
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بيانات المساهمين في الجمعية التعاونية الزراعية المركزية

 رقم الجوال اسم الممثل في الجمعية الترخيص  اسم الجمعية م

 504869677 سلمان بن خلف الشراري 148 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بطبرجل )الجوف( 1

 505169810 فارس الحميدي 209 الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس بالمملكة 2

 504703822 عبدالعزيز محسني الطلحي 229 الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة الطائف 3

 555136787 ابراهيم عبدهللا الخليفة 232 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالرس 4

 505742196 الشهرانيسعيد عوضه سعيد  237 الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بخميس مشيط 5

 598383352/566165386 علي بن أحمد أبو الغيث شعبي 81 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بصامطة 6

 504585637 يوسف علي الدماك 309 الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي 7

 540407581 عمرو 87 الجمعية التعاونية الزراعية باألحساء 8

 540358600 عبدهللا بن شويعر السويدي 201 الجمعية التعاونية الزراعية بأحد المسارحة 9

 503751690 عبدالعزيز محمد 134 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالشيق رغوة 10

 545556836 عبدالعزيز بن فيصل بن سفيان 72 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بمليح 11

 566063577 ناصر بن حمد الناصر 179 التعاونية الزراعية بالبطينالجمعية  12

 563276868 وليد بن هندي بالحازمي 307 الجمعية التعاونية للنحالين بالمدينة المنورة 13

 555754106 عبدالرحمن بن سعد الشهراني 214 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بوادي بن هشبل 14

 556074908 صالح علي الصيعري 253 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بشرورة 15

 562999766 جالل جعفر زكري 140 الجمعية التعاونية الزراعية بجيزان 16

 533244912 رائد محمد جبران مسملي 200 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بجازان 17

 506341234 حمد عبدالرحمن حمد 243 السليل الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة 18

 505777393 سعيد بن سعد بخروش 295 الجمعية التعاونية للرمان بالباحة 19

 505467709 محمد بن حمد الماجد 91 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بثادق 20

 551513330 محمد عبدهللا القحطاني 304 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بطريب 21

 544414747 خالد بن ناصر لسلوم 250 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بحبونا 22

 555466684 عبدالرحمن بن محمد الدوسري 202 الجمعية التعاونية الزراعية بوادي الدواسر 23

 506420005 محمد بن شعير حمدان الشراري 162 الجمعية التعاونية الزراعية بوادي السرحان 24

 555308092 إبراهيم بن عواد الحربي 199 الجمعية التعاونية لمنتجي ومصنعي التمور بالمملكة 25

 505881103 فهيد سالم فهيد المري 274 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالظهران 26

 505156133 الباتعخالد بن عبدالمحسن حمد  204 الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل 27

 508777066 عبدالهادي عبدالكريم الشايع 22 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالجوف 28

 564281121 عبدالرحمن األسمري 258 الجمعية التعاونية للنحالين بأبها 29

 505169955 أحمد بن حمود فهد البقعاوي 256 الجمعية التعاونية متعددة األغراض ببقعاء 30

 500334355 عبدهللا بن عايض محمد القحطاني 205 الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير 31



 

 

 رقم الجوال اسم الممثل في الجمعية الترخيص  اسم الجمعية م

 505325394 ثامر بن عبدالكريم  227 الجمعية التعاونية الزراعية بالعال 32

 501734258 عبده قرني 303 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالرياض 33

 535115577 عبدهللا أحمد الفهد 65 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالزلفي 34

 555144174 سعد بن عبدالعزيز سعيدان 70 الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم 35

 566451899 نايف بكري محمد باشامي 267 الجمعية التعاونية الزراعية بالليث 36

 552858905 هادي بن مانع عايض القحطاني 278 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بمحافظة بتثليث   37

 505815259 طارق بن عبدالعزيز بونيس 43 الجمعية التعاونية لمستخدمي شركة أسمنت الشرقية  38

 505745655 سفر بن عبدهللا برقان 21 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بخميس مشيط 39

 505822193 عايد مسند عسل الشمري 262 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالمحفر 40

 555957095 ساري بن سعود الدوسري 175 الجمعية التعاونية الزراعية بالدمام   41

 505156162 فهد بن راشد فهد التميمي 233 ائلالجمعية التعاونية لرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بح 42

 505782019 أحمد بن عبدهللا آل خازم الغامدي 210 الجمعية التعاونية للنحالين بالباحة  43

 505474781 عبدهللا الرويتع 61 الجمعية التعاونية الزراعية بالخرج  44

 504418665 منيع عبدهللا فهد المنيع 246 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالمزاحمية  45

 542334447 سعد سالم الجبيري 212 الجمعية التعاونية للحبوب واألعالف بالمملكة 46

 555130179 عبدهللا محمد البصير 266 الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية 47

 594345555 محمد بن صالح العبدهللا الجلعود 41 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالبدائع 48

 505773720 عبدهللا بن صالح الخضر الغامدي 230 التعاونية الزراعية بالباحةالجمعية  49

 548080002 عبدهللا بن محمد العريفي 75 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالقويعية 50

 553647997 خالد بن صالح الفريهيدي 16 الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة 51

 554848899 خالد بن عبدهللا السويلم  1 متعددة األغراض بالدرعيةالجمعية التعاونية  52

 505301692 عبدالكريم بن حامد صالح الحديدي 8 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالمدينة المنورة 53

 505462245 عبدهللا بن الناصر السديرى 30 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالغاط 54

 505159989 فهد دحيم الجلعود 14 التعاونية متعددة االغراض بقفارالجمعية  55

 553230065 علي 286 الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة  56

 505742196 سعيد الشهراني 335 الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بخميس مشيط 57

 555019293 أحمد طويلع عويضة العتيبي  310 الجمومالجمعية التعاونية متعددة األغراض رضا بمحافظة  58

59 
الجمعية التعاونية الرؤية للتسويق الزراعي بالمنطقة 

 الشرقية
 569989996 عبدالعزيز العنزي  10043

 555048816 سليم العنزي 301 ماليةالجمعية التعاونية لمربي الدواجن بالمنطقة الحدود الش 60

 505703492 سليم مقبول العمري 350 للثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقيةالجمعية التعاونية  61

 556396665 تركي بن عبدهللا الغالي 224 الجمعيه التعاونيه الزراعيه التسويقيه بالجوف 62

 569996890 صالح علي ال محلوى العسيري 10083 جمعية تهلل التعاونية الزراعية بأبها 63


