحدادة وااللمنيوم والكهرباء
علي بن محمد المخاوي
مؤسسة  /أحمد بن رميح الرميح للمقاوالت
أحمد بن رميح حمود الرميح
مؤسسة  /محمد بن سليمان الظفيري للصيانة
محمد بن سليمان عبدهللا الظفيري
مؤسسة  /ناصر عبدهللا الجديع للتجارة
ناصر بن عبدهللا محمد الجديع
محل /للسباكة والكهرباء
نوره بنت دخيل الفهيد
أحمد بن دغيم العارضي وشريكه شركة العارضي للتجارة والمقاوالت لصاحبها /احمد بن دغيم العارضي
فرع شركة أسواق عبد هللا العثيم
عبد هللا بن صالح العثيم
احمد صالح حمود المحاسن
احمد الصالح المحاسن
مؤسسة /علي عبدهللا السويكت للتجارة
علي عبدهللا دخيل السويكت
مؤسسة /عبد هللا بن محمد الطيار للتجارة
عبد هللا بن محمد الطيار
مؤسسة  /عوض عايض الحربي للمقاوالت
عوض بن عايض مطر الحربي
مؤسسة /لزوم السعودية للتجارة
نورة بنت سليمان المال
مؤسسة  /عبدهللا بن سليمان الخميس للمقاوالت
عبدهللا بن سليمان الخميس
مصنع  /رياض السعودية لتعبئة المنتجات الزراعية
ابراهيم بن عطاهللا العطاهللا
اسواق الديوان التجارية
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملحم
مؤسسة  /عبدالعزيز العتيق للمقاوالت
عبدالعزيز بن موسى عبدالرحمن العتيق
مؤسسة  /سعود بن صالح الشقير للنقليات
سعود بن صالح الشقير
معمل مالك وسلطان للبخور
سليمان بن أحمد عبدالعزيز الدويش
مؤسسة  /عبدالرحمن الفايز للمقاوالت
عبدالرحمن بن سليمان الفايز
مركز الحجاب لخدمات السيارا ت
حجاب بن محمد موسى الحجاب
مؤسسة  /محمد السكران للنقليات
محمد سكران محمد السكران
مطبخ ومطعم التيسير
محمد بن عبدالعزيز عبدهللا الخليفي
صالة  /عرض للسيارات الجديدة
أحمد بن محمد حمود المسعود
مؤسسة  /عبدالرحمن السكران للمقاوالت
عبدالرحمن بن عبدهللا عبدالرحمن السكران
مؤسسة  /صالح عبدالعزيز السالم للتجارة
صالح بن عبدالعزيز سليمان السالم
مطعم ومطبخ أفراح الزلفي
يسلم بن صالح بن سالمين القليص الصيعري
مؤسسة أسوار الزلفي للمقاوالت
فراج بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الزنيدي
مؤسسة  /فهد بن محمد المنصور للمقاوالت
فهد بن محمد ابراهيم المنصور
مؤسسة  /عبدالمجيد محمد المليفي للمقاوالت
عبدالمجيد بن محمد عبدالرحمن المليفي
محل سليمان عمران العمران للسباكة والكهرباء
سليمان بن عمران سليمان العمران
مطعم ثواني
عبد العزيز عبد الرحمن العبود
شركة  /طرق الجزيرة للمباني والطرق  -ذات مسؤلية محدودة
ابراهيم بن محمد األومير
مؤسسة  /سليمان ضويحي الفحام للمقاوالت
سليمان بن ضويحي يوسف الفحام
مؤسسة  /أحمد بن محمد الحبيشي للمقاوالت
أحمد بن محمد أحمد الحبيشي
مؤسسة /احمد شايع الموسى للمقاوالت
احمد شايع عبد العزيز الموسى
شركة المصنع الوطني لألعالف
المدير _ وليد بن سالم بن حمود الطريقي
مستوصف نبض الوتين الطبي
عبدالعزيز بن محمد البهالل
مؤسسة  /محمد الخنيني للنقليات
محمد بن زيد الخنيني
فرع مؤسسة  /عبدهللا عبدالعزيز الزنيدي للنقليات
عبدهللا عبدالعزيز الزنيدي

محمد بن علي صالح الشايع
عبدهللا بن محمد الدبالن
علي بن بدر بن شايع الشايع
جريد بن مطلق جريد الضبيب
فاطمة بنت منصور فالح العمري
محمود عبدالواحد عبدالسالم يأي بايه
حاتم بن أحمد بن فرج عقيالن
سلمان بن عبد هللا بن عبد الرحمن العطاهللا
الهاب بدر مناحي البلي
بدرية بنت عبدهللا المحمد الرشيد
عبدالرحمن بن أحمد محمد الطيار
عبدالرحمن عبدهللا حمد الفالح
خزنة محمد الناصر
سعد بن عبدهللا سريحان بن خائن
سليمان بن عبد هللا بن عبد اللطيف المسعود
هاني بن أحمد بن دغيم العارضي
أسماء بنت نايف الغزي
مساعد بن عبد هللا بن محمد العبد المنعم
بريكه بنت مبرك بريك الظويفري
سلطان بن درزي بن صقر السلماني المطيري
سعود الناصر الفالح واخوانه
محمد بن أحمد بن دخيل العقيلي
محمد بن عبد العزيز بن محمد الطواله
عادل بن محمد أحمد الفجر
وليد بن ضويحي عبدالعزيز الضويحي
عبدهللا بن عبدالمحسن محمد المال
سلطان بن عبدالرحمن سلطان التركي
خالد بن عبد العزيز بن محمد المنيفي
صالح بن ناصر بكر البكر
سامي بن عبدالعزيز العراجه
عبدهللا بن منيف أحمد المنيفي
راشد بن علي بن محمد الحمد
عادل بن عبد الرحمن بن سليمان المعيجل
علي بن عبدهللا الملحم
هيلة دغيم بن عايد العارضية
سليمان بن محمد بن سليمان العتيق
محمد بن نائف بن سعود العبيوي
عبد العزيز بن سليمان بن تركي المليفي
ابناء مهنا بن محمد المدهللا
صالح بن سليمان راشد الفريح
فهد بن مزعل بن محمد األومير
فهد بن عبد العزيز بن حمد العتيق
غازي بن زايد مسعود السعدوني المطيري
ذييب بن موسى الذييب
ناصر بن صالح ناصر الطيار
عبد هللا بن حماد بن عبد هللا النزيان
ملحم بن محمد بن صالح الملحم
عقيل بن راشد حمود السكران
عبد الرحمن سليمان بن صالح المعيجل
وافي بن عبدالكريم سليمان المليفي
عبدهللا بن عبدالعزيز عبدهللا العمار
ناصر بن عبدهللا أحمد الحمدان
محمد بن عبد الكريم بن حمد الزويد

مؤسسة  /محمد بن علي الشايع للمقاوالت
مؤسسة  /عبدهللا الدبالن للمقاوالت
مؤسسة/علي بدر الشايع للمقاوالت
مؤسسة  /جريد بن مطلق الضبيب للمقاوالت
مطعم  /اضواء التنور
ريان لالحذية والمالبس
مؤسسة مرخ للحدادة وااللمنيوم
مؤسسة /سلمان عبد هللا العطا هللا لنقل
مؤسسة  /الهاب بدر البلي للمقاوالت
مؤسسة  /ايماف للتجارة
مؤسسة  /درة الزلفي للمقاوالت
مؤسسة /عبدالرحمن عبدهللا الفالح للمقاوالت
ركن المذاق للحلويات والخردوات
مؤسسة  /سعد بن عبدهللا للمقاوالت
مؤسسة /سليمان بن عبدهللا المسعود للمقاوالت العامه
مؤسسة /هاني العارضي للمقاوالت
مطعم اسماء الغزي
محطة /مساعد بن عبد هللا العبدالمنعم للمحروقات
صيدلية  /بريكه مبرك الظويفري التجارية
مؤسسة /سلطان بن درزي المطيري للمقاوالت العامه
فرع شركة بيت الرياضة الفالح
مؤسسة /محمد احمد العقيلي للمقاوالت
مؤسسة /محمد بن عبد العزيز الطواله للمقاوالت
مؤسسة  /عادل محمد الفجر للمقاوالت
مؤسسة  /وليد الضويحي للمقاوالت العامه
مؤسسة  /عبدهللا بن عبدالمحسن المال للتجارة
مكتب  /سلطان بن عبدالرحمن التركي العقاري
مؤسسة /خالد المنيفي للمقاوالت العامه
مؤسسة  /صالح بن ناصر البكر للمقاوالت
مؤسسة  /سامي بن عبدالعزيز العراجه للمقاوالت
مؤسسة  /عبدهللا المنيفي للمقاوالت
مؤسسة /راشد الحمد للمقاوالت العامه
مركز /عادل المعيجل لصيانة السيارات
مؤسسة  /علي الملحم للمقاوالت
مؤسسة /العارضية للمقاوالت
مؤسسة  /سليمان محمد العتيق للمقاوالت
مؤسسة  /بريد العمارة للمقاوالت
مركز عدان للمقاوالت
شركة أبناء مهنا محمد المدهللا للتجارة والمقاوالت
االنماء الوطني للمقاوالت
مؤسسة /فهد مزعل األومير للمقاوالت
مؤسسة /فهد العتيق للمقاوالت
مؤسسة  /غازي زايد السعدوني لتأجير المعدات الثقيلة
مؤسسة/ذييب بن موسى الذييب للمقاوالت
مؤسسة  /ناصر بن صالح الطيار للمقاوالت
مؤسسة /عبد هللا حماد النزيان للمقاوالت
مؤسسة /ملحم بن محمد بن صالح الملحم للمقاوالت
مؤسسة  /عقيل بن راشد حمود السكران للمقاوالت
مؤسسة /الكسر للتجارة
مؤسسة وافي عبدالكريم المليفي للمقاوالت
مؤسسة /عبدهللا عبدالعزيز العمار للمقاوالت
جيتك للخدمات التجارية
مؤسسة محمد بن عبدالكريم الزويد للمقاوالت

شركة صالح الملحم وشركائه لخدمات حجاج الداخل
صالح بن مقبل صالح الملحم
مؤسسة /عواض محمد المطيري للمقاوالت
عواض بن محمد بن عبيد المطيري
فرع مؤسسة /عبد الرحمن بن محمد العمار للمقاوالت
عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا العمار
مؤسسة  /باب القرية للمقاوالت
طارق بن محمد حمود الخلف
صيدلية الصويرة الطبية
محمد بن عبد العزيز بن محمد البهالل
مؤسسة  /داعي مساعد العبدالمنعم للمقاوالت
داعي بن مساعد عبدهللا العبدالمنعم
مؤسسة /صالح سليمان الدريويش للمقاوالت
صالح بن سليمان بن صالح الدريويش
مؤسسة  /فهد بن عبدالرحمن علي الطريقي للمقاوالت
فهد بن عبدالرحمن علي الطريقي
مكتب سعود بن محمد الفرهود العقاري
سعود بن محمد عبدهللا الفرهود
مؤسسة /بيت رهيب للمقاوالت
عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الحمادي
مؤسسة  /خالد حسين المسعود للمقاوالت
خالد بن حسين صالح المسعود
مؤسسة ناصر الدريويش للمقاوالت
ناصر بن علي بن حمد الدريويش
مؤسسة  /علي محمد الجريسي للمقاوالت
علي بن محمد ناصر الجريسي
مؤسسة  /محمد عبداللطيف الحيدان للمقاوالت
محمد عبداللطيف حمد الحيدان
شركة التوريدات اآلهليه /مصنع ريمان لتلبيس االطارات
شركة التوريدات اآلهليه
مؤسسة  /حمد بن عيسى العويس للمقاوالت
حمد بن عيسى أحمد العويس
مؤسسة /النغمش التجارية
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز المسعر
ورشة /عبدالمجيد محمد الداود للحدادة
عبدالمجيد بن محمد عبدهللا الداود
مؤسسة /سعود محمد الطيار للتجارة
سعود بن محمد بن أحمد الطيار
مؤسسة /أحمد بن عبد الرزاق الخلف للمقاوالت
أحمد بن عبد الرزاق بن حمود الخلف
مؤسسة  /ناصر بن دخيل الجبر للمقاوالت
ناصر بن دخيل بن ناصر الجبر
علي بن عبدالرزاق بن عبدالكريم العبدالكريم مؤسسة  /علي عبدالرزاق العبدالكريم لتأجير المعدات الثقيلة
ورشة أصول الحدادة
منيره ابراهيم الحميدي الحميدي
مؤسسة  /بدر مقبل الملحم للمقاوالت
بدر بن مقبل صالح الملحم
مؤسسة  /درة الميدان للمقاوالت
محمد بن أحمد محمد المسعر
مؤسسة  /مبارك محمد الصعيب للمقاوالت
مبارك بن محمد عبدالرحمن الصعيب
فرع مؤسسة  /وادي النحل التجارية
عبدهللا بن صالح محمد الجمعه
شركة ميدان اليمامة المحدودة ذات مسئولية محدودة
م  /عبدالرحمن عبدهللا الموسى العمار
مؤسسة  /أحمد عبدهللا الطواله للمقاوالت
أحمد بن عبدهللا أحمد الطواله
مؤسسة  /المشاريف للتجارة
عبدالمحسن بن محمد عبدالمحسن الفالح
مؤسسة  /عويد مرزوق المطيري للمقاوالت
عويد بن مرزوق مسفر المطيري
مؤسسة  /الزريع للمقاوالت
علي بن عبدالمحسن سليمان الطريقي
مؤسسة  /مرزوق محمد السقياني
مرزوق بن محمد غالب السقياني
مؤسسة /محمد أحمد دخيل العصيمي
محمد بن أحمد دخيل العصيمي
مؤسسة  /منيِر مجاهد العتيبي للمقاوالت
منيِرة بنت مجاهد متعب العتيبي
مؤسسة /عبلي للتجارة
محمد بن إبراهيم المطير
مؤسسة  /عبدالرحمن سليمان العضيب للمقاوالت
عبدالرحمن بن سليمان عبيد العضيب
مؤسسة  /محمد سليمان الفالح
محمد بن سليمان فالح الفالح
مؤسسة  /عواد سعد العواد للمقاوالت العامه
عواد بن سعد حسين العواد
محمد الدعفس لتركيب الكفرات وغيار الزيت وغسيل السيارات
محمد بن أحمد عبدهللا الدعفس
مؤسسة  /محمد منصور صنهات المطيري
محمد منصور صنهات المطيري
مستوصف الزلفي الطبي
عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا العبيد
فرع مؤسسة  /عبدهللا عبدالمحسن المال للمقاوالت
عبدهللا بن عبدالمحسن محمد المال
مؤسسة  /عبدهللا محمد مجاهد المجاهد للتجارة
عبدهللا بن محمد مجاهد المجاهد
مؤسسة  /ماجد بن علي الغزي للمقاوالت
ماجد بن علي عبدالكريم الغزي
مؤسسة  /عبدالرحمن بن علي الحمد للمقاوالت
عبدالرحمن بن علي محمد الحمد
مريم محمد الحالفي للميكانيكا والسمكرة وكهرباء السيارات
مريم بنت محمد الحالفي
مؤسسة /عالم النظافة عبدالعزيز شايع الموسى
عبدالعزيز بن شايع عبدالعزيز الموسى
مؤسسة /عبد هللا المحمد المجاهد للمقاوالت
عبدهللا بن محمد المجاهد
مؤسسة  /سعود عبدهللا الغزي للمقاوالت
سعود بن عبدهللا جارهللا الغزي
مؤسسة  /سماء العلمية للتعبئة والتغليف
باسم بن سليمان حسين آل شايب
مؤسسة /أعمار الساروت للمقاوالت العامة
محمد بن عبدالرحمن محمد المليفي
مؤسسة /عبد الرحمن عبد العزيز الفرهود للتجارة
عبدالرحمن عبد العزيز الفرهود

مؤسسة  /محمد ابراهيم اليحيى للمقاوالت
محمد بن ابراهيم عبدهللا اليحيى
فرع مؤسسة  /حماد بن أحمد العمري للمقاوالت
حماد بن أحمد العمري السفياني
مؤسسة  /بدر سليمان المسعود للمقاوالت
بدر بن سليمان علي المسعود
عبدالعزيز الصالح لتجميع لعب األطفال والهدايا وتركيبها
عبدالعزيز بن سليمان الصالح
مؤسسة  /نايف بن سعود بن سقيان للمقاوالت
نايف بن سعود بن نايف سقيان
مؤسسة/عبدهللا أحمد المسعود للتجارة
عبدهللا بن أحمد بن زيد المسعود
مؤسسة /رائد سعود حمود المسعود
رائد بن سعود بن حمود المسعود
مؤسسة /ناصر بن موسى الذييب للمقاوالت
ناصر بن موسى بن عبد هللا الذييب
فرع آفاق مكة للنظارات فئة (ج)
عبد العزيز بن أحمد بن دخيل العقيلي
مؤسسة /نهاد سعود الحجي للحاسب اآللي
نهاد بن سعود بن عبد العزيز الحجي
سواتر لتنجيد السيارات
غريبه سعد دخيل العواد
مؤسسة /محمد بن سليمان العصيمي للمقاوالت
محمد بن سليمان بن محمد العصيمي
مؤسسة /بيت الشفافيه للمقاوالت
خالد بن مساعد بن دخيل الحمد
المدير/فهد بن عبدهللا بن حمود الطريقي شركة /مصنع حياة النتاج شراب الفاكهة والمياه المعبأة المحدودة
شركة الطرق المثالية
إبراهيم بن محمد األومير
مؤسسة /سعود بن محمد العصيمي للمقاوالت
سعود بن محمد بن سليمان العصيمي
صيدلية /خلدا بنت حمد الظويفري للتجارة
خلدا بنت حمد بن حميد المطيري
شركة  /عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة
محمد بن عبداللطيف جميل
مؤسسة /سعد بن صنات العتيبي للمقاوالت
سعد بن صنات بن حنس الذيابي العتيبي
شركة مصنع الزلفي ألسالك اللحام المحدودة
المدير /فهد بن عبدهللا الطريقي
المدير /خالد بن مبارك بن راشد المطيري شركة سعد مبارك المطيري وشركاه للمقاوالت العامة والتجارة
مؤسسة /مساعد بن سليمان المال للمقاوالت
مساعد بن سليمان بن عبد العزيز المال
مؤسسة /الحميدي بن أحمد الحميدي التجارة
الحميدي بن أحمد الحميدي الحميدي
معرض  /سعود مطر المطيري للسيارات
سعود بن مطر المطيري
ذي بيوتي سيكيرتس (يو كيه ) ليمتد
مجاهد بن أحمد العبد المنعم
مؤسسة /حصه عبدهللا الثنيان للمقاوالت العامه
حصه عبدهللا الثنيان
شركة  /التقنية لصناعة المعدات الزراعية المحدودة
المدير/نايف بن حمود بن سليمان الطريقي
مؤسسة /سعود بن نايف المطيري للمقاوالت
سعود بن نايف بن سعود المطيري
مؤسسة /عبد هللا بن زيد الخنيني للمقاوالت
عبد هللا بن زيد بن ناصر الخنيني
مؤسسة /نجيب بن حمود الطريقي للتجارة
نجيب بن حمود بن سليمان الطريقي
مؤسسة /فضاء الوطن للمقاوالت
حسن بن منيف بن سافر المطيري
مؤسسة /عبد المحسن الحمد للمقاوالت
عبد المحسن بن ناصر بن محمد الحمد
مؤسسة /موسى بن أحمد الموسى للمقاوالت
موسى بن أحمد بن عبد العزيز الموسى
ورشة /حمود الشايع للسيارات
حمود بن عبد هللا بن حمود الشايع
مؤسسة /أيمن بن عبد هللا الدريويش للمقاوالت
أيمن بن عبد هللا بن أحمد الدريويش
فهد بن عبدالكريم العليوي فهد عبد الكريم العليوي لجلي بالط وتنظيف خزانات وموكيت وصيانة منازل
مؤسسة /سليمان بن عبد هللا الطواله للمقاوالت
سليمان بن عبد هللا حذيفه الطواله
مؤسسة /محمد إبراهيم الذييب للمقاوالت
محمد بن إبراهيم الذييب
مؤسسة /عبد العزيز بن زيد الغنام للمقاوالت
عبد العزيز بن زيد الغنام
مؤسسة /عسكر بن بجاد الطريفه للمقاوالت
عسكر بن بجاد بن عسكر الطريفه
قمة التميز للمقاوالت
موضي سعود محمد الحمد
مؤسسة /عبد هللا بن علي الفالح للمقاوالت عامه
عبد هللا بن علي بن فالح الفالح
مؤسسة /أعمار الزلفي للمقاوالت
أحمد بن علي بن حمود الكليب
شركة /صبا الزلفي للمقاوالت العامة
NULL
مؤسسة /فهد بن عبد الرحمن المسعود للمقاوالت
فهد بن عبد الرحمن بن يوسف المسعود
مؤسسة /خالد بن دخيل الطواله للمقاوالت
خالد بن دخيل بن أحمد الطواله
مؤسسة ثنيان عبدهللا صالح الثنيان للتجارة
ثنيان بن عبد هللا صالح الثنيان
مؤسسة  /الشمال للنقليات
احمد بن عبداللطيف بن عبدالعزيز القشعمي
مؤسسة لوازم البرية
بدر محمد ابراهيم الحميدان
مؤسسة عطاهلل عبدالعزيز العطاهلل للمقاوالت
عطاهلل بن عبدالعزيز العطاهلل
نورة عبدالعزيز الدويش للحدادة
نورة بن عبدالعزيز الدويش
مؤسسة عبدالهادي مطر المطيري للمقاوالت
عبدالهادي بن مطر المطيري
شركة /تقنية أنظمة التعبئة المحدودة
عبدهللا بن سليمان بن ابراهيم الحميد

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد العتيق
سلمى بنت سليمان بن عبد المحسن الغنيم
أحمد بن سليمان بن عبدهللا األومير
المدير  /فهد بن عبدهللا حمود الطريقي
عبد هللا بن جهز بن عبد اللطيف العبد اللطيف
بدر بن عبد هللا بن عبد العزيز النصار
عبد الحميد بن جديع بن عبد هللا الجديع
سلطان بن إبراهيم بن فضل الدعفس
منى بنت عبد الرحمن المنصور
صالح بن مقبل بن صالح الملحم
راشد بن فهد بن موسى البهالل
عبد المحسن بن مساعد بن دخيل الطريري
عبد الرحمن بن سليمان بن راشد الفريح
عبد العزيز رميح بن حمود الرميح
خالد بن حمود بن سليمان الطريقي
إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم البابطين
عبد هللا بن معتق بن محمد المعتق
نايف بن محمد بن عايش المطيري
ناصر بن عبدالرحمن المرزوق العامر
بادي بن محمد بن عبد العزيز البادي
عبد الرحمن بن سليمان بن أحمد الفحام
محمد بن سعود بن عبد العزيز الفهد
عبد هللا بن ناصر بن عبد هللا الجديع
الحميدي بن فالح بن ناجي المطيري
مقبل صالح الملحم
عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المسعر
عبد العزيز بن موسى بن عبد العزيز الموسى
شايع بن علي بن عبد المحسن الشايع
نايف بن عبد هللا بن عبد الرحمن الثنيان
عبد العزيز بن صالح بن محمد النافع
أعبيهيل بن أحمد بن عبد هللا المنيع
عبد هللا أحمد الطريقي
نواف بن قراح بن محمد المطيري
يوسف بن محمد بن صالح الذويخ
محمد بن عبد هللا بن فيصل البتال
عبد هللا بن دخيل العصيمي
عوجان بن عبد الرحمن الصالح العوجان
عبد العزيز بن إبراهيم الدريويش
سعود بن درزي بن صقر السلماني
عبد هللا بن عبد الرزاق المطوع
حمود بن سليمان بن حمود الرميح
عبد العزيز بن حمود بن شايع المسعر
هدى بنت عبد العزيز بن عبد هللا الالحم
فهد بن حمد بن عبد الكريم البدر
منيرة بنت خليفه بن محمد الطيار
حمد بن علي الحمران
باسم بن فهد بن ناصر الناصر
محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا الدويش
محمد بن سبهان بن ناصر الحبيس
نايف بن محمد بن عبد العزيز الزنيدي
سلطان بن عبد الكريم الدويش
عبد الحميد بن محمد بن عبد هللا الرومي
عمر بن عبد العزيز بن صالح الملحم

مؤسسة /عبد الرحمن بن عبد العزيز العتيق للمقاوالت
مطاعم الغنيم لتحضير وتجهيز أنواع المأكوالت
مؤسسة /قصر اإلبداع للمقاوالت
شركة أنظمة البالستيك المحدودة /مصنع تقنية أنظمة الري
مؤسسة /عبد هللا بن جهز العبد اللطيف للمقاوالت
مطعم بدر النصار
مؤسسة /نوادر الزلفي للمقاوالت
مؤسسة /سلطان بن إبراهيم الدعفس للمقاوالت
مطعم االذواق
مؤسسة  /فنون الجبس
مؤسسة /التأثير للمقاوالت
مؤسسة /عبد المحسن بن مساعد الطريري للتجارة
مؤسسة /عبد الرحمن بن سليمان الفريح للمقاوالت
مؤسسة/عبد العزيز رميح الرميح للمقاوالت
مجموعاتي القابضة
صيدلية /إبراهيم بن سليمان البابطين
مؤسسة /عبد هللا بن معتق المعتق للمقاوالت
مؤسسة /نايف بن محمد المطيري للمقاوالت
ضوء القمر لالتصاالت وااللكترونيات
فرع مؤسسة /أضواء الرومنسية للوحدات السكنية المفروشة
مؤسسة /عبد الرحمن بن سليمان الفحام للقماوالت
مؤسسة /محمد بن سعود الفهد للمقاوالت
مؤسسة /عبد هللا بن ناصر الجديع للمقاوالت
مؤسسة /الحميدي بن فالح المطيري للمقاوالت
شركة  /مقبل الملحم وشركائه للتجارة والنقليات
مؤسسة /عبد المحسن بن محمد المسعر
مؤسسة /عبد العزيز بن موسى الموسى للمقاوالت
مؤسسة /شايع بن علي الشايع للتجارة
مؤسسة /نايف بن عبد هللا الثنيان للمقاوالت
شركة قمم المستقبل ذات مسئولية محدودة
مؤسسة /أعبيهيل بن أحمد المنيع للمقاوالت
مؤسسة /األساس للمقاوالت
مؤسسة  /نواف المطيري للمقاوالت
مؤسسة /يوسف بن محمد الذويخ للتجارة
مركز كدون ( الثالث ) لطب األسنان
مكتب /عبد هللا بن دخيل العصيمي للخدمات العامة
ورشة عوجان العوجان
مؤسسة /عبد العزيز الدريويش للمقاوالت عامه
مؤسسة /سعود بن درزي السلماني للمقاوالت
مؤسسة/عبدالرزاق عبدالرحمن المطوع
مطبعة الشهداء للطباعه
ورشة /عبد العزيز المسعر للحدادة
الخليجية للعبايات
مؤسسة /نجوم الزلفي للمقاوالت
ركن اعتمد للمقاوالت والنظافة
مؤسسة /حمد الحمران للتجارة
مؤسسة /باسم بن فهد الناصر للمقاوالت
مؤسسة /محمد بن عبد العزيز الدويش للمقاوالت
مؤسسة /محمد بن سبهان الجبيس للمقاوالت
مؤسسة /نايف بن محمد الزنيدي للمقاوالت
مؤسسة /سلطان الدويش للمقاوالت
مؤسسة /عبد الحميد الرومي للمقاوالت
مؤسسة /عمر الملحم للمقاوالت

عهود للتوصيل المحدودة
المدير  /فرحان عواد عشبان القحطاني
مؤسسة /سليمان العطاهلل للتجارة
سليمان بن عطاهلل بن عبد الرحمن العطاهلل
مؤسسة /البعايث للمقاوالت
عبد هللا بن عبد المحسن بن محمد الفالح
مؤسسة /نوال باصر بن خائن للمقاوالت
نوال بن باصر بن خائن
شركة الخليج للتطوير الصناعي
المدير العام/فهد عبدهللا حمود الطريقي
مؤسسة محمد ناصر الذييب للنقليات
محمد بن ناصر الذييب
عين ميثاق للتجارة
نورة بنت بصاير بن سليمان المطيري
مؤسسة /بندر بن ناصر العصيمي للمقاوالت
بندر بن ناصر بن سعيد العصيمي
مؤسسة ابراج التخصصية للمقاوالت
محمد بن سعود بن محمد المحترش
مؤسسة درة سمحة
سعود بن زيد بن محمد الخنيني
مؤسسة /سلطان محمد التركي للنقليات
سلطان بن محمد التركي
مؤسسة /خالد بن عبد هللا الزنيدي للمقاوالت
خالد بن عبد هللا بن سليمان الزنيدي
مؤسسة /بصمة الجودة للمقاوالت
سعود مقحم محمد بن سقيان
مؤسسة /علي بن سعود الفرهود للمقاوالت
علي بن سعود بن عبد العزيز الفرهود
مؤسسة /راشد بن محمد المسعر للمقاوالت
راشد بن محمد المسعر
مؤسسة /سعود بن عبد العزيز النتيفي للمقاوالت
سعود بن عبد العزيز بن صالح النتيفي
مؤسسة الزينية للمقاوالت العامه
حصه عبداللطيف الدويش
مؤسسة /عهود بنت صالح النمالن للتجارة
عهود بنت صالح بن عبد الرحمن النمالن
مؤسسة  /دائرة
محمد بن عبد هللا بن زيد الخنيني
مؤسسة /ابراهيم محمد المسعود للمقاوالت
ابراهيم محمد عبد هللا المسعود
مزرعة الخلف النموذجية
خلف بن عبدالرحمن بن علي الخلف
مؤسسة  /فهد المنيع للتجارة واالتصاالت
فهد بن عبد العزيز بن منيع المنيع
مؤسسة /أمجاد الزلفي للمقاوالت
عبد الكريم بن عبد الرحمن بن سليمان العتيق
مؤسسة /نهار بن سعد المطيري للمقاوالت
نهار بن سعد بن نهار المطيري
محل /محمد سليمان العضيب لسيارات
محمد بن سليمان العضيب
مؤسسة سليمان العبده
سليمان بن عبد هللا بن عبد العزيز العبده
شركة/العقيد للمقاوالت المحدودة
علي بن عطاهللا العطاهللا
رويبخ للسفر والسياحة
خالد بن سليمان بن حمود الطريقي
مؤسسة /عبد الرحمن المطيري للمقاوالت
عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن المطيري
مؤسسة علي الرشيد للتجارة
علي عبدهللا الرشيد
الفطور الساخن
إيمان بنت عبد الرحمن بن صالح الظفيري
مؤسسة /عبد العزيز بن عبد هللا الدبالن للتجارة
عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد الدبالن
مؤسسة  /خالد الجبر للمقاوالت
خالد بن أحمد بن سليمان الجبر
مصنع أسوار البالد للبالستيك
يحي بن حمود بن غرمان القبل الشهري
ورشة حدادة
حصة بنت عبد هللا بن أحمد النافع
مؤسسة /عبد الرحمن الدريويش
عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن الدريويش
شركة فنون أستاج المحدودة
م /منيرة ابراهيم صالح الدريويش
فرع مؤسسة عيد بن فايز المطيري للنقليات
عيد بن فايز بن سمير المطيري
مؤسسة /مهارات البناء للمقاوالت
فاطمة علي محمد الطوالة
مؤسسة  /أحمد بن صالح الدريويش للمقاوالت
أحمد بن صالح بن عبد العزيز الدريويش
مؤسسة /عبد هللا األومير للتجارة
عبد هللا بن سليمان األومير
شركة مصنع تمور الديوان المحدودة
صالح بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن
مؤسسة بيارق للتجارة والمقاوالت
سلطان بن جار هللا بن عبد العزيز العضيب
مخرطة عبد العزيز العنقري
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز العنقري
مؤسسة  /خالد بن بنيدر العتيبي للمقاوالت
خالد بن بنيدر بن مرثع الحبردي العتيبي
مؤسسة  /حصه بنت عثمان العثمان لأللمنيوم والميكانيكا
حصه بنت عثمان بن برجس العثمان
مؤسسة  /عبدالعزيز العمار للتجارة
عبدالعزيز بن عبدالرحمن محمد العمار
مؤسسة  /عبد المحسن بن زيد الخلف للتجارة
عبد المحسن بن زيد بن عبد المحسن الخلف
مؤسسة /حذائي المفضل للتجارة
عبد العزيز بن محمد بن أحمد الدريويش
مؤسسة السويكت للتجارة
عبد العزيز بن أحمد السويكت
مؤسسة /ناصر بن عبد هللا العضيب للمقاوالت
ناصر بن عبد هللا بن سليمان العضيب
شركة حملة الرسالة لخدمات حجاج الداخل
أحمد بن مقبل بن صالح الملحم
مؤسسة /سليمان بن عبد هللا العضيب للمقاوالت
سليمان بن عبد هللا بن سليمان العضيب

صيدلية هدى عوض المطيري البيطرية
هدى بنت عوض بن عويبد المطيري
مؤسسة  /عبدالمحسن المجاهد للمقاوالت
عبدالمحسن بن عبدالرحمن المجاهد
مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الملحم للمقاوالت
عبد الرحمن بن صالح بن أحمد الملحم
مؤسسة ثرياء الشمري
ثرياء بنت طلب بن معجل الشمري
مؤسسة /ديار للتطوير للمقاوالت
وسمية بنت عبد هللا بن سليمان الزنيدي
شركة أبناء عبد الرحمن الصالح للتجارة والمقاوالت
المدير  /عبد العزيز بن عبد الرحمن العلي
مؤسسة فواز الشمري للنقليات
فواز بن غثيث بن فنيسان الشمري
مؤسسة /بدر الطريقي للمقاوالت
بدر بن عبد المحسن بن محمد الطريقي
مؤسسة الحمضية للتجارة
بكر بن عبد هللا البكر
فهد علي عبدالعزيز الوشيل
فهد علي عبدالعزيز الوشيل
مؤسسة /محمد السكران للتجارة
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السكران
شركة صفوة االتقان للتجارة والمقاوالت
إبراهيم بن محمد االومير وناصر وحمد أبناء إبراهيم ا
فرع مؤسسة /ناصر العنزي لتجارة المفروشات
ناصر بن خلف بن فهد السبيعي العنزي
مؤسسة/نايف المطيري للمقاوالت
نايف بن عبد هللا بن كايد المطيري
شركة النخيل التجارية
عبدهللا بن طواري بن عبدهللا النخيل
مؤسسة مشراق زلفي للمقاوالت
عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الطريقي
مؤسسة/خالد الطريقي للمقاوالت
خالد بن عبد المحسن بن محمد الطريفي

م  /خالد حمودالط

إبراهيم بن محمد

