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500260050013000132118663187سعيد محمد سعيد بإسماعيل1

210260021054605557841338أحمد عمر محمد الزيلعي2

30000000

40000000

12602600126032760332947018031سعد محمد آل حذيفة الغامدي5

900260090023400237833585736صالح مبارك محمد الدباسي6

70000000

590260059015340155922013760موسى عبد هللا آل اسماعيل8

90000000

10002600100026000264237316373سالم سليم سالم الذياب10

110000000

120000000

3002600300780079311191912عبيد حمود عبيد الرشيد13

502600501300132187319عبد الرحمن علي فلمبان14

4810208004810125060127101794630656
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400260040010400105714922549عمر سليمان احمد العقيلي15

160000000

170000000

180000000

190000000

250260025065006619331593مرزوق بن صنيتان بن تنباك20

10020001002000203373576سرحان دبيل العتيبي21

220000000

10026001002600264373637ابراهيم راشد عبد هللا آل مغيرة23

240000000

502600501300132187319ابراهيم سعد علي المهيزع25

200260020052005287461275ابراهيم سليمان الضبعان26

270000000

600260060015600158522393824ابراهيم سليمان الشمسان28

1700176001700436004431634310774
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10025001002500254373627ابراهيم صالح محمد المعتاز29

202500205005175125ابراهيم عبد الرحمن القاضي30

202500205005175125ابراهيم عبد هللا الزيد31

320000000

202600205205375127ابراهيم مبارك الدوسري33

502600501300132187319ابراهيم محمد راشد العبيدي34

3002600300780079311191912ابراهيم محمد عبد هللا الشهوان35

202600205205375127أحمد عبد العزيز ابراهيم الوتيد36

10026001002600264373637أحمد ابراهيم عبيد الصويغ37

10026001002600264373637احمد سعد فهد الحازمي38

10026001002600264373637يوسف ناصر الدريهم39

10026001002600264373637أحمد عبد القادر المهندس40

41000

420000000

9302830093024040244334705913
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202600205205375127إزدهار أبوبكر خطاب43

202600205205375127راشد علي راشد الدوسري44

10026001002600264373637أسعد سليمان عبده45

502600501300132187319إسماعيل محمد إسماعيل نيازي46

502600501300132187319محمد رضا عبد هللا الشخص47

10026001002600264373637أنيس حمزة عبد القادر فقيها48

402600401040106149255بدرية أحمد زين حسن49

502600501300132187319بدرية عبد الرحمن الوتيد50

510000000

520000000

602600601560159224382جمال عبد القادر فطاني53

3002600300780079311191912جمعان سعيد سعيد عجارم54

702600701820185261446جوهرة عبد الرحمن الجاسر55

502600501300132187319حجي فايز فراج الحربي56

9103120091023660240533955800
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570000000

10026001002600264373637حسن ابراهيم محمد الشورى58

590000000

10026001002600264373637حسن عبد هللا محمد القحطاني60

250200025050005089331441خالد عبد العزيز الحميضي61

3002200300660067111191790عبد هللا محمد ابراهيم المطوع62

502600501300132187319حصة سليمان عبد هللا العثمان63

3002600300780079311191912عبد هللا عبد المجيد جبرتي64

200260020052005287461275حمد سيف عبد هللا البتال65

500260050013000132118663187حمد عبد هللا العلي الهندي66

250260025065006619331593حمد عبد المحسن المفرج67

4023004092094149243خالد عبد القادر حسن طاهر68

690000000

12026001203120317448765حمزة أحمد أمين بيت المال70

2210273002210546405553824613799
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710000000

202600205205375127حمود فارس علي البلوى72

200260020052005287461275حمود فهد ناصر الالفي73

10026001002600264373637خالد عبد الرحمن فهد الحمودي74

855260085522230225931905449حسن عثمان محمد سندي75

760000000

402600401040106149255خديجة محمد عبد العزيز قربان77

502600501300132187319خضران حمدان الزهراني78

480260048012480126817913059خليل إبراهيم محمد الخميس79

800000000

12026001203120317448765راشد عبد الرحمن الدويش81

15026001503900396560956راضي سعد سرور السرور82

10026001002600264373637رشيد موسى محمد الصم83

752600751950198280478رياض عباس سليماني84

2190286002190569405787817113958
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502600501300132187319رويدة محمود محمد عيد85

202000204004175115عمر سراج عمر غوني86

502600501300132187319زين العابدين عبد هللا بري87

200260020052005287461275ساعد خضر العرابي الحارثي88

890000000

502600501300132187319سالم شويمان الشويمان90

202600205205375127سعد صنيتان سعد السعد91

10026001002600264373637سعد عبد العزيز الطمره92

3026003078079112191ناصر محمد ناصر العنزي93

400260040010400105714922549سعد عبد هللا الضبيعان94

202600205205375127سعد محمد سعد العصفور95

10026001002600264373637سعد مسفر نهار القعيب96

202600205205375127سعود ابراهيم سعد الرصيص97

980000000

106030600106027440278939556744
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202600205205375127سعيد أحمد مسفر خلوفه99

202600205205375127سعيد محمد سعيد الصويغ100

20400208087583أحمد عبد الرحمن الشوشان101

200260020052005287461275سليمان حماد سليمان الخويطر102

0000000ناصر محمد ناصر العنزي103

500260050013000132118663187سليمان محمد عبد هللا الربيعه104

1050000000

200260020052005287461275سيف مشعل عبد هللا الصعب106

202600205205375127شيخه حمد عمار الخالد107

3726003796298138236صالح بكر محمد العليان108

1090000000

15026001503900396560956صالح سليمان الوهيبي110

10026001002600264373637صالح سليمان عبد هللا الحديثي111

1120000000

126723800126732502330347278030
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202600205205375127صالح سليمان محمد الحديثي113

11400

502600501300132187319صالح عبد الرحمن محمد المانع115

10026001002600264373637صالح عبد الرحمن السلمان116

402600401040106149255صالح عبد العزيز السحيباني117

1180000000

1190000000

10026001002600264373637صالح علي الرجيعي120

1210000000

10026001002600264373637ضيف هللا هادي الراجحي122

500260050013000132118663187طارق فارس محمد الفارس123

12400

200260020052005287461275فاطمة أحمد محمد البيوك125

1260000000

111020800111028860293341417075
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12026001203120317448765عبد الحليم عبد العزيز مازي127

10026001002600264373637عبد الرحمن ابراهيم الشاعر128

200260020052005287461275عبد الرحمن سليمان الطريري129

10025001002500254373627عبد الرحمن عبد العزيز التويجري130

502600501300132187319عبد الرحمن عبد هللا الشيحه131

3002600300780079311191912عبد الرحمن علي العريني132

3502600350910092513062231عبد الرحمن علي محمد العقل133

3002600300780079311191912عبد الرحمن محمد ابو عمه134

3002600300780079311191912عبد الرحمن محمد الحزيمي135

1360000000

202600205205375127عبد الرحمن محمد فهد الشعوان137

502600501300132187319عبد الرحمن محمد نور كلنتن138

202600205205375127عبد السالم عبد الحق النقشبندي139

3526003591092131223عبد العزيز ابراهيم السويل140

1945337001945504705129725712386
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1410000000

502600501300132187319عبد العزيز ابراهيم الواصل142

160260016041604235971020عبد العزيز خالد الخالد143

202600205205375127عبد العزيز عبد الرحمن العسكر144

1450000000

202600205205375127عبد العزيز عبد هللا إبراهيم عرب146

1470000000

1480000000

502600501300132187319عبد الكريم سليمان العتيق149

1500000000

10026001002600264373637عبد هللا إبراهيم الراشد151

1520000000

10002600100026000264237316373عبد هللا إبراهيم سليمان الحمدان153

1540000000

140018200140036400369952238923

هـ1435تقرير توزيع األرباح على مساهمى الجمعية التعاونية متعددة األغراض لمنسوبى جامعة الملك سعود بالرياض للعام الهجرى 

( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

11صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

650260065016900171824254143عبد هللا محمد صالح نصيف155

502600501300132187319عبد هللا العلي محمد السبيل156

10026001002600264373637عبد هللا حمد عبد هللا الصليع157

502600501300132187319صالح سليمان عبد هللا الحجي158

502600501300132187319عبد هللا حمود محمد الموسى159

10026001002600264373637عبد هللا رشيد الدعيجي160

200260020052005287461275عبد هللا صالح الحسن الخليل161

250260025065006619331593عبد هللا عبد الرحمن الجريان162

10024001002400244373617طالل جميل عبد الجليل هاشم163

1640000000

200260020052005287461275عبد هللا علي ابراهيم الزيدان165

502600501300132187319عبد هللا علي محمد القاطعي166

10026001002600264373637عبد هللا عمير ابراهيم العمير167

202600205205375127عبد هللا محمد عبد هللا الراشد168

1920336001920497205053716412217
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اإلجمــــــــــالي

12صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

3023003069070112182ابراهيم محمد عبد هللا الفواز169

202600205205375127عبد هللا محمد عبد هللا باسودان170

1710000000

502100501050107187293سالم سعيد حسن آل ناصر172

1730000000

1740000000

10026001002600264373637عبد رب الرسول موسى العمراني175

502600501300132187319عبيد هللا غالي سمير الحربي176

10026001002600264373637عثمان احمد حمد البدر177

200260020052005287461275عثمان صالح عثمان الفريح178

1790000000

1800000000

1810000000

1820000000

5501740055013960141920523471
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إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة
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اإلضافة
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أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

1830000000

1840000000

3026003078079112191علي سعد موسى سويري185

10026001002600264373637علي سليمان التويجري186

10026001002600264373637علي صالح علي الدهيمان187

1880000000

10026001002600264373637علي عبد هللا فواز الفريح189

3502600350910092513062231علي عبد هللا سعيد الدرفاسي190

1910000000

250260025065006619331593علي عبد هللا علي السالمة192

1930000000

10026001002600264373637علي محمد القحطاني194

3026003078079112191علي محمد علي التركي195

3026003078079112191عمر سالم عبد هللا العطاس196

109023400109028340288040676947
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اإلجمــــــــــالي

14صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة
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أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

1970000000

15026001503900396560956عوض حمد علي القوزي198

402600401040106149255عوض عطيه طليحان المخلفي199

10026001002600264373637عوض متيريك حامد الجهني200

502600501300132187319عوضه علي فايز الشهري201

200260020052005287461275عويضه متيريك حامد الجهني202

202600205205375127عيد مرزوق جازي البلوي203

502600501300132187319غازي عبد اللطيف جمجوم204

2050000000

15026001503900396560956غالب محمد عبد الهادي االسعد206

2070000000

10026001002600264373637فالح زيد فالح الفالح208

0000000ـــــــ209

2100000000

8602340086022360227232095481
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اإلجمــــــــــالي

15صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

2110000000

502600501300132187319فكري محمد نور فلمبان212

10026001002600264373637فهد سويد محمد السويد213

2140000000

802600802080211298510فيصل عبد هللا علي القصيمي215

0000000ــــــ216

2170000000

252000255005193144عبد العزيز عبد هللا السليمان218

2190000000

200260020052005287461275محسن علي فارس الحازمي220

2210000000

202600205205375127محمد ابراهيم عبد العزيز الحسن222

0000000ــــــ223

750260075019500198227984780محمد سعيد عبد هللا مصلي224

122517600122531700322245707792
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اإلجمــــــــــالي

16صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

3201300320416042311941617أحمد حسن الحسيني225

2260000000

0000000ـــــ227

202600205205375127محمد سليمان حمود المشيقح228

240260024062406348951530محمد سليمان عائد العائد229

400260040010400105714922549محمدسليمان الشعبي230

502600501300132187319محمد صالح حمد الشنيفي231

200260020052005287461275محمد صالح خليفه الخليفه232

10026001002600264373637محمد سليمان محمد عبد الكريم233

0000000ـــــ234

10026001002600264373637محمد عبد الرحمن الهدلق235

400260040010400105714922549محمد عبد العزيز ابراهيم اليحيى236

502600501300132187319محمد عبد الرحمن االنصاري237

10026001002600264373637محمد عبد العزيز محمد المديميغ238

1980273001980473204809738712197

هـ1435تقرير توزيع األرباح على مساهمى الجمعية التعاونية متعددة األغراض لمنسوبى جامعة الملك سعود بالرياض للعام الهجرى 

( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

17صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

10026001002600264373637محمد عبد العزيز علي الطريفي239

402600401040106149255محمد عبد العزيز محمد الملحم240

2410000000

2420000000

2430000000

402600401040106149255محمد عبد هللا صالح النويصر244

3026003078079112191محمد عبد هللا عثمان الحصيني245

10026001002600264373637محمد عبد الواحد محمد عارف246

502600501300132187319محمد عبد هللا علي أبو ناصف247

2480000000

2490000000

10026001002600264373637محمد فارس حمد الجميل250

2510000000

2520000000

4601820046011960121617162932

هـ1435تقرير توزيع األرباح على مساهمى الجمعية التعاونية متعددة األغراض لمنسوبى جامعة الملك سعود بالرياض للعام الهجرى 

( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

18صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

15026001503900396560956محمد مصطفي األعظمي253

10026001002600264373637محمد ناصر سعد القريان254

400260040010400105714922549محمد ناصر سليمان الناصر255

220260022057205818211402محمد ياسين األلفي256

10026001002600264373637محمود أحمد سليم الدين منشى257

2580000000

2590000000

3526003591092131223منيرة حمد فوزان الفوزان260

2610000000

10026001002600264373637موافق فواز حالف الرويلي262

0000000ــــــــ263

10026001002600264373637منيرة عبد هللا محمد البنيان264

3026003078079112191منيرة عيد العبد العزيز265

266000000

123523400123532110326346087871
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( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

19صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

3026003078079112191منى محمد عبد هللا الجاسر267

502600501300132187319ميجان حسين هويمل الرويلي268

502600501300132187319ناصر إبراهيم راشد القعود269

15026001503900396560956ناصر سعد الرشيد270

502600501300132187319ناصر صالح ناصر الوشمي271

0000000ــــــــ272

10026001002600264373637ناصر عبد هللا صالح االصقه273

200260020052005287461275نجالء أمين عبد هللا آل الشيبي274

250260025065006619331593نضال بنت شعبان مصطفى275

2760000000

3026003078079112191نوره سعد عبد هللا الحميدي277

2780000000

10026001002600264373637نوره عبد الرحمن الجمعي279

2800000000

200260020052005287461275نوره عبد هللا العدوان281

118026000118030680311844037521

هـ1435تقرير توزيع األرباح على مساهمى الجمعية التعاونية متعددة األغراض لمنسوبى جامعة الملك سعود بالرياض للعام الهجرى 

( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

20صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

16023001603680374597971نوره معجب سعيد الحامد282

2830000000

502600501300132187319هدى عبد الرحمن الوتيد284

502000501000102187288عبد هللا أحمد علي الفيفي285

2860000000

10026001002600264373637هياف صالح يحيى العمري287

0000000ــــــــ288

2890000000

2900000000

15026001503900396560956يوسف عبد هللا تركي الخميس291

502600501300132187319مضاوي عبد الرحمن الضراب292

11002600110028600290741047011أحمد ناصر حماد المتعب293

10026001002600264373637جار هللا علي أحمد القحطاني294

2950000000

1760199001760449804571656711138

هـ1435تقرير توزيع األرباح على مساهمى الجمعية التعاونية متعددة األغراض لمنسوبى جامعة الملك سعود بالرياض للعام الهجرى 

( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

21صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

201800203603775111إبراهيم حسين العايد296

4201900420798081115672378تركي فهد حسن العيار297

202600205205375127رسميه صالح توفيق الحسيني298

202600205205375127صالح عبد هللا آل إسماعيل299

0000000ـــــــ300

252600256506693159عبد هللا محمد صالح مجلي301

3020000000

3030000000

202600205205375127فطيمه محمد سويلم304

240260024062406348951530وليد صالح محمد الخنيني305

202600205205375127لطيفه محمد فرج الفرج306

402600401040106149255ماجد يعقوب يوسف الدريهم307

3026003078079112191محمد شوقي إبراهيم مكي308

3090000000

8552450085519130194431905134
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( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

22صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

506005030030187217أحمد بن عبد الرحمن الشميمري310

202600205205375127عبد العزيز عبد هللا النوفل311

3120000000

3130000000

10026001002600264373637خالد أحمد عبد القادر العمودي314

202400204804975123مكي عبد هللا علي العمودي315

3160000000

3170000000

10026001002600264373637خضر محمد الشيباني318

3190000000

506005030030187217عبد هللا بن جلوي الشدادي320

502500501250127187314عبد الرحمن محمد العبيد321

15025001503750381560941توفيق علي عمر النجار322

3230000000

5401640054011800119920153214
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( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

23صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

3240000000

502500501250127187314علي عبد هللا علي الحميدان325

10025001002500254373627حمد عبد الرحمن سعد الكنهل326

32700

10025001002500254373627تاج الدين عمر علي مليباري328

3290000000

502500501250127187314عبد هللا محمد عبد هللا الغذامي330

10025001002500254373627أبو بكر إسماعيل محمد ميقا331

502500501250127187314سليمان عبد العزيز جستنيه332

10025001002500254373627سليمان عبد هللا ابراهيم الشمري333

200250020050005087461254صالح عبد هللا عمر باوزير334

10025001002500254373627عوض رحيل هادي العنزي335

3360000000

3002400300720073211191851عبد هللا دخيل ابراهيم الوزان337

115024900115028450289142917182
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3380000000

3390000000

10025001002500254373627سعيد عبد هللا ابراهيم دبيس340

3410000000

502500501250127187314فهد ابراهيم المحارب342

3430000000

3440000000

502500501250127187314عبد الرحمن علي أحمد عيسى345

200250020050005087461254أحمد حسن عبد القادر متولي346

34700

502500501250127187314خالد ابراهيم الدويش348

3490000000

502500501250127187314عبد العزيز صالح الهالبي350

502500501250127187314محمود إسماعيل صالح صالح351

5501750055013750139720523450
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3520000000

502500501250127187314دخيل محمد سليمان السعدون353

3540000000

25600251501593109خالد محمد مقبل العنزي355

200240020048004887461234محمد حسن محمد باكال356

3570000000

200240020048004887461234جمال عبد الحليم الشرقاوي358

3590000000

502400501200122187309عبد الكريم محمد سعيد المؤمن360

3024003072073112185عبد هللا سليمان محمد الحديثي361

502400501200122187309سعدون إبراهيم البراهيم362

200240020048004887461234إبراهيم حمد محمد الهزاع363

10024001002400244373617محمد سليمان عثمان األحمد364

3650000000

9051990090521320216733775543
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502400501200122187309علي ابراهيم حامد غبان366

3670000000

4024004096098149247صالح سريع عبد هللا السريع368

200240020048004887461234ابراهيم عبد هللا سعد الرومي369

5011005055056187242سعيد علي محمد الغيالني370

202400204804975123محمد إبراهيم طلب الشمري371

3720000000

502400501200122187309محمد عبد العزيز القباني373

3024003072073112185عبد هللا حامد حمود المعيقل374

10024001002400244373617عبد الكريم عبد هللا الغامدي375

10024001002400244373617عبد هللا حسن صالح الدغيثر376

3502400350840085413062160عبد الحميد عبد الوهاب العوهلي377

502400501200122187309عبد العزيز درويش محمد حكيم378

502400501200122187309وابل علي سليمان الوابل379

109027500109025510259340676659
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202400204804975123عبد العزيز عبد هللا سعد آل سنبل380

3810000000

3820000000

200240020048004887461234محمد عبد هللا علي المنيع383

15024001503600366560926عبد الكريم صالح السحيباني384

3024003072073112185سرهيد عبد الرحمن الجباره385

10024001002400244373617صالح معيض عبد هللا الغامدي386

10024001002400244373617عثمان ناصر عثمان البريكان387

200240020048004887461234حسن محمد أحمد الحازمي388

602400601440146224370عبد العزيز راشد العلي العشبان389

502400501200122187309صالح ابراهيم بابعير390

502300501150117187303ابراهيم محمد امين بخاري391

502400501200122187309محمد يحيى ابراهيم الصيادي392

502400501200122187309أحمد درويش عمر عابد393

106028700106025390258039556535

هـ1435تقرير توزيع األرباح على مساهمى الجمعية التعاونية متعددة األغراض لمنسوبى جامعة الملك سعود بالرياض للعام الهجرى 

( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

28صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

3940000000

5019005095097187283فوزية عبد هللا محمد أبو خالد395

200230020046004687461214عبد العزيز محمد العقيلي396

3970000000

240000000سعود سعد علي الدغيم398

202400204804975123بكر محمد إبراهيم حسن إبراهيم399

10007001000700071137314442إبراهيم بن عبيد السعيد400

3024003072073112185خالد عبد الرحمن حمد السيف401

202400204804975123حمد عبد هللا فهد اللحيدان402

200240020048004887461234عبد الرحمن محمد عثمان العمود403

502400501200122187309سعد إبراهيم محمد الناهض404

200190020038003867461132محمد سليمان عبد هللا السويلم405

4060000000

502400501200122187309علي عبد هللا تركي الخميس407

182023600182025230256467909355
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10024001002400244373617عبد الناصر عبد الرحمن الزهراني408

10024001002400244373617محمد علي أحمد عيسى409

10014001001400142373515حسن أبو بكر فريد العولقى410

502400501200122187309سعد زيد محمد الحليبه411

4120000000

502400501200122187309فهد عبد الرحمن بالغنيم413

10024001002400244373617نوال حمد عبد هللا الشبل414

10024001002400244373617عبد هللا صالح محمد العثيمين415

15024001503600366560926بديعه صالح محمد ناضره416

502400501200122187309عدنان صديق محمد نوح417

502400501200122187309محمد كميخ دريميخ العتيبي418

502400501200122187309علي عبد الرحمن علي الوهيبي419

4024004096098149247عبد الرحمن حمود السحيباني420

10024001002400244373617عبد المحسن سعد العتيبي421

104030200104023960243538806315
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0000000ــــــــــ422

10024001002400244373617جواهر إبراهيم راشد السعيد423

10024001002400244373617عبد العزيز علي صالح المشاري424

0000000ـــــــــ425

202400204804975123فاطمة سماح عبد هللا حسين426

3024003072073112185هدى عبد المحسن الرصيص427

4280000000

200240020048004887461234عبد هللا ركيب علي الشمري429

0000000ـــــــــ430

3524003584085131216حمدان إبراهيم سعيد المحمد431

200240020048004887461234محمد قاري سمير قندي432

10024001002400244373617علي حسن عبد الرحمن بهكلي433

12024001202880293448740حسن إسماعيل علي مذكور434

0000000ــــــــــــ435

9052160090521720220733775584
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502400501200122187309عبد هللا ناصر عبد هللا السبيعي436

502400501200122187309عبد الرحمن سعد الحميدي437

502400501200122187309محمد علي إبراهيم الملحم438

202400204804975123تركي سعيد باشا الكندي439

20120020240247599محمد سليمان السكران440

202400204804975123محمد صالح إبراهيم الطاسان441

0000000ــــــــــ442

10024001002400244373617عبد الرحمن حمود عناد القاضب443

2070020140147589حسين عائد شباب البقمي444

0000000ــــــــــ445

4460000000

4470000000

202300204604775121سعد محمد سعد الطخيس448

20012002002400244746990طارق حمود المسلم449

5501980055010200103720523089
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502300501150117187303عبد هللا محمد أبو بكر450

0000000ـــــــ451

3002300300690070111191821علي محمد السحيباني452

502200501100112187298علي إبراهيم بوكر حوباني453

14302200143031460319753358533ياسين أبو بكر عبد الغني العدني454

4550000000

4560000000

202300204604775121عبد العزيز محمد عبد هللا العيد457

5018005090091187278حمدان محمد الحمدان458

10017001001700173373546معدي محمد معدي القحطاني459

200170020034003467461092محمد عبد هللا آل معتوق460

5017005085086187273سالم محمد عطيه الزهراني461

10017001001700173373546ناصر إبراهيم محمد آل تويم462

201700203403575109فهد عبد هللا علي اليحيى463

2370216002370499605078884313920
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5017005085086187273عبد هللا بن سعد الجاسر464

10016001001600163373536محمد عبد هللا محمد العوض465

5017005085086187273حمد عبد العزيز التويجري466

4670000000

200170020034003467461092عبد الرحمن عبد هللا الورثان468

10017001001700173373546أحمد عبد هللا المطوع469

4700000000

251700254254393136عبد الحميد عبد هللا الزيد471

5017005085086187273عبد هللا ابراهيم العجاجي472

5017005085086187273ماجد محمد عبد هللا الماجد473

10016001001600163373536عبد الرحمن محمد السنيدي474

10016001001600163373536محمد عبد هللا صالح بن صالح475

5001600500800081318662679عبد هللا فهد المبيريك476

201600203203375107خالد سكيت السكيت477

134519900134522045224050187259
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4780000000

5016005080081187268عبد القادر عبد الوهاب البابطين479

200160020032003257461071عبد الواسع عبد الغفور اسرار480

5016005080081187268محمد عبد هللا إبراهيم الهران481

4820000000

5016005080081187268صالح سعد صالح القحطاني483

5016005080081187268غازي سعيد العباسي الغامدي484

5016005080081187268ناصر عبد العزيز السعران485

5015005075076187263صالح محمد فرحان الخثالن486

5014005070071187258أحمد حسن العرجاني487

5014005070071187258طالل عبد الرحمن حمزه الردادي488

701600701120114261375أحمد عبد هللا حازم الغامدي489

10015001001500152373526فيصل عبد العزيز المبارك490

5016005080081187268رشود محمد الخريف491

8201860082012770129830594357

هـ1435تقرير توزيع األرباح على مساهمى الجمعية التعاونية متعددة األغراض لمنسوبى جامعة الملك سعود بالرياض للعام الهجرى 

( 1165517 )  النقاط عدد  ( 0.10163227673 ) األعضاء غير علي العائد من النقطة نصيب   ( 3.7310134212 ) األسهم أرباح من السهم نصيب 

اإلجمــــــــــالي

35صفحة رقم 



إسم المساهمم
عدد األسهم 

األساسية

سنوات 

المساهمة

عدد األسهم 

الجديدة

تاريخ 

اإلضافة

مجموع 

أسهم الفرد
التوقيعإجمالى األرباحأرباح األسهمعائد التعاملعدد النقاط

4920000000

5015005075076187263بسام أحمد عثمان البسام493

5015005075076187263عبد هللا سعيد أحمد القحطاني494

801500801200122298420علي بن محمد علي الجمعه495

10015001001500152373526مها محمد عرفان عرفه496

200150020030003057461051سعد صالح عبد هللا الرويتع497

10015001001500152373526سفر حسين عبد هللا القحطاني498

5015005075076187263عبد هللا عبد الرحمن السعدون499

10015001001500152373526سامي علي أحمد الصانع500

10015001001500152373526حامد عبد الرازق السويدان501

5015005075076187263عبد العزيز راشد الدباس502

5015005075076187263عبد الرحمن عبد هللا الشمري503

5040000000

201500203003075105ظافر بن علي سعد القرني505

9501800095014250144835444993
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4101500410615062515302155فالح شبيب العجمي506

3014003042043112155عوض خزيم علي االسمري507

10015001001500152373526عبد الرحمن ابراهيم العوله508

3014003042043112155أحمد بخيت محمد شريم509

5015005075076187263عبد الرحمن أحمد سليمان الماجد510

201500203003075105أحمد عبد العزيز العويس511

4015004060061149210زياد بن عثمان الحقيل512

5130000000

201400202802875103يوسف عبده عبد هللا عسيري514

5150000000

10014001001400142373515توفيق إبراهيم بديوي516

201400202802875103سليمان صالح العقال517

3301300330429043612311667عبد الرحمن العالي518

201300202602675101فايز عثمان حريب519

117017100117016650169243656057
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5200000000

3014003042043112155عبد الرحمن بن هادي الشمراني521

10013001001300132373505عبد هللا سلمان السلمان522

5230000000

5240000000

5250000000

5013005065066187253خالد عبد الرحمن الفرحان526

5270000000

5280000000

10011001001100112373485صنهات بدر العتيبي529

201300202602675101خالد صالح المزيني530

5310000000

3013003039040112152عبد الحكيم عبد العزيز الوكيل532

10013001001300132373505رشود عبد هللا الشقراوي533

4309000430542055116042155
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5340000000

200130020026002647461010محمد سليمان القويفلي535

200130020026002647461010طالل محمود محمد ضاحي536

4002600400520052814922021
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