
جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1006751125طالل لطفي أبو شوشة1

1002299442فيصل عبدهللا باطويل2

1029802897أمين عبدالعزيز عبدالجواد3

1037502901حسن أحمد باجبير4

1037629811محمد حسين اليحيا5

1020477657بركة غالي الجحدلي6

1019962776فؤاد أحمد عبدهللا بخاري7

1025890425سراج محمد  كتوري8

1003180914بلغيث ابراهيم حسن9

1018123248عادل محمد تخته10

1032365791خالد سعيد الشويكي11

1001726650محمد عقيل عمر عقيل12

1009995133علي زين الطاهي13

1062030299حسين علي اليعقوبي14

1074339134عبده ابراهيم حلواني15

1018659043علي محمد المجدوعي16

1043971611عطية علي الشاعري17

1055852725فهد حميد عبيد الجحدلي18

1040955476ابكر بن بلغيث تولي19

1066236959محمد عبدهللا ناصر عالب20

1003102694محمد علي قايد21

1017736727ماجد علي العمري22

1032718927عبد الحميد محمد الجدعاني23

1021401722سعود زكي جميل مقدم24

1029069414محمد إدريس حسين الشريف25

1046865323حسني احسان ابو الفرج26

1108047174سالم مبارك سعيد بامعس27

1007479023نبيل سعيد مهدي حسين28

1009326206عبده علي عقيلي29

1035124088أحمد سليمان صالح الفالج30

1006673766عالء عادل جميل فلمبان31

1052100433محمد أحمد عبدالكريم زغلول32

1010455721نايف علي مهدي الشريف33

1046303952يوسف عويد عايد الخميسي34

Page 1



جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1001863008عبد القادر بن ابراهيم بخاري35

1064187521سعيد علي سعيد علي36

1037860382حميدان بن سعد هللا الجدعاني37

1005365828مجدي حسين عبده حديد38

1008977934عيد حمود القريقري39

1060565148ياسر عبدالحافظ القريقري40

1001019700أحمد حسين أحمد عبيد41

1000326791رامي عبدهللا اسحاق خير هللا42

1013332612هاني ناصر محمد الخمري43

1012105654معتاد عطية جمعان الجدعاني44

1047348493على ناشي بريك الجدعاني45

1009724533سعيد ناشر جويبر الجدعاني46

1009057025ناشي بن بريك بن مبروك 47

1019666468هاني بن ناشي بن بريك 48

1010528394بريك مبروك حمود الجدعاني49

1004766257محمد صالح عايد االحمدي 50

1023663766حويمد بن محمود بن حامد 51

1019666476نصار بن ناشي بن بريك 52

1044823951سامي محمد سيد شمعه53

1005433634قابل مقبل العوفي54

1065520098أحمد محمد عبدالكريم55

1008195024نبيل محمد سيد شمعة56

1021412570سمير عبدالرحمن يحي قاسم57

1034137321عبدهللا سالم باسمير58

1066373125علي رمضان الزهراني59

1032842617غانم محمد العبسي60

1008480129حامد أحمد باكدم61

1039072028عبدالرزاق علي الشريف62

1054456353سعد خميس محمد الثعلبي63

1051521548حسام حسين باكدم64

1005926991أيمن داود كنو65

1064551755هادي شوعي أحمد بسطه66

1012623599حميد حمد ضيف هللا الجدعاني67

1024442061عبدهللا مبارك عطية هللا العمري68
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جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1060750682خضر عباد الجدعاني69

1022345854ملفى الفي الجدعاني70

1012105621عطية جمعان الجدعاني71

1029567367محمد الفي خضر الجدعاني72

1088956048عبدهللا جمعان الجدعاني73

1028357083فيصل جميل المولد74

1013706773عبدهللا جميل المولد75

1059128825ماجد عبدالرحمن الزهراني76

1067800589عبده محمد حسين الخردلي 77

1033986918محمد خليل ابراهيم رشيدي 78

1014243651يوسف عتيق الحربي 79

1016914283محمد عتيق الحربي 80

1014054751عتيق عيد الحربي 81

1016914325عادل محمد الحربي82

1051346193وليد محمد الحربي 83

1027299104حمدي ساعد الجدعاني 84

1075796951نعيم عطية الكنيدري85

1058593037عبدالرحمن سالمة القايدي 86

1013039928طارق سليمان زقزوق 87

1081489310أبوطالب علي المعشي 88

1048714255محمد علي دخيل الشهري 89

1008145177بندر خالد العمري90

1000587327سليمان بن منيع سليمان الخليوي91

1004676445عبدهللا محمد داخل الحربي92

1040998963هارون حسن برقاوي93

1056263294احمد محمد صالح الجحدلي94

1003906227عطية هللا محمد صالح الجحدلي95

1074949858احمد محمد ابكر حسن96

1000676822احمد خضر مسعود الجدعاني97

1008145201فهد خالد العمري98

1037093604فرج غالي الجحدلي99

1043858107حامد غالي الجحدلي100

1058531771أحمد عابد الجحدلي101

1041067008عيد دخيل هللا الجحدلي102
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جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1034631448فرج سعد فضل هللا المولد 103

1036371803فرج مفرج العوفي104

1037437108غازي قبال مقبل العوفي105

1369779014جميع جمعه الجحدلي106

1053570337مجدى حميدان حضيض الزنبقي107

1034194165محمد صالح حمدي الجحدلي108

1010979423عابد عطية الشماسي109

1038470309عايد بن فراج عابد الزبيدي110

1062247109أحمد منيع هللا العصالني111

1036287215حميد حمييد العوفي112

1028780847غازي مضيان الظاهري113

1083749331هاني عابد القريقري114

1098962022خالد بركة مبارك الصاعدي115

1034466795حسين عيد أحمد الحجري116

1034531655أحمد حمدى حضيض العصالني117

1039863731عطية هللا حامد عطية الحازمي118

1004507214نايف أحمد العصالني119

1070108947هاني حميدان حمد الجحدلي120

1011492491عبدهللا سليمان العصالني121

1063615296حامد عبيد هللا دخيل هللا الجحدلي122

1050603669عبدهللا حميد رافد الفاغي123

1039339997عيد أحمد عطية هللا الحازمي124

103851538بركة عبدهللا عطيوي الزنبقي125

1070099864حميدان حمد حميد الجحدلي126

1034272185حميد حمدان رده الرايقي127

1034172906بسام حميد حمدى الجحدلي128

1057687871عبدالرحيم عبيدهللا العوفي129

1037063755عبيد عبيدهللا العوفي130

1034348654خليل ابراهيم الجحدلي131

1043501210نافع حمدان محمد الشماسي132

1076917044عيسى حميد عيسى السيد133

1043625308سامي محمد سالم  المحمدي134

1003764444حمود أحمد سالم المحمادي 135

1017477108حسين محمد البارقي136
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جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1034172849حميد حمدي حميد  الجحدلي 137

1035915691باخت جميع بخيت المولد 138

1027301298حميد حامد سالم الفارسي139

1056303934عوض عبدالحميد محيميد الغانمي140

1053570295حميدان حضيض الزنبقي 141

1038708531علي حميد عيسى السيد 142

1048724999ناهر مسيعيد الجحدلي 143

1043063765عاتق ابن حيا عيد العصالني 144

1095567234علي عبدالمحسن المهداوي145

1025625911علي شينان علي المرحبي146

1014668196حسين شينان علي المرحبي147

1025635929محمد شينان علي المرحبي148

1052650395يحي شينان علي المرحبي149

1017147453عبده عبد هللا عبده العمشاني150

1017147479عبدهللا عبده عبد هللا العمشاني151

1077166559زهرا غيث عبدالمحسن المهداوي152

1024653261محمد عمر عبدهللا البارقي العمشاني153

1058683838محمد عمر مبارك الراشد 154

1021623309راجح أحمد راجح المهداوي155

1016311086عقيل محمد عقيل القرمطى156

1039832722محمد عقيل محمد القرمطى157

1019832748أحمد محمد عقيل القرمطى158

1019832797عبدهللا محمد القرمطى159

1009915792حسين علي حسين البركاتي160

1078264486علي حسن محمد البركاتي161

1031471808علي محمد حسن البركاتي162

1032438846أحمد محمد بن كريم البركاتي163

1048829921عيضه علي محمد  البركاتي164

1064613175سالم عاطي عطية هللا  الجدعاني165

1017651678يحيي يحيي حسين ازيبي166

1191166882حمود حمدان راشد الجدعاني167

1035635861شينان علي يوسف المرحبي168

1025635937يوسف شينان علي المرحبي169

1027079041عثمان عبدهللا محمد المهداوي170
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جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1014062002علي محمد على الثعلبي171

1032974352ماجد علي محمد الثعلبي172

1082949395سالم فرج سالم المولد173

1070235963سعود مشي سعد الحربي174

1014062031حسن على محمد الثعلبي175

1034044949رجاء عويتق جزاء المطيري176

1021875255أحمد محمد علي المهداوي177

1021248297مرعي بالقاسم عبدالعزيز البركاتي178

1063047524محمد حسين محمد البركاتي179

1019006236عطية محمد عايد الثعلبي180

1061146203محمد علي عبده البركاتي181

1019832805ابراهيم محمد عقيل القرمطي182

1023393323عمر حسن عوض الحسنى183

1060059365عمر حمود سعد البركاتي184

1062934516عبدالمعين بلغيث البركاتي185

1051225074بشير علي محمد البركاتي186

1022041774محمد حسن عوض الحسني187

1073039685عبدهللا محمد أحمد البركاتي188

1058074996علي حسين زاهر  البركاتي189

1072417510عمر محمد أحمد البركاتي190

1021347216محمد حسن محمد البركاتي191

1022780371محمد حسن محمد المهداوي192

1064358839عوض حسن عبدالعزيز النعيري193

1049804451الحسن حسن عبدالعزيز النعيري194

1046608590هاشم علي حسن البركاتي195

1052200147عبدهللا حسن عبد هللا البركاتي196

1058097708بهلول عبيد حسن البركاتي197

1020499784حسن عبده حسين البركاتي198

1031330085علي محمد عمر الشقيقي199

1026712230ابراهيم عبده عمر اليحياوي200

1043613130زاهر احمد األعجم اليحياوي201

1019301140أحمد محمد ابو بكر الشاعري202

1065046920حمد محمد حمد اليحياوي203

1054648892محمد ظافر عبدهللا الرفيدي204
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جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1068597804ابراهيم عميش حمد الويني205

1038020143علي عيسى احمد الرفيدي206

1052983499حسان علي احمد المحمودي207

1060511571ابراهيم موسى احمد الزيلعي208

1041245687محمد عبدالعزيز علي الرفيدي209

1059394922عمر محمد احمد اليعقوبي210

1027593704جابر علي عطية اليعقوبي211

1056221763علي حسين حاسن الرفيدي212

1057742080مديني محمد مديني الرفيدي213

1023350273علي محمد هاشم الشريف214

1065285775موسى علي محمد الشريف 215

1017505361حسن علي خليل الشاعري216

1058253210محمد حسن محمد الرفيدي217

1063327082مبارك محمد أحمد اليعقوبي218

1070772387حسن احمد علي  الزاهري219

1063837056عمر عبده شامي العمشاني220

1064929845مدني حسان علي العمشاني221

1024375790يحي محمد زين الرفيدي222

1027634649علي يحي حسين الشريف الحسني223

1064271479عبدهللا عثمان أحمد الحازمي224

1018118537احمد محمد مناع الكديسى 225

1054668049محمد بادي عبدهللا العمودي 226

1055993321علي سعيد محمد الخيري227

1062353799احمد محمد درويش اليعقوبي228

1049150582هادي حسن صالح الرفيدي 229

1026073914عمر محمد خليل اليحياوي230

1021753098علي حسن علي الزاهري 231

1040886085علي حمد علي بجاني232

1070338411شامي عبدهللا الشقيقي233

1059143915يحي ابراهيم يحي  الزبيدي 234

1022931537علي طه علي الزبيدي235

1072776592عبدهللا مخضور علي المولد 236

1017917756بلغيث محمد زاهر الجدعاني237

1024090282حسن محمد موسى الشاعري238
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جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1053268643حمد حسين محمد الثعلبي239

1057138719علي حسين علي الكديسي 240

1063141418حاسن محمد حنش الرفيدي 241

1052089057علي منصور احمد براحى 242

1027612603حمد عبود داوود عوده 243

1023441783حسين سعيد محمد المسعودي244

1066261114علي حسان علي العشماوي 245

1028062618عمر شامي عمر اليحياوي 246

1023630989حسن شامي عمر اليحياوي247

1039669153شامي علي وافي اليحياوي 248

1064802901مدني احمد علي الزاهري 249

1018659043على محمد أحمد المجدوعي250

1043793206ابراهيم علي ابراهيم الخالدي251

1022221939صديق شامي عمر الشيباني اليحياوي252

1054996275علي الحسين حمود اليحياوي 253

1017421205زيد حسين الهادي الفقيه254

1050096781حسن علي محسن شامان الخيري255

1054977804حسين احمد درويش اليعقوبي256

1025541523أحمد علي أحمد بداحي257

1054507916محمد احمد درويش اليعقوبي258

1064054362محمد عبدهللا محمد الخيري 259

1000290278أيمن محمد أحمد صقير 260

1070255862محمد عمر عبدهللا المحمودي261

1026712206عبده عمر ابراهيم اليحياوي262

1032438846احمد محمد كريم البركاتي263

1062441280محمد عطية احمد اليعقوبي264

1056825944علي عطية احمد اليعقوبي265

1062462229احمد عطية احمد اليعقوبي266

1045077417يحي عثمان احمد الويني267

1053479828محمد علي درويش الطاهي268

1054563802محمد علي حسن الرفيدي269

1048986143عبدهللا علي عبدهللا الرفيدي270

1051384863حسن حسن علي الزاهري271

1023681966محمد شامي عمر اليحياوي272
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جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

1017302918أحمد عبده عمر المهابي273

1017250539شامي علي شامي الزيلعي274

1060660303محمد درويش صنقور ملوك275

1070211535محمد احمد علي الزاهري276

1055358020حسن احمد سليمان الرفيدي 277

1066241135ابراهيم يوسف احمد الزيلعي278

1056465915عبده يوسف احمد الزيلعي279

1004180806محمد ابراهيم شامي اليحياوي280

1028626040علي بادي عبدهللا العمودي281

1065205559احمد حاسن احمد الرفيدي282

1018484640بشير هادي علي المحمودي283

1067833028شامي ابراهيم إدريس اليحياوي284

1077621934سليمان عمر عبدهللا المحمودي285

1011363890حمد سلمي سليمان الحربي286

1052041462مشعل ابراهيم محمد الجحدلي287

1064893116ريان عابد العصالني288

1005433659وليد قابل مقبل العوفي289

1005433683وهيب قابل مقبل العوفي290

1005433717نواف قابل مقبل العوفي291

1037192505نبيل عبدالقادر سليمان السيامي292

1035376068حمادي بدر فريج العوفي293

1028048034عايض عويض سالمه الولدي294

1029686944رائد محى الدين علي مليباري295

1006942351صالح محمد عبدالفراج ذيبان296

1035376118هاني حمادي بدر العوفي297

1035376100فهمي حمادي بدر العوفي298

1037482260صالح محمد حسن النجار299

1092457421مهند عبدالقادر إبراهيم بخاري300

1049313735علي عبدهللا صالح الرفيدي301

1066179217عطيه حمد حسين الثعلبي302

1054318157حسن عبدهللا خلوفه الزبيدي303

1000348175محمد حسين عبدالرحمن الغفير304

1015373200محسن إبراهيم يحى العيافي305

1084843489عبدالرحمن خالد سعيد الشويكي306
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جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة 

بيان باعضاء الجمعية العمومية

رقم 

العضوية
ً بطاقة االحوالاألسم رباعيا

10119930191عبدالمعطي مبارك إبراهيم الجحدلي307

1047146459محمود سليمان عبدالغفور لبان308

1087288971مبارك محمد عمر العمشاني309

1023907080علي إبراهيم عوض الكديسي310

1026714517مدني حسن هادي المسعودي311

1023890245عبدهللا ظافر عبدهللا الرفيدي312

1023873266محمد حسن محمد الخيري313

1064630682هندي محمد عبدهللا الشيخي314

1056769688أحمد إبراهيم حواسي الخيري315

1052754460عبدالرحمن عبده محمد البركاتي316

1023877044عيسى ظافر عبدهللا الرفيدي317

1030982332خلف إبراهيم حسين العمري318

1013039969زياد طارق سليمان زقزوق319

1056711391مبروك حسن محمد المهداوي320

1083370534بريك ناشي بريك الجدعاني321

1052214994ابراهيم محمد إبراهيم الفاهمي322

1065410753فريج بخيت المولد323
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