
مالحظاتاسم الحسابرمز الحسابم
ت عارف موزع1112113095 ات الب حل
دهللا2112113094 ت - محمد ع ات الب حل
العمة مزنة - الرس3112113075
ت الرس4112113083 سا
هاي سل - عقلة الصقور5112113053
ه6112113108 ناد - عن ات ر حل
ق المدينه7112113145 ف ط ات الس شعب
الزومان للتمور8112113067
ليون ماركت9112113020

دائع10112113029 ف ال محامص ال
ات - الرس11112113135 مال ع لل شم
ق المدينة12112113081 لس ط انجوي محطة سفن 
افه13112113140 ف الض ك
ة 14112113205 مؤسسه االبرار للمواد الغذائ
ات رمز المذنب15112113106 حل
ه16112113181 اسواق سلطان المرك
ان17112113311 سا ك ات  ركن حل
قهوة ال 18112113016
دائع 19112113176 ستان  ال
حال فهد20112113182
قهوه ذوق الرس21112113152
محامص الحواس المذنب22112113025
ة23112113091 ا عن ات اس حل
ه24112113146 خ عن ف الشم ك
ات االفراح المذنب25112113093 حل
صفراء الرس26112113138
سلة الفاخر - الرس27112113121
اسواق كيوى28112113274
ة / الرس29112113118 زاد القادس
ة30112113001 يع عن أغصان ال
ن31112113183 دهللا محطه الق اسواق سالم ع
دائع32112113004 اخر حالوة /ال
افة33112113113 درة الض
ه34112113230 ه النخ مؤسسه زاو
روا القهوة35112113116
دائع36112113084 بن االشقر - ال
دائع37112113082 ت ال سا
ه38112113087 تمور الوها عن
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اء39112113120 نافة _الخ  ال
ة40112113030 محامص النا : عن
ان جاس41112113234 أر
ات رمز 2 - المذنب42112113105 حل
ادة الحلوى43112113014 ع
اسواق االبرار44112113009
حال جذاب45112113276
ف للقهوه46112113273 هالل ال
ان 1 الرس47112113262 الد
ابو عاصم48112113150
ة - الرس49112113043 اسواق القادس
ه دخنه50112113162 ركن العش
دائع51112113040 ات الحجاج ال مخابز وحل
خ 52112113217 ف الشم ك
ا53112113163 اض الخ نات الدرب األوسط ر تم
ان54112113103 ات ج حل
مفتاح كنوز للتمور55112113244
افة -- طه // الرس56112113068 الض
تمروحال57112113215
ة58112113109 ات شكوالتة عن حل
ه59112113157 مطاحن المذاق العر عن
ه60112113148 محامص دله الخليج عن
كوالته مذنب61112113151 وقت الش
مؤسسه مشعل فهد السيح62112113209
لم للعطاره63112113227 الس
ات افراح641121130922 حل
ف المعا65112113263 اسواق ط
اسواق سل 66112113256
ات مذاق ال 67112113144 حل
ف68112113281 ال
ت الرس69112113074 ة س الع
ابو صالح70112113002
ه71112113147 محامص المعتصم عن
ن72112113131 ن / الق ات الق شعب
محامص ومطاحن النا 731121131542
اف المذنب74112113243 ار
نات نجم دخنه75112113187 تم
نات صحيح76112113290 تم
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نات جاس77112113280 تم
ستان78112113295 عتق ال
عه79112113304 مؤسسه مكنون الطب
ذه80112113298 الحلوى اللذ
دائع81112113078 الن للعطارة ال
ة للتمور82112113045 مركز عن
ق المدينة83112113058 در ط در ال اسواق محطة 
ة عقله الصقر84112113062 در للتمور والشعب ال
ب85112113312 ركن اطا
ه الرس86112113180 سما الهد
تال87112113235 حلوى ر
مان للتمور الرس88112113165 سل
ن عقله89112113188 تم
ادى90112113223 ات  حل
ابو محمد91112113211
نهر البندق مذنب92112113051
ق عقله الصقور93112113204 س مركز بن هندى لل
مؤسسه ذوق شهد المذنب94112113210
ة95112113015 قطفة عن
خ الرس96112113160 ف الشي محامص ك
ت97112113250 ات الب خ
حال عمر98112113284
ت99112113247 تمور الثا

م سعود للعطاره 100112113242 ابراه
ه101112113200 لة عن حص
خ - الرس102112113017 قهوة الشي
ان الخزان 103112113342 نات أر تم
دهللا104112113279 نات مزنه ع تم
ت الرس105112113052 نورا س
فان106112113251 ر
محامص أرض االجداد107112113294
در108112113303 نات روائع  الب تم
اسواق فهد109112113332
ه110112113289 ل التجار مؤسسه النخ
ه111112113192 دهللا السمرى النبهان مؤسسه ع
ان 112112113320 قمه ج
ف نجد113112113257 ر
المركز االول114112113224
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ف الرحلة115112113261 ر
مجمع الس116112113265
ة117112113066 ات عن فة للحل الخل
ل الرس118112113149 عطارة التوا
ن119112113124 ات / الق شعب
ه120112113018 ك للتمور - عن
خ121112113231 ركن شم
ه 122112113212 ل التجار مؤسسه قهوه النخ
دائع 123112113325 ه  استهال
دالرحمن محمد المطرى124112113184 نات ع تم
سله حسناء125112113233
م126112113331 نات صحارى القص تم
مستودع ركن الوفا127112113318
ف128112113299 محامص فنجال ال
الد 129112113309 دره ال
ه130112113328 نات عن تم
ه131112113264 اسواق الشالل المرك
ا132112113044 اض الخ // ر مركز الصندوق الص
الج للتمور133112113322
ات الرس134112113168 عطارة ركن شعب
ه135112113177 حلوى عن
ت136112113314 سك عالم ال
ل عقله الصقور137112113207 نات الجب تم
ق حائل 138112113333 اسواق ط
ف الفر - الرس139112113130 ات ال شعب
اسواق الخليج140112113272
ام محمد الرس141112113080
مؤسسه عفراء 142112113285
ه143112113275 هة التجار يع ال محل ر
ه144112113167 ام عن خ
قاله العتيق145112113258
اسواق الحر 146112113253
ركن القاع147112113245
خ 148112113213 قهوه شم
الفالحة للخضار والتمور المذنب149112113076
بون بون 150112113315
ب اوقات الحال151112113288 أط
ه 152112113193 نا النبهان تم
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ه153112113194 سله األث عن
لد الرس154112113112 ات ال خ
ذوق الفنجان 155112113267
دائع 156112113199 ات أساس النوادر ال حل
ه157112113007 م عن اف القص ار
قاله الرس158112113214
اسواق ل 159112113307
ات160112113305 لمسه ج للحل
قهوه دخنه161112113197
ان 1621121133232 الد
ده163112113337 افه ب ف الض ك
نات خالد164112113277 تم
ات ج دخنة165112113100 حل
لمسات الحال166112113296
ق المدينه167112113196 نات الشمط الجنو ط تم
اسواق الف هال168112113302
محل ورقه169112113330
س170112113340 شوكو شي
اء171112113034 اض الخ اسم ر ات ال محامص وحل
ا172112113191 قهوه المذاق العر الخ
عطارة أهل الذوق173112113313
خ- الرس174112113023 نا لقهوة الشي ماض
ا 175112113283 محطه العل
نات حسن الحر 176112113254 تم
س للتجاره 177112113268 مؤسسه مساء الخم
اسواق احمد178112113301
ا179112113098 ات ال - الخ حل
اسواق ثمار النهضه180112113338
جوز ولوز الرس 181112113186
قوت البيوت182112113327
محامص الصفا183112113237
نات حس ع دهام184112113336 تم
ا185112113169 عطارة السل لإلعجاب الخ
الد 186112113291 درهم ال
سمه 187112113335 نات  تم
دائع 188112113206 محامص المذاق العر 
اسواق المح 189112113236
مه 190112113266 عطارة الح
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نات أرض الخضار 191112113269 تم
ر192112113286 محطه الزا
ف القافله193112113329 اسواق ركن ط
ز عقله194112113159 د الع نات ع تم
اء195112113317 ع قص حال جذاب ف
افه - الرس196112113003 احد الض
مؤسسه عفره197112113252
دائع 198112113218 سحاب 
ا199112113343 ف الب محامص ال
العو 200112113249
دهللا المرزوق201112113310 اسواق وثالجه ع
تفاحه الموسم 202112113306
نات فهد الحر 203112113198 تم
ف204112113226 نات تاج المص تم
ن للعطاره الرس205112113202 ح قهوه ال
ه الوادى رس206112113142 عش
ان207112113297 الس
حال اليوم 208112113287
ات الحزم 209112113321 خ
نات صالح210112113300 تم
ان211112113221 فه محمد هد نات لط تم
ه - دخنه212112113005 اذواق الشعب
اعشاب ام تر الرس213112113203
ب الوفاء214112113334 اسواق ط
نات ماجد سماح الحر 215112113270 تم
نات الحار 216112113220 تم
مؤسسه موقفه مطر العتي 217112113229
ت القهوه 218112113228 ركن ب
محامص مجد قهو 219112113260
زاد االندلس220112113293
ت 221112113341 ات الب حل
ذوق الفرجان دخنه222112113115
قوه المستهلك223112113219
ة 224112113271 نات الع تم
محطه الضاوى225112113324
سعود226112113239
م227112113246 اف القص ار
دار الشامل228112113292
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نات ورده الرس229112113259 تم
نات سناء الخ 230112113225 تم
ب231112113240 نات الساه تم
ملت الثمار 232112113339
نات مناره الخ 233112113222 تم
قاله كيوى234112113282
مؤسسه صالح ال الحر 235112113326
قاله يرموك236112113319
ة 237112113308 ج جافا للمواد الغذائ ب
ه238112113166 ا عن طا
اء239112113190 محامص المذاق العر - الخ
ة240112113010 ستان / عن اسواق ال
ز241112113232 د الع نات ع تم
ه242112113238 استهال
نات المروه243112113255 تم
نات خفوق المذنب244112113175 تم
محامص الركن الذه عقله245112113208
اسواق العنود246112113241
ة247112113056 ق الملك سلمان _ عن اسواق ط


