
 برابغ األسماكالجمعية التعاونية لصيادي  الجمعية:اسم  

 محل االقامة  االسم  م

 رابغ  محمد سالم رافد زيدان املحمدي 1

 مستورة ابراهيم ماطر فراج العربيدي  2

 مستورة   عائض ناير منور الجدعاني 3

 رابغ  سامي محمد سالم رافد املحمدي 4

 رابغ  رافد محمد سالم رافد املحمدي 5

 رابغ  رائد محمد سالم املحمدي   6

 مستورة قبال مقبل مقبول العوفي  7

 رابغ  عبدهللا محمد عتيق البيضاني 8

 مستورة سالم موصل سالمة الظاهري   9

 القضيمة   عبدهللا احمد بالل املولد  10

 مستورة   سليمان موصل سالمة الظاهري    11

 مستورة احمد سالمة واصل الظاهري   12

 مستورة عتيق هللا عطية هللا الظاهري   13

 رابغ  حميدان حمد حميد الجحدلي   14

 رابغ  مراد حميدان حمد حميد الجحدلي   15

 

 برابغ   األسماكالجمعية التعاونية لصيادي   الجمعية:اسم             

 محل االقامة االسم  م

 رابغ  حميد الجحدلي رامي حميدان حمد  16

 رابغ  الصبحى رشود رويشد رده   17

 رابغ  حميد حامد سالم الفارس ي   18



 رابغ  خليل ابراهيم احمد الجحدلي  19

 رابغ سعد عتيق علي الجحدلي  20

 مستورة عبدالحميد عبدهللا عابد املستادي 21

 رابغ حميد حمدان ردة الرايقي  22

 مستورة العربيدي ماطر فراج عايد  23

 رابغ دويدان علي سالم العوفي  24

 رابغ عبدهللا سليمان مخيضيرالعصالني 25

 مستورة الصبحي  ناصر غداف دليمك 26

 مستورة سالم منيع هللا مسلم العصالني  27

 مستورة مريع عوادة مريع املزمومي 28

 رابغ  حامد عطية هللا  الحازمي  29

 مستورة الصبحي حسين دبيان سالمة  30

 

 

 

 

 

 برابغ   األسماكسم الجمعية : الجمعية التعاونية لصيادي  ا       

 محل االقامة االسم  م
 مستورة عيس ى حميد السيد 31

 مستورة علي حمد احمد السيد 32

 مستورة فرج مفرج فريج العوفي  33

 رابغ بركه مبارك بريك الصاعدي  34

 مستورة الصبحي  عتيق عاتق حذيفه 35



 مستورة عبدهللا صويلح عبدهللا الولدي  36

 رابغ بركه عبدهللا عطيوي الزنبقي   37

 رابغ عابد عتيق علي الجحدلي   38

 القضيمة   حميد منس ي عقيل املولد  39

 مستورة عايض عويض سالمة الولدي  40

 مستورة عبد القادر حميد محمد السيد  41

 مستورة ساعد الصبحي   عبيد دليمك 42

 مستورة فهمي حمادي بدر فريج العوفي  43

 مستورة   هاني حمادي بدر فريج العوفي  44

 مستورة منصور حميد محمد السهلي  45

 

 

 

 

 

 

 برابغ   األسماكالجمعية التعاونية لصيادي   الجمعية:سم ا            

 محل االقامة االسم  م

 مستورة محمد حميد محمد السهلي  46

 مستورة حمادي بدر فريج العوفي  47

 مستورة احمد منيع هللا مسلم العصالني 48

   

   

 


