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11/04/144411/04/1444خياط رموز المعالي للخياطة الرجالية3452009057405000115250

20/04/144420/04/1444مؤسسة حلول االعمال للنقليات3452009097405001110625

02/07/144302/07/1443محل متعب مصبح رمثان الشراري للتجارة3452145037405001114090

07/05/144407/05/1444مطعم مهوش نظام الدين عبدالرزاق خان لتقديم الوجبات3452145094405001114154

08/06/144308/06/1443مؤسسة ريهام جمعه راجي الخمعلي للمقاوالت المعمارية3452145103405001114164

10/06/144310/06/1443مكتب جود القريات للخدمات العقارية3452145110405001114171

24/06/144324/06/1443محل بدريه مصبح الشراري للمواد الغذائية3452145149405001114216

29/02/144429/02/1444مؤسسة تركي علي دليم اللبيخان3452001971405000011849

19/07/144319/07/1443مؤسسة عادل فايض العنزي للمقاوالت العامة3452003570405000112958

26/06/144326/06/1443مؤسسة جوهرة المعمار للمقاوالت3452004784405000115928

22/02/144127/05/1443مركز بانوراما للحالقة الرجالية3452007929405000119456

19/04/144319/04/1443مؤسسة الطرقا صفوق ظاهر األشجعي للمقاوالت المعمارية3452007999405000119577

08/04/144508/04/1445مؤسسة ثنيه نافع كحيل الطويلعي للنقل البري3452009806405001110290

09/04/144309/04/1443مؤسسة االنوار الحديثة لالداوات الصحية3452010575405001112451

15/02/144615/02/1446مؤسسة روائع الزردي للتجارة3452143671405001112431

18/01/144418/01/1444تموينات نايف عبدهللا مناحي الشراري للمواد الغذائية3452144456405001113487

12/11/144312/11/1443مكتب فرحه عقال سليم الشراري للخدمات العامة3452144491405001113533

05/07/144205/07/1442مؤسسة محسن علي الحريبي التجارية3452009104405001111454

28/08/144328/08/1443ورشة امل ضيف هللا سويلم الشراري للحدادة3452100496405001110704

14/10/144314/10/1443مؤسسة ركن مشاهير للعباءات النسائية3452100513405001115704

19/12/144319/12/1443مؤسسة عبدان عبدهللا عبدان الشراري لمواد البناء3452009970405001110737

04/01/144404/01/1444خياط نزله عذيب العنزي للخياطة الرجالية3452009974405001110904

29/05/144329/05/1443مؤسسة مفرج حجرف السبيعي للمقاوالت3452100555405001110793

19/10/144519/10/1445مؤسسة علي سليمان خلف الزغيبي للنقليات3452010016405001110807

08/06/144308/06/1443روضة دنيا المعرفة لرياض االطفال3452145102405001114163

03/06/144603/06/1446مؤسسة حافة الزاوية للمقاوالت المعمارية العامة3452145108405001114170

18/06/144318/06/1443مشغل منى خلف بريكان العنزي النسائية3452145134405001114202

27/10/144727/10/1447مطعم محمود جواد صبيح العنزي للوجبات السريعة3452006775405001111956

14/04/144314/04/1443مؤسسة سناء أحمد ذياب العنزي للمقاوالت المعمارية3452007985405000119498

21/04/144321/04/1443مؤسسة حمد باقي الرويلي للمقاوالت المعمارية3452143667405001112424

20/05/144320/05/1443خياط زهرة االيمان للخياطة الرجالية3452143630405001112369

11/04/144411/04/1444مؤسسة خديجه هايل حمد الرويلي للمقاوالت وتاجير المعدات والنقليات3452144493405001113537

07/05/144307/05/1443محل صالح سالم الصيعري لالقمشة3452002916405000011460

19/11/144619/11/1446مؤسسة عبدالهادي سلمان قعيس العنزي للتجاره3452003417405000115159

25/02/144425/02/1444محل لمسة عطر للعطورات3452009132405001113671

05/04/144405/04/1444مؤسسة الهنوف صالح خلف الخمعلي التجارية3452145007405001114063

08/10/144308/10/1443عصائر تين و توت لتقديم المشروبات3452145028405001114081

11/05/144411/05/1444صيدلية غازيه مضحي دهيمان العنزي لألدوية3452145038405001114092

19/06/144319/06/1443مؤسسة شذا سالم الزيد للتجارة3452145080405001114142

06/09/144406/09/1444مؤسسة مصعب عايد المرعضي للتجارة3452145081405001114143

05/06/144505/06/1445مؤسسة بدر عيد بن عريعر العنزي للتجارة3452145084405001114146

07/05/144407/05/1444مؤسسة نفله دهيمان معيش الشراري للتشغيل والصيانة3452145124405001114189

15/06/144315/06/1443مؤسسة ايثار سعود سعيد الشراري لمواد البناء3452145126405001114192

21/05/144521/05/1445مؤسسة سليمان محمد سليمان الكويليت للتجاره3452003479405000113520

25/04/144325/04/1443مؤسسة سالمه ضحيان سويلم الشراري للمقاوالت العامة3452006916405000113177

29/05/144329/05/1443بوفية نور عيني للوجبات السريعة3452007945405000119469

20/06/144320/06/1443مؤسسة هيثم راجي الكويكبي للتجارة3452009791405001111034

22/04/144422/04/1444ورشة سامر اسماعيل حسين ابوحميد لمكينيكا السيارات3452009815405001110267

04/04/144404/04/1444مؤسسة شايح صالح سليم العنزي لغسيل المالبس3452143621405001112359

29/05/144329/05/1443مخبز فايزه محمد فالح العنزي للخبز3452143622405001112360

12/11/144312/11/1443مطعم ماجد شامان فليح الرويلي لألكالت الشعبية3452144494405001113542

19/02/144419/02/1444مغسلة التاج الغالي لغسيل المالبس3452144517405001113568

02/11/144302/11/1443تموينات حنين سعود عواد الشراري للمواد الغذائية3452144547405001113595

27/01/144427/01/1444محل مساعد عايد الشراري للستائر3452144601405001113654

03/06/144303/06/1443مؤسسة سميه صالح علي الرباعي لتنجيد االثاث3452144620405001113679

18/12/144318/12/1443محل أمواج للعباءات النسائية3452145829405001115050

17/03/144417/03/1444مؤسسة عامر شريتح زيدان الرويلي للخدمات التجارية3452145902405001115134

17/03/144317/03/1443معهد نوض الشمال للغات3452145999405001115258

15/04/144315/04/1443مصنع مها مفلح سليم العازمي للتصنيع3452145929405001115168

04/04/144604/04/1446مؤسسة المتميزون بالبناء للمقاوالت المعمارية العامة3452145948405001115192

07/04/144307/04/1443مغسلة صامد سمر خويران الشراري لخدمات السيارات3452145966405001115218

07/04/144307/04/1443محل مها سلمان عطاهللا الشرارى للخردة والسكراب3452145967405001115219

11/04/144311/04/1443خياط االقصى دقة للخياطة الرجالية3452145979405001115238

18/04/144518/04/1445محل زهيه هويدي محمد الحربي للحلويات و المكسرات3452146004405001115265

20/05/144320/05/1443مؤسسة النسيم غير للتجارة3452147144405001116590

20/05/144320/05/1443مؤسسة روائع كيف الشموخ للحلويات و المكسرات3452147146405001116592

27/05/144327/05/1443مؤسسة مريفه فرحان الفريح الشراري للصيانة والتشطيب3452000953405000000114

13/03/144713/03/1447مؤسسة عقال جبر فليجان العبدلي العنزي للتجارة3452003442405000112559

25/03/144425/03/1444مؤسسة حسين سالمه حيزان الشراري للخدمات العقارية3452006326405000113348

10/05/144310/05/1443خياط ازهار خيرهللا مسند الشراري للخياطة الرجالية3452144993405001114052

14/11/144314/11/1443ورشة عبدالرحمن جوهر مبارك الخيبرى لصيانة السيارات3452144996405001114055

28/08/144328/08/1443محل عاليه طرقي الراجح الملحم التجارية3452145022405001114077

24/05/144324/05/1443مؤسسة نسرين غازي الرويلي للتجارة3452145045405001114101

23/05/144523/05/1445مؤسسة ابراهيم بن يحي بن ابراهيم مريع للنقليات3452145047405001114104

15/04/144315/04/1443محل ريم البوادي االول للتجارة3452145060405001114117

24/10/144324/10/1443مطعم شومه عبيد جمعان البلوي لتقديم الوجبات3452145135405001114203

20/06/144320/06/1443مغسلة خالد عبيدهللا طنيان الشراري لغسيل المالبس3452145141405001114210

07/07/144307/07/1443مؤسسة نايف االسمر عوده العنزي للمقاوالت3452003514405000112673

13/07/144313/07/1443دار القريات  للتطوير/ مؤسسة 3452004868405000117612

10/03/144410/03/1444مؤسسة فوزيه محمود احمد مرعي للتجاره3452002407405000011784

01/03/144601/03/1446مؤسسة إلهام المستقبل للمقاوالت عامة3452100036405001113236

29/03/144329/03/1443شركة الخدمات العمالية3452009786405001116173

08/03/144508/03/1445محل حمد فهاد راجي العنزي للتجارة3452145865405001115090

10/03/144410/03/1444مؤسسة ركن الماس للعطورات3452145876405001115106

03/03/144403/03/1444مؤسسة االختيار للتشغيل والصيانة3452145968405001115220

19/04/144319/04/1443مؤسسة زمآن القهوة لتقديم المشروبات3452146008405001115270

21/05/144321/05/1443مؤسسة مشارف القريات للتجارة3452147149405001116593

21/05/144521/05/1445محل نجوم المطار للمواد الغذائية3452147150405001116594

02/06/144402/06/1444مطاعم فيصل سلطان سعود العتيبي لتقديم الوجبات3452147184405001116633

11/06/144311/06/1443مؤسسة حلول الغد للتجارة3452147219405001116669

18/06/144318/06/1443مقهى جرم لتقديم المشروبات3452147254405001116706

10/04/144310/04/1443مؤسسة راضي مريبدزيد العنزي3452006627405000119133

19/06/144319/06/1443مؤسسة دنيا االلماس للمقاوالت3452008155405001116563

18/03/144318/03/1443مؤسسة نوف حابس صبيح الشراري لتأجير لوازم المناسبات3452100632405001110934

18/01/144418/01/1444حالق اربع فصول السنة للحالقة الرجالية3452010099405001111149

20/12/144320/12/1443مطعم لولوه علي سعد العشبان لألكالت الشعبية3452010871405001112956

05/10/144305/10/1443مجمع زهراء الشمال الطبي3452010914405001113699

04/01/144604/01/1446مؤسسة ركن زهرة الشمال التجارية3452144587405001113637

27/01/144427/01/1444مكتب فضاءات الجوف لالستشارات الهندسية3452144606405001113657

13/03/144313/03/1443محل لمسة بدل الذهب للتجارة3452145881405001115112

01/04/144301/04/1443مؤسسة نور الحروف البارزة للدعاية واالعالن3452145938405001115179

26/01/144426/01/1444مؤسسة رجحاء راجح جائز االكلبي للتجارة3452145939405001115180

11/02/144511/02/1445مؤسسة عواصم التنمية للرخام والحجر3452145949405001115193

05/04/144305/04/1443محل علي فواز عبدهللا الشريف للتجارة3452145951405001115197



23/05/144323/05/1443صالون غفران خيرهللا الشراري للحالقة الرجالية3452147158405001116603

06/06/144306/06/1443مؤسسة عائشه محمد حمد اباالخيل للتشغيل والصيانة3452147205405001116655

11/06/144311/06/1443مصنع قلب الشمال للبالستيك3452147217405001116667

25/06/144325/06/1443مطعم حور ميالن لتقديم الوجبات3452147271405001116726

26/06/144326/06/1443مؤسسة الهضبة لالدوات الصحية3452147275405001116730

05/05/144305/05/1443مؤسسة عبدالرحمن عايد سالمه الشراري للمواد الغذائية3452100688405001111036

07/01/144407/01/1444مؤسسة عصريه نزال جابر العبدلي للديكور3452100687405001111035

07/01/144407/01/1444خياط نعمه علي الحفظي الذماري للخياطة الرجالية3452100703405001111096

08/01/144608/01/1446مقهى عليا مطرالعنزي لتقديم المشروبات3452010100405001114897

21/03/144321/03/1443ورشة خليف نهار العنزي لمكينيكا السيارات3452100751405001111218

20/05/144320/05/1443صالون ايمان رجاء سلمان الشراري للحالقة الرجالية3452010889405001113248

09/03/144509/03/1445مؤسسة سالم معازر سهو الرويلي للتخليص الجمركي3452009808405001111144

15/11/144515/11/1445صالون حال هايل سعيد الشراري للحالقة الرجالية3452144483405001113523

23/05/144323/05/1443ورشة انور عبدهللا سمر الشراري للحدادة3452144506405001113556

08/03/144408/03/1444مؤسسة انجود خلف غبن العنزي للبطاريات3452144594405001113646

11/03/144411/03/1444مؤسسة منى رويضان مليحان الشراري للمقاوالت3452144650405001113709

04/03/144404/03/1444مؤسسة راشد احمد بن رحيل الشراري للمقاوالت المعمارية3452144651405001113708

28/02/144428/02/1444تموينات عبدهللا محارب العنزي للمواد الغذائية3452145822405001115043

16/03/144416/03/1444محل المرضي مزلوه خابور العنزي للتجارة3452145843405001115067

17/03/144417/03/1444مؤسسة حمود سليمان سليم الشراري للخضار وللفواكهة3452145898405001115130

26/03/144326/03/1443مؤسسة روعة األركان للتجارة3452145923405001115161

11/04/144311/04/1443محل عفاف مرجي قميش الشراري لتقديم المشروبات3452145976405001115232

14/04/144414/04/1444محل وهب محمد سليمان الشمري للمواد الغذائية3452145992405001115252

15/04/144315/04/1443مؤسسة فتحيه عبدربه بخيت العزام للمقاوالت العامة3452145996405001115255

28/05/144328/05/1443مشغل ايمان الحميدي جعفر العنزي النسائي3452147169405001116616

12/06/144312/06/1443مؤسسة هيام فليح علي الشراري لالتصاالت3452147221405001116670

13/06/144313/06/1443مكتب الدوكة للعقارات3452147224405001116673

15/06/144315/06/1443مؤسسة هيالء بنت عوض بن سالم العنزي التجارية3452147246405001116698

19/06/144319/06/1443مقهى شهد كاسب بن ملفي الشراري لتقديم المشروبات3452147260405001116712

20/06/144320/06/1443محل حسناء شريده جرو العنزي للخضار وللفواكهة3452147263405001116716

23/01/144823/01/1448مؤسسة سليمان محمد سليمان البدير للتجارة3452000002405000111311

09/11/144309/11/1443مطعم الرمانة القريات للوجبات السريعة3452008086405001111563

05/02/144405/02/1444مكتب تاج البالد للعقارات3452143949405001112893

23/01/144523/01/1445مطعم عنبر الخليج لتقديم الوجبات3452145684405001114860

06/01/144406/01/1444ورشة امل العياط سالمه الشراري للديكور3452145707405001114886

01/02/144401/02/1444بوفية مي يتيم سويلم العنزي للوجبات السريعة3452145749405001114951

24/02/144424/02/1444مؤسسة درة الجوف لالثاث3452145772405001114981

03/11/144303/11/1443المعهد االهلي العالي للتدريب3452006289405000119215

20/01/144420/01/1444مؤسسة تخاليل لتأجير السيارات3452009090405000118154

17/04/144417/04/1444مؤسسة محمد مناع عايد المطيري3452009107405000118310

24/08/144524/08/1445مصنع بدر خالد الشهيلي للخرسانه الجاهزه3452009142405001111663

09/06/144309/06/1443مؤسسة منيره سليم نايل الشراري للتشغيل والصيانة3452145058405001114115

03/11/144303/11/1443مؤسسة نواف عبدهللا بن سليم العنزي للمقاوالت العامة3452145068405001114128

18/07/144318/07/1443مؤسسة عبدالمجيد رشيد مطرد العنزي للتشغيل والصيانة3452145085405001114147

10/06/144410/06/1444مشغل جانيس ماكاسيرو كانيدا كانيدا للخياطة النسائية3452145089405001114150

20/06/144320/06/1443شركة عطور زماني التجارية3452145139405001114889

07/06/144407/06/1444مؤسسة عبدهللا أحمد الحريبي المصعبي للمقاوالت3452004858405000116179

03/11/144303/11/1443مؤسسة زيد عطاهلل دهلوس العنزي3452006795405000112881

14/04/144414/04/1444مؤسسة سلمان سميحان الشراري لالدوات الكهربائية3452143657405001112399

10/05/144310/05/1443ورشة محمد عبدالعزيز السحيمي لصيانة السيارات3452143672405001112433

18/11/144318/11/1443مخبز نور عيني واحد للخبز3452144463405001113498

01/12/144301/12/1443مؤسسة رائده محمد العازمي للديكور3452144480405001113520

21/12/144421/12/1444بنشر مهند عبدهللا سمر الشراري لالطارات3452144496405001113545

02/12/144402/12/1444مؤسسة مها خلف عبدهللا الشراري3452144529405001113578

02/01/144602/01/1446مؤسسة القريات لإلطارات3452144586405001113638

09/01/144809/01/1448شقق سما راف للوحدات السكنية3452144604405001113653

06/03/144306/03/1443محل العال لتنجيد االثاث3452145857405001115081

09/04/144309/04/1443محطة كساب مهجع بشير الشراري للوقود3452145867405001115092

20/03/144320/03/1443مكتب صكك القريات للخدمات العقارية3452145918405001115153

06/04/144306/04/1443بوفية مهالء سويلم مطر العنزي للوجبات السريعة3452145958405001115209

06/04/144306/04/1443مؤسسة زهرة البنفسج للهدايا3452145959405001115211

25/05/144325/05/1443مؤسسة رغد امدني قريان الرويلي للتشغيل والصيانة3452147163405001116609

11/06/144311/06/1443مركز مها عيد عوض العنزي للتزيين النسائي3452147214405001116664

17/06/144317/06/1443محل تميز العطر للتجارة3452147247405001116699

18/06/144318/06/1443محل نعمه معزي سميحان الشراري للمواد الغذائية3452147251405001116703

19/06/144319/06/1443تموينات ورد الدنيا للمواد الغذائية3452147256405001116708

10/05/144310/05/1443شركة نبراس القريات االهلية3452006630405000119697

18/02/144718/02/1447شركة تمكن للتخليص الجمركي شركه شخص واحد3452008071405001110802

26/10/144526/10/1445مؤسسة محمد هزيم جابر السالمي العنزي لنقل البضائع3452008082405000119543

26/11/144326/11/1443محل ركن نابلس للتجارة3452008108405000119566

28/01/144427/05/1443مطعم امجاد الرافدين للمشويات3452010934405001114093

04/09/144304/09/1443مطعم العجينة الحلوة للوجبات السريعة3452010938405001112885

24/03/144624/03/1446مشغل كوني اجمل فتاه للتزيين النسائي3452143954405001112897

06/01/144406/01/1444مؤسسة االنجاز العالمية للمقاوالت العامة3452145697405001114876

05/01/144405/01/1444محل نبت حياة التجارية3452145698405001114877

08/02/144408/02/1444مؤسسة شبكة كاف التجارية3452145709405001114888

13/01/144613/01/1446مؤسسة مرزوق ملفي الخنجر للتجارة3452145724405001114913

09/02/144409/02/1444مؤسسة فاطمه جبان باني الرويلي التجارية3452145769405001114977

07/01/144407/01/1444مؤسسة ايجل للتجارة3452145793405001115006

09/04/144309/04/1443مؤسسة أميره غاصن نهار الشرارى للديكور3452147002405001116430

09/04/144409/04/1444بقالة سيف عرفات سليمان الشراري للمواد الغذائية3452147005405001116433

14/04/144314/04/1443محل إلين للخضار وللفواكهة3452147018405001116448

22/04/144322/04/1443مزرعة الجوف المائية لالسماك3452147049405001116485

20/07/144520/07/1445مؤسسة السعيد للمقاوالت المعمارية3452000970405000011139

19/04/144319/04/1443مكتب عبدالعزيز بن سلمان بن نزال الشراري للخدمات العامة3452003402405001115271

21/08/143920/09/1444ورشة عبدهللا خميس قويني الشراري لصيانة السيارات3452100487405001113409

02/12/144302/12/1443مكتب اسامه ابراهيم حبرم لالستشارات الهندسية3452009965405001110713

12/10/144412/10/1444مصنع ناصر الفراج للمنتجات االسمنية3452009990405001111129

10/05/144410/05/1444مؤسسة فاطمه اسعد حسن حساني للتشغيل والصيانة3452144992405001114304

30/05/144330/05/1443مؤسسة عواد منسي نصير الحويطي التجارية3452145069405001114129

24/10/144324/10/1443محل خلود سائق راجح الشراري للزهور3452145078405001114140

01/06/144301/06/1443مؤسسة اسامه فالح رخيص الشراري التجارية3452145136405001114204

09/11/144709/11/1447مدرسة فهد ناصر عبدالرحمن الشهيلي لتعليم القيادة3452006812405001113435

03/03/144403/03/1444مؤسسة قطوف المسك للتجارة3452007943405001110395

24/03/144324/03/1443مصنع أماجد للمنتجات الخرسانية3452007983405000119492

22/04/144422/04/1444ورشة عبدهللا زايد مطرب المضيان الشراري لصيانة السيارات3452008042405001113075

26/04/144326/04/1443مؤسسة فاطمه عليثه القويني التجارية3452008054405001110304

08/07/144408/07/1444مطعم صالحه دخل هللا مشعان قاسم للمأكوالت البحرية3452009795405001110722

25/12/144325/12/1443بقالة منال محمد بن سعود الشراري للمواد الغذائية3452009853405001110309

18/04/144518/04/1445مؤسسة غيث صالح محمد العجاج3452010592405001112622

25/03/144525/03/1445مؤسسة جواهر مطرد المصلوخي للتنجيد3452003354405001111425

12/03/144412/03/1444مؤسسة المعمار المبدع للمقاوالت3452009064405000119948

04/02/144404/02/1444بوفية عليا دبكل علي العنزي لتقديم الوجبات3452100508405001110720

13/09/144313/09/1443مؤسسة جزعه سليمان طحيمر العازمي  للتجارة3452100532405001116226

26/04/144426/04/1444شقق سعود حوري صنيتان الرويلي للوحدات السكنية3452009998405001115337

29/11/144429/11/1444مطعم بسماء عبدالهادي سعد الجوفي لتقديم الوجبات3452010020405001110830



14/05/144314/05/1443مغسلة شمه عقيل معيوف الرويلي لغسيل المالبس3452145016405001114068

04/06/144304/06/1443مطعم لحم بقري للوجبات السريعه3452145041405001114097

29/03/144329/03/1443مؤسسة شطارة للتكييف والتبريد3452145070405001114130

17/07/144317/07/1443محل توفير القريات للتجارة3452145111405001114172

28/06/144328/06/1443مؤسسة محمد عوض فالح الهيشان المشيطي للمقاوالت3452003524405000112683

02/07/144302/07/1443مشعل حسين جواد العنزي/ مؤسسة 3452004859405000116203

14/09/144314/09/1443ورشة سهول الجوف لصيانة السيارات3452006738405000112819

19/02/144419/02/1444محل لمياء عبدهللا عباد القرني للحلويات3452006744405001111190

15/04/144315/04/1443ورشة انوار عبدالرحمن عبيد الكويكبي لمكينيكا السيارات3452008032405001113511

14/04/144414/04/1444صيدلية عيشة محمود النابلسي لألدوية3452009822405001113536

17/03/144417/03/1444محامص افراح مدهللا الشراري للقهوة3452143654405001112401

16/02/144516/02/1445شركة خدمات النفط المحدودة3452010958405001114815

22/01/144422/01/1444مؤسسة عالم الشمال لالثاث3452145686405001114863

28/02/144328/02/1443مغسلة محمد جمال محمد الشراري لغسيل المالبس3452145708405001114887

09/03/144309/03/1443مؤسسة خالد منصور صالح الصقر للمواد الغذائية3452145758405001114961

11/02/144411/02/1444مؤسسة افراح سعود الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452145781405001114991

07/04/144307/04/1443مؤسسة أنوار حطاب فالح الشراري للمقاوالت العامة3452146994405001116421

09/04/144309/04/1443مؤسسة غاده عايد قاسم الشراري للتجارة3452147003405001116431

15/04/144415/04/1444مؤسسة خالد مصبح عيفان الشراري للمقاوالت3452147024405001116454

17/04/144417/04/1444مؤسسة المطار المتميز للمقاوالت المعمارية3452147031405001116463

25/04/144325/04/1443مؤسسة نوره محمد عايد الفقير للفعاليات الترفيهية3452147060405001116500

07/05/144307/05/1443خياط حسان المتميز للخياطة الرجالية3452147101405001116544

07/05/144307/05/1443مكتب فهد سالمه بن عبيدان العنزي لالستشارات الهندسية3452147105405001116548

08/05/144308/05/1443مؤسسة غرام مدهللا ضمران الشراري لخدمات االعاشة3452147107405001116550

04/01/144404/01/1444مكتب ابشر غير للخدمات العامة3452007125405001112836

25/10/144325/10/1443تموينات نديه عايض حمود الصهيبان للمواد الغذائية3452144459405001113493

18/03/144318/03/1443ورشة وعد عبدهللا سمر الشراري لكهرباء السيارات3452144476405001113517

24/03/144324/03/1443مؤسسة منيره مدهللا دهيمان الشراري التجارية3452144477405001113518

27/11/144327/11/1443مؤسسة محمد ضيف فاضل الشراري للحدادة3452144515405001113564

22/12/144322/12/1443مؤسسة هيفاء محمد المطرفي للهدايا3452144546405001113593

04/12/144304/12/1443مؤسسة أزياء الماس للمالبس النسائية3452144560405001113610

10/02/144510/02/1445مؤسسة سلسلة اإلنارة للتجارة3452144630405001113689

02/03/144402/03/1444مطعم باهية مراكش لتقديم الوجبات3452144647405001113706

15/02/144415/02/1444محل رينا للمالبس النسائية3452145840405001115064

07/03/144407/03/1444مؤسسة ركن البيدر للمواد الغذائية3452145863405001115088

25/03/144625/03/1446مؤسسة إنجاز الحدود للتخليص الجمركي3452145914405001115147

13/06/144313/06/1443مؤسسة فاطمه عطاهلل بشير الشراري للتجارة3452147225405001116675

14/06/144414/06/1444محل رسائل الرائد لالتصاالت3452147238405001116689

18/06/144718/06/1447اسواق لؤلؤ القريات للتجارة3452147250405001116702

18/06/144318/06/1443مؤسسة دنيا لالقمشة3452147253405001116705

21/06/144321/06/1443محامص القيس للقهوة3452147265405001116718

22/02/144422/02/1444تموينات زينه جالل سراح الشراري للمواد الغذائية3452143950405001112894

11/02/144411/02/1444مؤسسة عبدالرحمن ضيف هللا مسند الشراري لمواد البناء3452143956405001112896

12/01/144412/01/1444مؤسسة سنيد القريات للتجارة3452145726405001114915

03/02/144603/02/1446مكتب ذياد العقاري3452145757405001114960

04/04/144504/04/1445مؤسسة علي راكان علي الخالدي لقص المفاتيح3452146984405001116411

04/04/144304/04/1443بوفية عيده عفات ثمد الرويلي لتقديم الوجبات3452146985405001116400

07/04/144307/04/1443مؤسسة وجدان حامد عبدهللا الشراري لألفراح و المناسبات3452146993405001116420

08/04/144308/04/1443خياط مريم بطيحان خميس الشراري للخياطة الرجالية3452147000405001116427

04/04/144304/04/1443مؤسسة دالل مناحي نعيس الشمري للمقاوالت3452005467405000117668

14/08/144314/08/1443محل غازية فرحان هذلول العنزي لخدمات السيارات3452008471405001114841

14/09/144514/09/1445خياط سماء الخليج للخياطة الرجالية3452008601405000119831

11/10/144511/10/1445مؤسسة سالمه معازر الرويلي للتخليص الجمركي3452008604405000011110

08/07/144308/07/1443مكتب محمد مسند خويران الشراري للعقارات3452100392405001110747

14/01/144714/01/1447مؤسسة ريمان الخليج التجارية3452009920405001110610

02/02/144402/02/1444مكتب ند الرايه للعقار3452144662405001113729

12/05/144312/05/1443بوفية الجندول للوجبات السريعة3452144664405001113727

02/12/144302/12/1443مطبخ جواهر مهدي غانم الشراري لألكالت الشعبية3452144700405001113769

03/06/144303/06/1443مؤسسة الشمال المنجز للمقاوالت3452008522405000119710

27/07/144327/07/1443حالق خالد فالح السليمان للحالقة3452100412405001110565

12/08/144312/08/1443مشغل جميله منصور الكويكبي للخياطة النسائية3452100454405001110632

25/08/144325/08/1443مؤسسة منيره مدهللا رحيل الشراري للمقاوالت3452100478405001110664

29/10/144429/10/1444حالق كسبه محمد سلمان العازمي للحالقة3452143617405001112346

18/06/144318/06/1443مؤسسة سلطان عبيد هللا عويض الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452010656405001113165

04/03/144404/03/1444ورشة دخيل هللا سعيد الشراري لصيانة السيارات3452143744405001112556

07/05/144707/05/1447بنشر لوال محمد منصور الشراري لخدمات السيارات3452144661405001113730

01/03/144301/03/1443مؤسسة مريم حمود حمدان الشمري التجارية3452144676405001113741

12/02/144312/02/1443مستودع تقوى الهجر لمواد البناء3452144698405001113766

29/02/144429/02/1444صيدلية دار القريات الحديثة لألدوية3452144716405001113787

29/03/144429/03/1444محل نهدي للتجارة3452144793405001113877

26/02/144426/02/1444مؤسسة ركن المها للمالبس النسائية3452144796405001113880

20/04/144420/04/1444مؤسسة الخميس األولى لقطع غيار السيارات3452146013405001115278

25/04/144325/04/1443مؤسسة عبدهللا محمد العطوي للتخليص الجمركي3452146037405001115306

03/05/144303/05/1443صالون األربعين للحالقة3452146059405001115335

10/05/144410/05/1444صالون لمار النسائية3452146082405001115366

01/06/144301/06/1443مؤسسة فاتن نايف عبدهللا العنزي للمقاوالت3452146137405001115435

01/04/144301/04/1443مؤسسة عبدالمجيد سويلم عفنان العازمي للخدمات العقارية3452143702405001112480

11/09/144311/09/1443صيدلية رزا لألدوية3452144469405001113503

17/01/144417/01/1444مؤسسة على عوض حرفان العنزى للمقاوالت المعمارية3452144569405001113616

29/12/144329/12/1443بنشر معالي ناجح محمد الشراري لالطارات3452144575405001113622

17/01/144417/01/1444بوفية نور ابراهيم سلمان الشراري للوجبات السريعة3452144579405001113629

15/03/144615/03/1446مؤسسة سالم خالد سالم المقبول للمفروشات3452144600405001113655

03/11/144603/11/1446محل أمواج الخليج للتجارة3452144603405001113650

17/12/144417/12/1444مؤسسة النوور لقطع غيار السيارات3452144613405001113664

02/01/144402/01/1444مؤسسة روز ماكس للمالبس الجاهزة3452144644405001113700

01/03/144601/03/1446محل عبدهللا ضيف هللا عايد الشراري للتجارة3452145837405001115059

15/04/144315/04/1443محل الرسالة للقرطاسية3452145980405001115239

24/05/144324/05/1443تموينات رهف للمواد الغذائية3452147161405001116606

25/05/144325/05/1443مؤسسة نجد عبدهللا سمر الشراري للديكور3452147162405001116608

28/05/144328/05/1443محل الجوهره مرجي مريحيل الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452147170405001116615

29/05/144329/05/1443مؤسسة الحزم للتخليص الجمركي3452147176405001116624

06/06/144306/06/1443مغاسل الساري لغسيل المالبس3452147202405001116650

13/06/144313/06/1443محل عبير عبدهللا سعود الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452147229405001116679

09/05/144309/05/1443صالون سهام سعود طعيسان العنزي النسائية3452147114405001116557

01/09/144301/09/1443مؤسسة راضي بن محمد بن مضحي العنزي للتجارة3452003927405001114187

29/12/144329/12/1443مؤسسة المستقبل اخوان للمقاوالت المعمارية3452003975405000113404

12/12/144312/12/1443مؤسسة شامان شتيوي عقال الشراري لنقل وتوزيع المياه3452005447405000011888

26/05/144326/05/1443مؤسسة موسى ضيف هللا فاضل الشراري للمقاوالت3452006932405000113300

11/01/144511/01/1445شقق مسند خيرهللا الشراري للشقق المفروشة3452006950405000113416

04/04/144027/05/1443فيصل صالح مفضي الشراري\ فرع مؤسسة 3452007041405000116253

15/08/144215/08/1442صالون نعمه سميحان عرنان الشراري للحالقة الرجالية3452008477405001110166

21/08/144521/08/1445مطبخ ماجد محمد ابراهيم الحربي لتقديم الوجبات3452008494405001110627

05/12/144305/12/1443ورشة حال البيت للمطابخ3452008534405001110175

09/06/144309/06/1443مؤسسة منيره احمد معيقل الغطيغط3452010635405001113254

07/07/144407/07/1444مخبز هله بغيث رحيل العنزي للخبز3452010689405001115546

15/07/144315/07/1443مؤسسة ختمه قيران الغنيمي للمقاوالت المعمارية3452010691405001113008



18/03/144318/03/1443مؤسسة اسماء محمد مناحي الشراري للمقاوالت3452010701405001112725

12/01/144412/01/1444مؤسسة بندر سعود سمير العنزي للمقاوالت3452144729405001113806

27/04/144327/04/1443مكتب ساره زيد مرزوق الشمردل للخدمات العامة3452146048405001115318

13/05/144313/05/1443مؤسسة أصل الشمال التجارية3452146090405001115378

24/06/144324/06/1443مؤسسة ابراهيم صالح فالح الشراري لالتصاالت3452147269405001116723

25/06/144725/06/1447مؤسسة منار المشاريع للمقاوالت3452006595405000111045

21/04/144521/04/1445مؤسسة فايزه سالم صامد الشراري لخدمات السيارات3452008135405001110683

26/03/144326/03/1443مؤسسة منى محمد عارف رضى التجارية3452008215405000119610

29/11/144529/11/1445مؤسسة هوازن جده للنقل البري3452005824405000119050

15/02/144415/02/1444تموينات سويلمه حمدان سليم الشوامين للمواد الغذائية3452100700405001111075

28/02/144428/02/1444مؤسسة ماجد سليمان فرحان الشراري التجارية3452010893405001114579

07/11/144307/11/1443مؤسسة مساعد محمد الحليسي الشراري للمقاوالت المعمارية3452010923405001114428

23/11/144323/11/1443مؤسسة دوت جافا التجارية3452143946405001112881

13/01/144413/01/1444مكتب نوره محمد عايد الشراري للعقارات3452145694405001114872

15/04/144315/04/1443مكتب اركان الوسيط للخدمات العقارية3452145702405001114881

19/01/144419/01/1444محل مساعد عامش داغش الشراري للتجارة3452145730405001114928

26/01/144426/01/1444مؤسسة ريم صالح محمد الشراري للمقاوالت المعمارية3452145740405001114941

23/02/144423/02/1444مؤسسة النصر للزجاج3452145916405001115150

10/04/144310/04/1443تموينات عاليه سطام الملحم للمواد الغذائية3452147007405001116435

11/04/144311/04/1443محل أمل محمد سالم الشراري لالثاث3452147012405001116442

11/04/144511/04/1445شركة اوتاد للنقليات3452147013405001116438

17/04/144417/04/1444مؤسسة تميز الجوف لقطع الغيار3452147032405001116464

24/02/144424/02/1444ورشة سالمه سليمان االسمر العنزي لغيار الزيوت3452144748405001113830

16/06/144416/06/1444مؤسسة شعلة العيد التجارية3452144750405001113832

02/06/144302/06/1443مؤسسة عيده عيد فالح العنزي للتشغيل والصيانة3452144755405001113839

16/05/144316/05/1443مؤسسة بشاير سالم محمد الشراري للمقاوالت المعمارية3452144763405001113847

14/03/144414/03/1444روضة براعم الغد األهلية3452144790405001113872

20/04/144420/04/1444خياط النسيم االول للخياطة الرجالية3452146014405001115279

22/04/144322/04/1443مؤسسة هتاف للتسويق االلكتروني3452146024405001115292

07/05/144307/05/1443بوفية عيسى مناور جالي العنزي للوجبات السريعة3452146077405001115360

17/05/144317/05/1443مشغل الليل لكي النسائية3452146099405001115389

17/05/144317/05/1443مؤسسة القياس المتميز للتجارة والتسويق3452146107405001115400

25/05/144425/05/1444مؤسسة السارح للتخليص الجمركي3452146111405001115404

25/05/144325/05/1443مؤسسة عدنان علي سليمان الشراري التجارية3452146112405001115407

27/05/144327/05/1443بنشر سلطانه عطيه سالمه الشراري لصيانة السيارات3452146119405001115415

10/06/144310/06/1443محل بن الشرق للتجارة3452146148405001115447

15/06/144615/06/1446مؤسسة علي صالح سماح الشراري للتخليص الجمركي3452146168405001115471

04/07/144304/07/1443مؤسسة الفا الشمال لتقنية المعلومات3452147294405001116752

04/07/144304/07/1443مؤسسة بصمة مبدع لالتصاالت3452147305405001116765

06/07/144306/07/1443مؤسسة محمد هادي ال شريه للستائر3452147310405001116770

25/07/144325/07/1443(شركة شخص واحد)شركة مسارات الجمال التجارية 3452147379405001116849

27/07/144327/07/1443مؤسسة شماسي للعطور3452147383405001116853

04/11/144504/11/1445مؤسسة محمد فنطول رخيص للمقاوالت3452003337405000112350

19/07/144319/07/1443مؤسسة السقف الحديث للمقاوالت المعمارية3452006209405000119087

16/08/144316/08/1443مؤسسة سلمى خضر خويطر العنزي للمقاوالت المعمارية3452009951405001110680

04/06/144704/06/1447مقهى عيده عايد عوض الرويلي لتقديم المشروبات3452144994405001114053

07/04/144407/04/1444ورشة جوزاء محمد قبيل الشراري للصيانة3452145005405001114061

29/08/144329/08/1443مؤسسة شريفه سعيد سليمان الشراري للمقاوالت المعمارية3452145019405001114069

26/04/144326/04/1443مخبز هنادي فيصل بكري للخبز3452145151405001114219

23/06/144323/06/1443مؤسسة محيط الطرق للمقاوالت العامة3452145155405001114224

19/08/144319/08/1443مؤسسة نوره انور عيسى العلي3452003606405000112790

07/05/144307/05/1443مؤسسة ناجح مرجي الشراري للمقاوالت المعمارية3452003666405000112847

09/11/144309/11/1443مؤسسة عوده عايد معيد الشراري للمقاوالت المعمارية3452004896405000116274

07/11/144407/11/1444بترول الدريس للخدمات فرع شركة الدريس للخدمات البتروليةوالنقليات3452006822405001117203

21/07/144321/07/1443خياط فيصل بن صالح بن مفضي الشراري للخياطة3452006874405001115609

10/01/144310/01/1443مؤسسة البندري علي سالم البلوي3452007971405001116028

01/12/144701/12/1447مؤسسة نعمه مقبول الشراري لالتصاالت3452143669405001112426

06/04/144406/04/1444بنشر خالديه محمد نزال الحصوه لخدمات السيارات3452010606405001114493

03/05/144303/05/1443صيدلية أحمد فليح خلف الشراري لألدوية3452010629405001112481

09/11/144409/11/1444معرض منال علي قاسم الشراري للسيارات3452144461405001113490

15/06/144315/06/1443مؤسسة فيصل بن سعيد بن عايد العنزي الزراعية3452147241405001116692

24/06/144324/06/1443مؤسسة عبدالرحمن منصور ألفي الرويلي للتخليص الجمركي3452147268405001116722

27/04/144327/04/1443مكتب فهد سلمان الشراري للخدمات العامة3452008057405001114056

21/03/144321/03/1443صالون عقيله سميحان سعود الجبران للحالقة3452008019405001111013

09/07/144309/07/1443مؤسسة ساميه منادي مطر العنزي التجارية3452008195405001114612

26/06/144326/06/1443شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل3452008146405001116785

25/11/144325/11/1443شركة الراجحي للصناعه والتجاره الوقفية شركة شخص واحد3452010067405001115998

18/11/144318/11/1443شركـة خط كاف للمقاوالت عامة3452100701405001111080

15/01/144415/01/1444خياط الوان الديرة للخياطة الرجالية3452143935405001112857

04/02/144404/02/1444مؤسسة علم التميز للمشالح الرجالية3452010947405001115323

16/06/144316/06/1443خياط عبدهللا ضيف هللا مسند الشراري للخياطة الرجالية3452143951405001112895

22/02/144422/02/1444مطعم دانه اصداف الخليج البخاري3452010963405001114597

08/01/144408/01/1444مؤسسة روائع توتي للتجارة3452145701405001114880

08/02/144408/02/1444مؤسسة وليد سالم رشيد الفريجي للقرطاسية3452145732405001114931

24/01/144424/01/1444صالون ابراهيم ملفي جروح الخنجر للحالقة الرجالية3452145736405001114935

01/02/144401/02/1444مؤسسة درعه الطبية3452145748405001114950

14/02/144614/02/1446مصنع ساير مسلم لويفي الشراري للتصنيع3452145780405001114990

18/04/144318/04/1443مؤسسة منال سليمان بن كسار العنزي للمقاوالت3452147034405001116466

20/04/144420/04/1444محل الشامخ للخضار وللفواكهة3452147037405001116469

18/04/144318/04/1443خياط عفاف محمد حمد الشمري للخياطة الرجالية3452147035405001116467

21/04/144321/04/1443مؤسسة فينقر تشير للحلويات3452147044405001116482

21/04/144321/04/1443مكتب عبدالرحمن بادى عبدهللا الشراري للخدمات العامة3452147055405001116494

25/04/144325/04/1443بوفية فطائر بلس للوجبات السريعة3452147061405001116501

29/04/144329/04/1443بوفية عائشه منزل هدبان الشراري للوجبات السريعة3452147082405001116523

01/05/144301/05/1443مؤسسة فخامة المتحدة للنقل البري3452147090405001116531

02/05/144302/05/1443مؤسسة وعد ناجح طنيان الشراري للكماليات3452147123405001116567

07/05/144307/05/1443استديو مشارى مطلق غانم الشراري للتصوير الفوتوغرافي3452147111405001116554

14/05/144314/05/1443مؤسسة ركن البيان للمقاوالت المعمارية3452147132405001116575

15/05/144315/05/1443مؤسسة هدى راتب حسن سليم للمقاوالت المعمارية العامة3452147139405001116583

04/02/144404/02/1444مؤسسة اندلس البناء للمقاوالت3452006978405000113622

28/04/144328/04/1443مطعم العربي غير للوجبات السريعة3452007160405000115790

22/10/144422/10/1444ورشة شيمه صياح حامد الشراري لصيانة السيارات3452008466405001111854

06/01/144406/01/1444مؤسسة امنه جليل سليمان العازمي للمواد الغذائية3452008558405001110473

22/06/144722/06/1447مكتب ماجد عبدهللا نغيمش الشراري لالستقدام3452010657405001112811

22/02/144422/02/1444مؤسسة غليه سالم صبيح الشراري الزراعية3452144722405001113795

23/01/144523/01/1445مغسلة مي فهد سلمان العنزي لغسيل المالبس3452144513405001113562

08/01/144408/01/1444محل سلمان المميز للتجارة3452144566405001113614

22/12/144322/12/1443بوفية محيله خضير سليمان العنزي للوجبات السريعة3452144576405001113624

03/01/144403/01/1444مؤسسة نوره مفرح بن خلف الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452144589405001113641

08/03/144408/03/1444مؤسسة نخبة المملك لقطع الغيار3452144639405001113696

29/02/144429/02/1444مكتب نجم المستشار للعقارات3452145831405001115052

15/03/144415/03/1444خياط الرياض الذهبي للخياطة الرجالية3452145870405001115094

04/04/144404/04/1444محل وجوه الجميالت للعطورات3452145945405001115189

11/04/144311/04/1443مخبز ناديه سعد بطيحان الشراري للخبز3452145975405001115231

18/04/144318/04/1443محل اسيا لالتصاالت3452146003405001115263

02/06/144302/06/1443ورشة عبدالسالم فالح عرقوب البلوي للصيانة3452147185405001116632



03/06/144303/06/1443محل في خالد قبالن العنزي للتجارة3452147189405001116637

14/06/144314/06/1443مؤسسة عفاف مطلق نهار الرويلي التجارية3452147242405001116694

16/06/144316/06/1443محل البلح المتميز للتجارة3452147245405001116697

19/10/144319/10/1443صالون عائشه صبيح الشراري للحالقة الرجالية3452006662405000111729

28/07/144528/07/1445ورشة سليمان صياح حامد الشراري لكهرباء السيارات3452006676405001111863

06/05/144406/05/1444مؤسسة سهيله رشيد بكري لصيانة االلكترونيات3452008074405000113078

18/01/144418/01/1444تموينات عائشه هديان سحيمان العازمي للمواد الغذائية3452100634405001110937

29/11/144429/11/1444صيدلية محمد بن علي بن تمام ابو طالب لألدوية3452010068405001110947

05/01/144305/01/1443مؤسسة ساير مسلم لويفي الدوكه3452010087405001111016

12/04/144312/04/1443مؤسسة أمل عايد فليح الشراري للمقاوالت3452100696405001111050

01/01/144501/01/1445مؤسسة محمد كدوان غضيان العنزي للتجارة3452100714405001111114

25/04/144325/04/1443محل خشيفه هطبول عيثان الشراري للخضار وللفواكهة3452147059405001116499

01/05/144301/05/1443محل خشمه بيان فالح الرشيدي للتمور3452147091405001116532

17/09/144417/09/1444مؤسسة حكاية عبير للخيام3452005369405000117479

05/05/144305/05/1443خياط تاج الوسيم للخياطة الرجالية3452006934405001113875

01/01/144401/01/1444تموينات دريم للمواد الغذائية3452007026405000113528

11/05/144711/05/1447مطعم عايد سعود سالم الشراري لتقديم الوجبات3452007111405001111343

08/03/144408/03/1444مؤسسة محمد مشل صحن الفقير للتخليص الجمركي3452007142405000114210

22/11/144222/11/1442مطعم خبز و ترويقة لتقديم الوجبات3452008491405001110753

10/04/144310/04/1443مؤسسة نجاح مرضي فارس الرويلي3452009905405001116439

21/07/144321/07/1443مؤسسة جمال علي محمود بديوي للنقليات3452100452405001112405

03/04/144303/04/1443مطعم لولوه علي العليان البخاري3452143746405001112558

14/09/144314/09/1443مؤسسة ترفه ناصر هزيم الكويكبي3452010696405001112662

08/03/144408/03/1444مؤسسة رخيه عويد شعيفان الشراري للتجارة3452144665405001113726

06/02/144306/02/1443محل فدى موسى الفي العنزي لبيع المواد الغذائية3452144674405001113739

30/02/144430/02/1444مؤسسة سليمان محمد مسلم الفقيرى التجارية3452144691405001114861

16/01/144616/01/1446مطعم الفانوس لتقديم الوجبات3452144696405001113767

19/02/144419/02/1444مؤسسة سناس للشحن الجوي3452144718405001113803

26/12/144207/06/1444مؤسسة مسك القريات للتجارة3452010883405001112829

29/12/144329/12/1443ورشة فرحان تركي الكويكبي الرويلي للحدادة3452010886405001112902

05/01/144505/01/1445محطة فهيده دخيل حريول الشراري للمحروقات3452010894405001116004

22/03/144322/03/1443بوفية عوده سالم فريح الشراري لتقديم الوجبات3452010918405001113897

24/02/144424/02/1444محل أنتصار بنت احمد بن سوادي خالوصي للتجارة3452143941405001112873

03/03/144303/03/1443مشغل روح اناقة القريات للتزيين النسائي3452145711405001114891

14/02/144414/02/1444مؤسسة إبتكار الذمار االمنية3452145714405001114895

11/02/144411/02/1444مشغل حالء عبدهللا الزومان للخياطة النسائية3452145776405001114985

11/04/144311/04/1443بوفية مبارك فنخير مفلح الشراري لتقديم الوجبات3452147015405001116444

19/04/144519/04/1445مؤسسة قطرة مقطرة لتقديم المشروبات3452147036405001116468

21/04/144621/04/1446مطعم نقطة جوع للوجبات السريعة3452147040405001116473

11/05/144311/05/1443تموينات حسام عوده بن سليمان العنزي للمواد الغذائية3452147118405001116561

11/05/144311/05/1443محل حصه ناجح محمد الشراري للمالبس النسائية3452147120405001116564

29/05/144329/05/1443مؤسسة نايف مفلح الصقيرى العنزى للمقاوالت المعمارية3452001077405000011277

20/11/144320/11/1443مؤسسة عبدهللا حمدان سليمان الشراري للصيانة والنظافة3452002658405000111628

14/06/144314/06/1443مؤسسة دان المتخصصة للمقاوالت المعمارية3452003850405000113188

06/07/144306/07/1443مؤسسة سالم مدهللا ناجي الشراري3452003865405000113213

11/02/144711/02/1447مصنع عيد عبدهللا حمد الشمري للمنتجات البالستيكيه3452005465405000000112

22/02/144422/02/1444مشغل عواطف احمد الضويحي النسائي3452006924405001112478

17/01/144019/02/1445شقوه علي جروح االشجعي/ مؤسسة 3452006935405001113791

14/08/144314/08/1443صالون شيمه سماح الشراري للحالقة الرجالية3452008472405001110359

07/10/144307/10/1443ورشة كمال محمد السهر السرحاني لصيانة السيارات3452008596405001116459

21/10/144321/10/1443مؤسسة خليفه علي خلف الجدعي التجارية3452008627405001113456

01/06/144301/06/1443بنشر مصلح شويش الكويكبي لخدمات السيارات3452100424405001110582

26/06/144326/06/1443مؤسسة بشاير مليح العازمي لتجارة الجملة و التجزئة3452100417405001110573

21/09/144321/09/1443مطعم فيصل عبدهللا مصطفى صومع لتقديم الوجبات3452100416405001112447

14/07/144314/07/1443مؤسسة فهد محيل الرويلي للمقاوالت3452100420405001110576

21/03/144421/03/1444شركة الموسى لالبواب االتوماتيكية3452010549405001112925

21/03/144321/03/1443مؤسسة عليان برغوث سليم الشراري3452010550405001116990

03/04/144803/04/1448مؤسسة ساعة واكثر لتقديم المشروبات3452143612405001112339

20/04/144320/04/1443مطاعم اشواق سعيد عبدهللا الشراري لتقديم الوجبات3452144692405001113764

20/08/144320/08/1443مطعم فالح أحمد فالح عبيدات لألكالت الشعبية3452144730405001113807

14/04/144314/04/1443مؤسسة وفاء نزال حمود العنزي للحلويات3452144759405001113842

20/05/144320/05/1443صالون ورود سليمان حمود الشراري للحالقة الرجالية3452144776405001113861

20/04/144320/04/1443مؤسسة الحاسب العلمي لتقنية المعلومات3452146016405001115282

06/05/144406/05/1444مؤسسة اشواق فالح بن قعيط الرويلي التجارية3452146073405001115354

26/04/144526/04/1445مؤسسة محمد مناور عذل الرشيد للتجاره3452003560405000112418

20/08/144320/08/1443ورشة فايزه سالم صامد الشراري للحدادة وااللمنيوم3452100484405001117470

05/06/144405/06/1444مؤسسة كوفي الطير االصفر لتقديم المشروبات3452145082405001114144

13/11/144313/11/1443مؤسسة نوف مشعل بن ضيف هللا العتيبي للصيانة والتشطيب3452145083405001114145

15/05/144315/05/1443مؤسسة الدبيس  للمقاوالت  لصاحبها منور نهار دبيس  البلعاسي3452000896405000001119

03/03/144803/03/1448معرض فريح بن عجيج بن عواد الشراري للسيارات3452003731405000112970

09/03/143909/03/1444قصر الفرسان الجديد لالحتفالت/ مؤسسة 3452007955405001111670

03/04/144403/04/1444خياط آفاق عاج للخياطة الرجالية3452008003405000119501

03/05/144403/05/1444مؤسسة ابداع الجوري لالتصاالت3452143629405001112367

14/04/144414/04/1444مؤسسة منى عصري مبارك العنزي للمقاوالت المعمارية3452143634405001112374

11/06/144511/06/1445مكتب دار الجوف لالستشارات الهندسية3452010614405001113131

06/01/144406/01/1444مؤسسة خط الباسم للتجارة3452144455405001113486

12/11/144712/11/1447شقق اطياف الجوهرة للشقق المفروشة3452144468405001113507

03/11/144403/11/1444محل حكايا لعبة اللعاب األطفال3452144478405001113516

02/01/144402/01/1444ورشة محمد صالح حمد الجباب لصيانة السيارات3452144503405001113548

21/02/144421/02/1444خياط أضواء المدينة للخياطة الرجالية3452144532405001113577

19/12/144419/12/1444شقق هرم المدينة للوحدات السكنية3452144548405001113594

03/03/144403/03/1444مؤسسة نواره محمد سالم الشراري لالدوات الصحية3452145883405001115114

17/03/144617/03/1446مؤسسة هاجر عاسم محمد الشراري لقطع الغيار المستعملة3452145894405001115125

20/03/144620/03/1446مؤسسة الصناديد  للحراسات األمنية3452145905405001115138

17/01/144417/01/1444مطعم بيت الزعيم للوجبات السريعة3452145931405001115170

04/04/144304/04/1443ورشة عبير عليان برغوث الشراري للصيانة3452145947405001115191

01/06/144401/06/1444مؤسسة سلسلة اإلنارة للتجارة3452147179405001116626

07/06/144307/06/1443مؤسسة مريفه هارب عايد الشراري للنقليات3452147210405001116660

13/06/144313/06/1443مؤسسة ماهر دخيل هللا عايد الشراري للمقاوالت المعمارية3452147230405001116680

18/06/144318/06/1443محل عذاري مفضي حركان الكويكبي للتجارة3452147255405001116707

16/09/144316/09/1443مؤسسة فايز تركي المطيري للمقاوالت المعمارية3452004426405000114751

25/06/144325/06/1443مؤسسة ابراهيم سلمان الطحر الشراري الغذائية3452006579405000119730

05/05/144405/05/1444محامص عائشه خلف مضحي الشراري للقهوة3452008070405001111311

05/01/144605/01/1446مؤسسة راسية الشمال لتقديم المشروبات3452010097405001115477

15/01/144315/01/1444مطعم منيفه محسن الطرفاوي للوجبات السريعة3452010107405001116398

01/01/144401/01/1444مؤسسة درة فرح التجارية3452143925405001112835

11/01/144411/01/1444مؤسسة سلطان محمد يوسف ابوطالب لالدوات الكهربائية3452143928405001112844

14/11/144314/11/1443مقهى محمد عبدهللا البلوي لتقديم المشروبات3452145752405001114954

03/04/144303/04/1443مؤسسة الناصفة للحوم3452146980405001116407

03/04/144303/04/1443محل منيره دهمش بنيان الشراري للمنتجات البالستيكية3452146981405001116408

03/04/144503/04/1445مؤسسة صباح منيزل بن عريعر العنزي للتشغيل والصيانة3452146983405001116410

16/04/144416/04/1444مؤسسة مفلح محمد عايد الشراري للمقاوالت العامة3452147027405001116458

22/04/144322/04/1443محل سلطانه حمود عامر السرحاني للخضار وللفواكهة3452147047405001116483

23/04/144323/04/1443مغسلة بندر خالد سليمان العنزى للسيارات3452147051405001116487

14/11/144314/11/1443مؤسسة عبدالقادر عبدهللا سالم عفيف3452003973405000115936

01/12/144301/12/1443مؤسسة الوسام المضيئ للمقاوالت3452005394405000117435



08/02/144508/02/1445ورشة غذام للحدادة وااللمنيوم3452007135405000115706

13/08/144513/08/1445محل صدى الشروق التجارية3452008462405000119856

16/01/144416/01/1444مؤسسة الريم غير لتقديم الوجبات3452008542405001110514

17/01/144517/01/1445صالون حنان علي محمد الرويالن للحالقة الرجالية3452008589405000119735

27/07/144327/07/1443مؤسسة عيدة علي خليف الشليل للمقاوالت3452100437405001112074

20/03/144420/03/1444شركة برج المهاللتجارة والمقاوالت3452010548405001112934

13/02/144413/02/1444مقهى زمن قهوه لتقديم المشروبات3452143718405001112506

22/06/144322/06/1443مؤسسة سليمان رشيد محمد الجربوع لالواني المنزلية3452143722405001112516

14/06/144314/06/1443مطعم فطيرة هشة للوجبات السريعة3452143734405001112538

28/06/144328/06/1443مؤسسة عيظه عامر الصيعري التجارية3452143737405001112543

17/01/144317/01/1443بنشر فايزه محمد سليمان الشراري لالطارات3452144670405001113737

11/02/144411/02/1444مؤسسة الجوهرة استار للتجارة3452144679405001113743

07/11/144307/11/1443صالون سناء عويد ضايد النومسي للحالقة الرجالية3452144688405001113754

08/02/144308/02/1443مؤسسة نوف سليمان حمود العنزي للمقاوالت المعمارية3452144687405001113755

12/02/144527/05/1443فرع مؤسسة هزيم علي زيد العنزي3452144697405001113995

26/06/144226/06/1442مؤسسة نايف سعد محمد الهطالني للتشغيل والصيانة3452144760405001113843

07/01/144407/01/1444محل ليلى حسن حسين خبراني للتجارة3452144770405001113855

25/04/144425/04/1444مؤسسة منى فهد سعيد الشراري للمقاوالت العامة3452146041405001115311

26/04/144326/04/1443مؤسسة عبدهللا مسلم سعود الشراري للمقاوالت العامة3452146039405001115308

05/05/144305/05/1443مكتبة عواد للقرطاسية3452146068405001115346

06/05/144306/05/1443مؤسسة مياه عذبة لنقل وتوزيع المياه3452146071405001115352

04/04/144504/04/1445مؤسسة خالد مقبول بن دابي الشراري لالتصاالت3452146135405001115432

11/06/144311/06/1443مؤسسة سهام مقبل عتيق العتيبي للطيور3452146155405001115454

05/07/144305/07/1443مؤسسة لمسات انيقة للديكور3452147302405001116762

09/07/144309/07/1443مؤسسة ندى سالم عليان العازمي التجارية3452147318405001116778

23/07/144323/07/1443مؤسسة ندى محمد سعد القاعد التجارية3452147363405001116830

02/08/144302/08/1443محل هلل للمالبس الجاهزة3452147391405001116862

08/08/144408/08/1444مكتب مازن مبارك محمد الشراري لالستشارات الهندسية3452147423405001116895

15/08/144415/08/1444بقالة ساميه غضيان الشراري للمواد الغذائية3452147455405001116929

08/07/144308/07/1443مؤسسة ابراهيم مزلوه للمقاوالت المعماريه3452003293405000112281

06/09/144406/09/1444مكتبة القريات الحديثة3452009969405001111515

02/02/144402/02/1444مخبز سعود مسلم سلمان الفليو الشراري للخبز3452010004405001110801

17/05/144317/05/1443ورشة القريات لصيانة السيارات3452145013405001114065

22/06/144322/06/1443مؤسسة محمد علي شمال الرويلي للديكور3452145034405001114086

24/05/144324/05/1443مؤسسة فيصل عبدالهادي فندي الفندي للمقاوالت3452145066405001116607

08/06/144308/06/1443مؤسسة مدهللا حسين حامد العازمي للتخليص الجمركي3452145105405001114795

03/07/144303/07/1443مؤسسة منال علي شمال الرويلي للمقاوالت3452145106405001114168

15/08/144315/08/1443مخبز ناصر محمد حبيب الحسيناوي للخبز3452003563405000115095

21/09/144321/09/1443مؤسسة لولوه عبدالوهاب محمد العقيل التجاريه3452003577405000111896

26/11/144726/11/1447شركة مدارس القريات االهلية المحدودة3452006834405000111364

11/10/144511/10/1445مؤسسة برج الوسام للمقاوالت المعماريه3452007950405001113421

27/03/144327/03/1443صالون المدينة اثنين للحالقة3452007977405001115156

04/06/144304/06/1443مغسلة دانه لغسيل المفروشات3452100063405001115430

20/04/144320/04/1443مؤسسةبدر نجد للتجارة3452143660405001112407

07/05/144207/05/1444مكتب محمد عبدهللا حامد الرويلي العقارية3452143679405001112440

18/05/144418/05/1444مغسلة الجازي صبيح دبيان الضبعاني لغسيل المالبس3452144511405001113560

19/12/144319/12/1443مطعم فرسان الشام بلس للوجبات السريعة3452144541405001113587

14/11/144314/11/1443مؤسسة القريات المتطوره الطبية3452144574405001113620

03/02/144403/02/1444مكتب راكان احمد الحسين التركي لالستشارات الهندسية3452144585405001113635

18/02/144418/02/1444محل دريم للمالبس النسائية3452144612405001113663

27/11/144527/11/1445مؤسسة ناصر عبدهللا احمد ابوسرهد االمنية3452144615405001113669

01/03/144401/03/1444مطعم محمد مشعل محمد العيسى لتقديم الوجبات3452145834405001115055

25/03/144325/03/1443مطعم يوسف قاسم دهيمان العنزي لتقديم الوجبات3452145853405001115077

21/03/144321/03/1443مشغل مقيمه هزاع علي العازمي للتزيين النسائي3452145912405001115145

05/01/144405/01/1444محل ملفي عوينان صافي الهليبي العنزي التجارية3452145913405001115146

28/03/144328/03/1443مؤسسة هال تركي نزال العنزي لألفراح و المناسبات3452145930405001115169

04/04/144304/04/1443ورشة ركن الفرات لصيانة السيارات3452145940405001115184

16/04/144416/04/1444محل البندري الفي سلمان العازمي لألجهزة اإللكترونية3452145998405001115257

23/05/144723/05/1447شركة مصنع عبدالعزيز سليمان المهيلب وشركاه المحدودة3452147155405001116600

01/06/144301/06/1443محل النجمة الرياض لمالبس االطفال3452147181405001116628

03/06/144303/06/1443مؤسسة رهف حمدان ظاهر الشراري للنقليات3452147187405001116635

06/06/144306/06/1443مصنع راده مفرح سويلم الشراري للصناعة3452147207405001116657

07/06/144307/06/1443بوفية زريفه طريف مزلوه العنزي للوجبات السريعة3452147213405001116663

13/06/144313/06/1443مؤسسة ضيف هللا مقبول دخيل هللا الشراري للمقاوالت المعمارية3452147222405001116674

19/06/144319/06/1443خياط الرائد العام للخياطة الرجالية3452147258405001116710

19/06/144319/06/1443مؤسسة هنادى فنطول مقبول الشراري التجارية3452147259405001116711

21/06/144421/06/1444مطعم بثينه محمد عواد الرويلي لألكالت الشعبية3452147266405001116720

25/05/144325/05/1443مؤسسة النهار للتعمير3452005959405000114949

22/10/144322/10/1443مؤسسة ماهر محمد عواد الشراري للمقاوالت3452006723405000112183

10/05/144310/05/1443مؤسسة فواز ضيف هللا عياش الشراري3452008094405001116988

10/07/144310/07/1443ورشة عواد محمد محيل الشراري لصيانة السيارات3452008153405001111250

28/05/144328/05/1443مركز ميسون عاطف محمد الحواس لصيانة السيارات3452143924405001112834

27/01/144727/01/1447مطعم الدآر دآرك لتقديم الوجبات3452010898405001113318

24/12/144324/12/1443مكتب االتفاق لتحصيل الديون3452010904405001114843

11/01/144411/01/1444مؤسسة فرج مراوغ باطم البلعاسي للنقليات3452145717405001114903

04/02/144404/02/1444محل الذهبية غير التجارية3452145751405001114953

06/04/144406/04/1444مؤسسة نوف عبدهللا قاسم الشرارى لقطع غيار السيارات3452146989405001116417

14/04/144314/04/1443مؤسسة جودة القريات لمواد البناء3452147017405001116447

18/04/144518/04/1445مغسلة التعاون كار الجديد لخدمات السيارات3452147033405001116465

28/04/144328/04/1443محل قوتي للحلويات و المكسرات3452147074405001116514

01/05/144401/05/1444مؤسسة عبدهللا سمر خويران الشراري للمقاوالت العامة3452147089405001116530

04/05/144304/05/1443تموينات سيف بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشهيلي للمواد الغذائية3452147094405001116535

09/05/144309/05/1443مكتب نجم الوسام للخدمات العقارية3452147115405001116558

13/05/144313/05/1443مقهى مها نور مظهور السرحاني لتقديم المشروبات3452147160405001116605

15/05/144315/05/1443مؤسسة عزه محمد دويشر الشراري للمواد الغذائية3452147137405001116581

22/11/144322/11/1443مؤسسة موضي عبدهللا العبدهللا للمالبس الرياضية3452002692405000111650

01/08/144301/08/1443محل عمر سالم الصيعري لالقمشة النسائية3452003742405000112987

24/03/144324/03/1443مؤسسة كريم متعب زيد األيداء3452005408405000117409

02/05/144402/05/1444مطعم فطائر الشام السريعة للوجبات السريعة3452006927405001110651

01/06/144301/06/1443صالون أحمد ساير خلف العنزي للحالقة الرجالية3452007063405000113767

08/06/144308/06/1443مؤسسة حصيده الشرقية للتجارة3452007153405000114254

07/04/144307/04/1443مؤسسة حنو الشمال للمقاوالت العامة3452008485405000117658

11/10/144311/10/1443مخبز صالحة رغيان الشراري للخبز3452008546405000119723

22/10/144322/10/1443مغسلة مهيله حماد سالم العنزي لغسيل المالبس3452008632405001116791

03/05/144403/05/1444مؤسسة صرح القريات للمقاوالت3452008673405000119895

18/12/144318/12/1443ورشة محمد حليقيم طلفاح الشراري لصيانة السيارات3452100382405001110828

16/12/144416/12/1444شركة بن حمود السعودية للتجارة3452100397405001110533

18/05/144418/05/1444محل عبدهللا مسلم سليمان الشرارى للتجارة3452144678405001113742

22/06/144322/06/1443خياط مشبب عوض فهد القحطاني للخياطة الرجالية3452144682405001113749

14/03/144514/03/1445مؤسسة منير صالح حسن اليافعى التجارية3452144798405001113881

04/05/144404/05/1444مؤسسة الوليد غير لقطع غيار السيارات3452146063405001115340

04/05/144604/05/1446مقهى مدينة القهوة غير لتقديم المشروبات3452146103405001115395

01/06/144301/06/1443مطعم القمة الراقية لتقديم الوجبات3452146132405001115427

12/06/144412/06/1444قصر الجوهرة القريات لألفراح و المناسبات3452146160405001115459

04/07/144304/07/1443مؤسسة غروب خلف وديع المرعضي لقطع غيار السيارات3452147295405001116753

05/07/144305/07/1443مؤسسة فارس عبدهللا مقبول الشراري للمقاوالت3452147304405001116764



05/07/144305/07/1443ورشة تهاني عمر مقبل العنزي لصيانة السيارات3452147306405001116767

09/07/144509/07/1445مقهى واو اثنان لتقديم المشروبات3452147314405001116774

12/07/144312/07/1443مؤسسة وردة وسن الزراعية3452147331405001116796

17/07/144317/07/1443محل حمود الفي نافع الشراري للمالبس الجاهزة3452147345405001116811

24/07/144324/07/1443مكتب وهج القريات للعقار3452147370405001116840

25/07/144325/07/1443مكتب عبدالرحمن انور فرحان الملحم للخدمات العامة3452147377405001116847

20/04/144320/04/1443مؤسسة صالح سعود العسكر التجاريه3452000921405000001152

22/12/144222/12/1442خياط الرائد للمالبس العسكرية3452009967405001110730

28/09/144528/09/1445مؤسسة درة الجوف لالتصاالت و تقنية المعلومات3452100524405001110741

21/05/144321/05/1443مؤسسة الزواهد للحراسات االمنية المدنية3452145033405001114660

21/05/144521/05/1445معرض األمارات للسيارات3452145036405001114089

09/04/144409/04/1444مؤسسة ناديه عتيق شتيوي الشتيوي للصيانة والتشطيب3452145043405001114098

15/05/144315/05/1443محل كنوز الشرق لالثاث3452145046405001114103

29/05/144329/05/1443مؤسسة متعب ربيع علي العنزي للمقاوالت3452145049405001114105

29/06/144329/06/1443مؤسسة سلطان خالد مياح الفقير للمقاوالت المعمارية3452145079405001114141

09/06/144309/06/1443مؤسسة السوار الجميل التجارية3452145109405001116194

18/09/144518/09/1445مؤسسه عبدالمحسن القبساني التجاريه لصاحبها عبدالمحسن حمد سالم القبساني3452001779405000011925

07/06/144407/06/1444مؤسسة حمد سعود سند العنزي التجارية3452003531405000112694

22/03/144422/03/1444محل هدى فالح التميمي التجارية3452003739405000112980

01/12/144301/12/1443مغاسل ليلى مصطفى محمد منعم لغسيل المالبس3452006873405001116493

14/04/144414/04/1444شركة الربيع السعودية لالغذية3452009817405001110265

28/12/144328/12/1443صيدلية أبي الفداء البيطرية3452009859405001110314

12/11/144312/11/1443مؤسسة ميرفت حامد طعيمه الشراري للتجارة3452144458405001113492

27/01/144427/01/1444مؤسسة يوسف بطين قعيس الرويلي للمقاوالت العامة3452145878405001115109

29/03/144329/03/1443محل غداف للحلويات3452145944405001115188

01/04/144301/04/1443محل عبدهللا عقال ضاحي الرويلي لألجهزة اإللكترونية3452145941405001115185

03/04/144403/04/1444بنشر المشعل لخدمات السيارات3452145943405001115187

06/04/144306/04/1443مؤسسة هناء مطخان حامد الكويكبي التجارية3452145960405001115212

19/05/144319/05/1443محل رجل انيق للتجارة3452147142405001116587

29/05/144329/05/1443محل موجه راضي فهد الشمري لمواد البناء3452147177405001116622

01/06/144301/06/1443مؤسسة اجاص التجارية3452147180405001116629

02/06/144302/06/1443محل أناقة إمراءة التجارية3452147186405001116634

04/06/144304/06/1443مطعم انور الشام للوجبات السريعة3452147192405001116641

05/06/144305/06/1443مؤسسة مريم خليفه شاهر الزعيرات الغذائية3452147198405001116646

06/06/144306/06/1443محل بدور عوض خمر الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452147201405001116648

07/06/144307/06/1443مؤسسة ثنيه عبيليك طريميز الشراري للمقاوالت العامة3452147209405001116659

07/06/144307/06/1443مؤسسة نايفه عائض مسعد الشراري للمقاوالت المعمارية3452147212405001116662

13/06/144313/06/1443مؤسسة صامد فرحان مفلح الشراري لقطع غيار السيارات3452147223405001116672

13/06/144313/06/1443مؤسسة سعداء مسبل سليمان خمشي للمقاوالت3452147228405001116678

15/06/144515/06/1445ورشة لمسة االبرار للصيانة3452147240405001116691

15/06/144715/06/1447محطة المحيط للمحروقات3452147282405001116738

25/06/144325/06/1443مؤسسة لطيفه الفي عايد الشراري التجارية3452147273405001116728

10/10/143910/10/1444عدنان  ناصر سليمان الشراري/ مؤسسة3452004430405000114708

11/07/144311/07/1443عايش سالمه حمود الشراري/ مكتب 3452006615405000113792

13/06/144413/06/1444ورشة عذوا عشوي العنزي لصيانة السيارات3452006683405000111998

19/01/144419/01/1444محل سامي سعد العزامي الشراري للمواد الغذائية3452008148405000119568

07/01/144407/01/1444مكتب فترة االنجاز لألستقدام3452010098405001111314

21/11/144321/11/1443مغسلة هنادي عطاء سعد العامر لغسيل المالبس3452010897405001115865

18/01/144418/01/1444محل ريم شامان شتيوي الشراري لألجهزة اإللكترونية3452145700405001114879

29/01/144429/01/1444مؤسسة شاميه عايض رحيل العنزي لتأجير السيارات3452145744405001114945

08/03/144408/03/1444مكتب عادل صالح عبدهللا الشرارى لالستشارات الهندسية3452145801405001115015

08/04/144308/04/1443مؤسسة ذكريات عقله فالح العاصم للترفية3452146999405001116426

16/04/144316/04/1443مكتبة هياء معوض مسلم الشراري للقرطاسية3452147025405001116456

16/04/144316/04/1443مكتبة حمده حويل حمدان الشراري للقرطاسية3452147026405001116457

22/04/144322/04/1443صالون أيمان حسين حسن البلوي للحالقة الرجالية3452147045405001116480

26/04/144326/04/1443مركز أطراف ناعمة للتزيين النسائي3452147066405001116506

08/05/144308/05/1443مطعم عبير محمد خليفه الشراري لتقديم الوجبات3452147106405001116549

10/05/144310/05/1443مؤسسة زيد مدان مناحي الشراري التجارية3452147116405001116559

13/05/144313/05/1443مؤسسة عندء فزاع سحيم العبدلي لتقديم المشروبات3452147129405001116573

14/05/144314/05/1443محل استار الفرسان لتقديم المشروبات3452147133405001116577

16/05/144316/05/1443ورشة حسين عوض خليفه العنزي للنجارة3452147141405001116585

28/01/144528/01/1445محل ريم بوادي للعطورات3452005365405000117379

10/01/144410/01/1444مؤسسة البندري علي سالم البلوي3452007055405001112012

06/04/144306/04/1443صالون صالح سليم سالمه الشراري للحالقة الرجالية3452007064405001111391

12/11/144512/11/1445مؤسسة حمود شامان دربي العنزي للتجارة3452008613405000119769

09/07/144309/07/1443مغسلة وطنى عتيق خلف الرويلي للمالبس3452100398405001110534

27/07/144427/07/1444محل عبدهللا علي العايد التجارية3452009915405001110989

06/08/144306/08/1443مؤسسة منيفه محمد دامر الهذيل للمقاوالت3452100442405001110599

29/12/144429/12/1444ورشة محمد عوض عبدهللا الحربي لصيانة السيارات3452010700405001115985

29/01/144429/01/1444صالون الطفل للحالقة3452144656405001113717

21/03/144321/03/1443بوفية نعمة القريات لتقديم الوجبات3452144680405001113744

08/02/144508/02/1445مكتبة الغزالي األهلية3452144686405001116151

22/03/144622/03/1446ورشة نوير شتيوي نكثان الرويلي للحدادة وااللمنيوم3452144741405001113824

19/04/144319/04/1443بنشر مازن محمد دخيل هللا الشراري لالطارات3452144742405001113827

05/05/144305/05/1443مؤسسة شريفه مفلح دويشر الشراري للمواد الغذائية3452144761405001113844

08/06/144308/06/1443تموينات شمال القريات للمواد الغذائية3452144768405001113853

03/05/144503/05/1445مكتب أنوار سالمه بن فهد العنزي العقاري3452146058405001115332

04/05/144304/05/1443مكتب الطالئع بلس العقاري3452146070405001115349

04/06/144227/05/1443مصنع سميه احمد دليمان العازمي للصناعة3452146133405001115429

07/04/144307/04/1443مؤسسة جودة القريات للتجارة3452146162405001115462

05/07/144305/07/1443مؤسسة تفاحه عيد عطيوي الطعامسه للغاز3452147308405001116768

13/07/144513/07/1445مؤسسة مرابحة لألجهزة اإللكترونية3452147337405001116801

18/07/144318/07/1443محل واحة القريات للخضار وللفواكهة3452147350405001116816

05/06/144305/06/1443ورشة األسوار الذهبية للمعادن3452147195405001116644

05/06/144305/06/1443مؤسسة أماني عبيد بصيص الشراري للمالبس الجاهزة3452147197405001116645

06/06/144306/06/1443محل فيصل عبدهللا نواف البلوي لبيع الجواالت وصيانتها3452147204405001116651

11/06/144711/06/1447مؤسسة سلمان خازن محمد الجهني للدعاية واالعالن3452147216405001116666

25/06/144425/06/1444محل فاطمه فحيمان حصيده الرويلي لبيع الجواالت وصيانتها3452147270405001116725

04/01/144504/01/1445مطعم احمد عبدهللا صالح الزومان لتقديم الوجبات3452100721405001111121

29/03/144329/03/1443بقالة طالب محسن الكثيرى للمواد الغذائية3452100704405001111098

21/12/143927/05/1443موسسة ركن راصد لالجهزه االمنيه3452143918405001112824

10/01/144510/01/1445مؤسسة منيفه بركه بشير البركه للمقاوالت المعمارية3452143955405001112971

03/02/144403/02/1444مؤسسة مرضى خباص وعيع العنزي لغسيل المالبس3452145710405001114890

23/01/144623/01/1446مطعم النسبه المئويه للوجبات السريعة3452145731405001114930

26/01/144426/01/1444مطعم صباح مضحي الشراري لتقديم الوجبات3452145794405001115007

18/02/144418/02/1444ورشة الفرح لخدمات السيارات3452145797405001115010

17/04/144317/04/1443مؤسسة ايمان رتيمان عبيدان الشراري للتشغيل والصيانة3452147030405001116462

29/04/144329/04/1443مؤسسة الورود الشرقية للمقاوالت المعمارية العامة3452147075405001116516

03/05/144503/05/1445مطعم بدر الوجود للوجبات السريعة3452147092405001116533

08/05/144308/05/1443محل حور للمالبس النسائية3452147110405001116553

12/05/144312/05/1443محل منال سويلم قحيصان الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452147121405001116565

13/05/144313/05/1443مصنع عبدهللا خليف عايد العازمي للصناعة3452147128405001116572

07/01/144407/01/1444مؤسسة جاكلين سلطان علي الخالدي للمقاوالت المعمارية3452005431405000117584

15/01/144415/01/1444مؤسسة نوره مدهللا رحيل الشراري للتجارة3452008548405001111329

27/03/144327/03/1443مؤسسة صالح محمد الشراري لصيانة السيارات3452001059405000112236

29/05/144329/05/1443مؤسسة عبدالناصر محمد العلي للتجارة3452100410405001110562



09/02/144409/02/1444مؤسسة مشيخ تاجر العنزي للمقاوالت العامة3452009916405001110652

05/04/144405/04/1444مطعم خلود صالح الشراري لألكالت الشعبية3452143610405001112337

06/05/144606/05/1446مؤسسة تهاني شامان العنزي للحلويات3452143719405001112510

24/06/144324/06/1443مؤسسة نجود عصري ناصف العنزي3452010658405001112526

23/06/144523/06/1445مؤسسة محمد سرحان منادي العنزي للتجارة3452010660405001113188

15/04/144415/04/1444مقهى طارق محمد عبدهللا الحواس التجارية3452144754405001113837

03/03/144403/03/1444ورشة عبدهللا سعود عيد الحامد لمكينيكا السيارات3452144757405001113841

25/04/144325/04/1443مؤسسة مشاعل سعد عواد الشراري لالثاث3452144771405001113856

12/05/144612/05/1446مؤسسة صحراء النيل للمقاوالت العامه3452146088405001115376

13/05/144313/05/1443مؤسسة رويشد مبارك رويشد الرويلي للتسويق االلكتروني3452146094405001115382

03/07/144303/07/1443مؤسسة نظيف و المع لخدمات السيارات3452147290405001116748

09/07/144309/07/1443حالق عواطف صالح ملفي المقاود للحالقة الرجالية3452147319405001116779

10/07/144310/07/1443ورشة مزيد سليم ملفي الشراري لصيانة السيارات3452147322405001116783

22/07/144322/07/1443مؤسسة شريفه مبارك محمد الشراري للعصيرات3452147361405001116828

24/07/144324/07/1443شقق ملح الحياة للوحدات السكنية3452147385405001116855

25/07/144325/07/1443مؤسسة سوما للمصاعد3452147378405001116848

10/08/144310/08/1443صالون فهد صالح حمد الجباب للحالقة الرجالية3452147437405001116910

16/10/144316/10/1443ورشة سليمان نصير نويفع الدهام لصيانة السيارات3452100474405001110659

06/12/144306/12/1443مؤسسة النقاء الذهبي لالنتاج االعالمي المرئي والمسموع3452009964405001110708

16/01/144416/01/1444شركة اسواق عبدهللا العثيم3452010000405001112059

28/12/144328/12/1443ورشة بدور مطخان حامد الكويكبي للحدادة3452144995405001114054

17/05/144317/05/1443مؤسسة عصري الرخيص لمواد البناء3452145026405001114986

15/04/144315/04/1443خياط ابداع انيق للخياطة3452145042405001114095

02/06/144502/06/1445مؤسسة سالم محمد مراوغ البلعاسي للتخليص الجمركي3452145076405001114136

21/03/144421/03/1444مؤسسة سعاد مفضى معزى الشراري للتشغيل والصيانة3452145099405001114160

13/01/144413/01/1444مؤسسة نواف نزال هليل العنزي للمقاوالت المعمارية3452003637405000112829

21/03/144321/03/1443مؤسسة نجوم القريات للمقاوالت3452004776405000115912

25/04/144325/04/1443مطعم آلسيف غير لتقديم الوجبات3452009834405001115328

19/04/144319/04/1443شقق حياة الفرسان الفندقية3452010594405001115639

08/11/144408/11/1444مؤسسة فاطمه سالم فهد المطرفي للتجارة3452144453405001113484

20/11/144320/11/1443ورشة أمجد عبدهللا سمر الشراري لمكينيكا السيارات3452144497405001113544

21/01/144421/01/1444مغسلة اسراء عبدالهادي سلمان العنزي لغسيل المالبس3452144514405001113563

25/12/144325/12/1443مؤسسة رسميه فرج عايد الشراعبه للتجارة3452144558405001113609

12/02/144312/02/1443شقق تاج القريات للشقق المفروشة3452144584405001113636

23/02/144423/02/1444شقق قصر حياة للشقق المفروشة3452144635405001113693

21/04/144321/04/1443مطعم منال سعيد سلمان الشراري للوجبات السريعة3452147041405001116474

23/04/144323/04/1443ورشة ناصر سعد الهطالني للحدادة وااللمنيوم3452147052405001116488

26/04/144326/04/1443مكتب اعمال الجوف العقاري3452147070405001116509

06/05/144306/05/1443مؤسسة مريم ياسين محمد جرادات لخدمات السيارات3452147098405001116541

13/05/144313/05/1443مؤسسة عالم الشمال للمقاوالت العامة3452147124405001116568

16/05/144316/05/1443مؤسسة أبازير الشيف التجارية3452147140405001116584

13/11/144313/11/1443ورشة احمد راشد السرحاني لصيانة السيارات3452007036405001112261

15/02/144415/02/1444مؤسسة ابراهيم مزلوه خابور العنزي3452007069405001117359

13/08/144313/08/1443مؤسسة زيدان لالتصاالت3452008457405001110867

15/03/144315/03/1443صالون محمد سليمان محمد الشراري للحالقة الرجالية3452008549405000119028

24/09/144127/05/1443انور حنيان عواد الحنيان\ فرع مؤسسة 3452008582405001110530

11/02/144311/02/1443محامص كيف سلمان للقهوة3452008650405000119882

25/04/144325/04/1443مؤسسة جميله محمد حشيش اللغبه للنقليات3452009930405001110616

09/07/144309/07/1443مؤسسة آبل الخليج لبيع الجواالت وصيانتها3452143709405001112493

17/03/144210/04/1445مصنع السهول الخضراء لالسمدة3452010642405001112648

12/08/144412/08/1444مؤسسة نخبة ماس لالتصاالت3452010738405001112638

06/02/144506/02/1445ورشة احمد بن سالم بن عوده البلوى لصيانة السيارات3452144675405001113738

06/04/144406/04/1444تموينات حنان يوسف صالح ابوطالب للمواد الغذائية3452144715405001113784

26/03/144426/03/1444مؤسسة المدينه المثالية للنقليات3452144724405001113796

02/02/144402/02/1444مؤسسة صباح سعود مضحي العنزي للمقاوالت المعمارية3452144752405001113834

06/03/144606/03/1446مؤسسة خالد جواد العنزي للتخليص الجمركي3452145856405001115080

12/03/144412/03/1444مؤسسة طارق حسن محسن العنزي لالتصاالت3452145882405001115113

10/04/144310/04/1443مؤسسة صالحه نزال جابر العنزي التجارية3452145972405001115227

15/04/144315/04/1443محل قمة الكيف للتجارة3452145997405001115256

20/05/144320/05/1443مؤسسة رهف حمود نهار العنزي التجارية3452147147405001116591

06/06/144306/06/1443محل عبدالعزيز حامد سالم الشراري لالتصاالت3452147200405001116649

06/06/144306/06/1443محل أمل نهير سليم العنزي للحلويات و المكسرات3452147206405001116656

07/06/144307/06/1443محل فيصل علي عبدهللا الشمراني لبيع الجواالت وصيانتها3452147211405001116661

07/06/144707/06/1447مكتب الجمعية التعاونية متعددة االغراض بالقريات العقاري3452147232405001116683

18/06/144318/06/1443مؤسسة علي محمد عايد الشراري للمقاوالت المعمارية3452147252405001116704

19/04/144319/04/1443مؤسسة محمد عبدهللا الشراري للمقاوالت المعمارية3452100708405001111103

20/12/143920/12/1443مؤسسة امل سالم ناصر سالم التجارية3452010876405001113813

22/12/144322/12/1443مؤسسة رجاء غريب مشعان المشعان للمقاوالت العامة3452010880405001116455

15/01/144515/01/1445مغسلة ثلج األبيض لغسيل المالبس3452143933405001112855

04/02/144404/02/1444حالق عبدالرحمن نواف البلوي للحالقة الرجالية3452010943405001112887

04/01/144404/01/1444ورشة خلف بن عبدالعزيز بن خلف الشمري للحدادة3452145690405001114868

13/01/144513/01/1445مؤسسة ديار للخدمات التسويقية3452145725405001114914

29/01/144429/01/1444شركة مجموعة اعمال البسامي الدولية3452145750405001114952

01/04/144601/04/1446مغسلة مشاري عبدالهادي سلمان العنزي لغسيل المالبس3452144802405001113885

20/04/144227/05/1443مصنع اسماء عيد سليمان الشراري للصناعة3452146020405001115287

06/05/144306/05/1443محل العبايه الجميله للتجارة3452146072405001115353

12/05/144312/05/1443مؤسسة الجادل للتسويق االلكتروني3452146092405001115380

27/05/144427/05/1444مؤسسة مبارك صالح بن عايد الشرارى للتجارة3452146117405001115413

10/06/144310/06/1443محل قناص لالتصاالت3452146147405001115446

12/06/144312/06/1443مخبز فلاير محمد عقيل العرج للخبز3452146165405001115466

08/07/144308/07/1443مؤسسة اطلس الشمالية للمقاوالت العامة3452147313405001116773

12/07/144712/07/1447الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك3452147328405001116792

12/07/144312/07/1443محل عبدالرحمن الفي بنيه العازمي للخضار وللفواكهة3452147333405001116797

18/07/144318/07/1443محل ابتسام هليل خنفان الكويكبي للتجارة3452147352405001116818

20/07/144520/07/1445مؤسسة ثمره الفاكهة للخضار وللفواكهة3452147356405001116823

25/07/144425/07/1444محامص هيل الشموخ للقهوة3452147375405001116845

05/08/144305/08/1443مؤسسة الهنوف عيد نزال الشراري للمقاوالت العامة3452147406405001116878

08/08/144508/08/1445محل زخرفة للتجارة3452147418405001116890

09/08/144309/08/1443مؤسسة مريم سالمه طحر الشراري التجارية3452147429405001116902

11/08/144311/08/1443مؤسسة نوره فهد بن حريثان العطوي للتشغيل والصيانة3452147445405001116919

11/02/144411/02/1444مؤسسة ريان العرب للتجارة3452145777405001114987

18/03/144318/03/1443مؤسسة تقنية صافي للمقاوالت العامة3452145782405001114993

03/04/144303/04/1443مقهى القهوة المثالية المميزة لتقديم المشروبات3452146982405001116409

05/04/144305/04/1443خياط أمل صالح سليمان الشرارى للخياطة الرجالية3452146988405001116416

29/04/144329/04/1443محل ريم عواد حسين العنزي للهدايا3452147080405001116520

03/05/144303/05/1443صالون بشرى عبدهللا صبيحان الشراري للحالقة الرجالية3452147093405001116534

04/05/144304/05/1443مؤسسة عبدالعزيز خلف حمد الشمري للتجارة3452147095405001116536

02/03/144402/03/1444مؤسسة عبدهللا فهد قاسم العنزي للمقاوالت المعمارية3452005347405000117334

07/11/144307/11/1443مؤسسة اوراد الشرق للمقاوالت المعماريه3452005379405000117380

18/01/144418/01/1444مؤسسة ركن المزيد للتجارة3452007020405001111752

18/01/144618/01/1446ورشة محمد ملفي جروح الخنجر لمكينيكا السيارات3452007024405001111243

18/08/144418/08/1444ورشة عارف عوده عايد الشراري لخدمات السيارات3452008464405001111833

20/10/144320/10/1443مؤسسة ركن الجوده االساسي للمقاوالت المعمارية3452008509405000119965

13/09/144413/09/1444مؤسسة ناصر ضيف هللا البلوي لالتصاالت3452008564405001111942

15/08/144315/08/1443مؤسسة ريم صالح الشراري للزينة3452100407405001110558

29/07/144629/07/1446مؤسسة عاصم عويض عيد المطيري التجاريه3452010552405001115615



24/10/144324/10/1443مؤسسة عهد قياض ليلي الحازمي للمقاوالت المعمارية3452143592405001112307

29/06/144329/06/1443مقهى الكوب الرائع واحد لتقديم المشروبات3452143731405001112529

28/05/144728/05/1447مؤسسة بدر الجوف للتجارة3452143756405001112572

18/02/144418/02/1444مؤسسة ركن لألجهزة اإللكترونية3452144672405001113735

25/12/144325/12/1443محل اآلحالم المميز للتجارة3452144726405001113797

16/03/144416/03/1444مؤسسة عبدهللا مفلح حسيان الشراري لتقديم الوجبات3452144762405001113845

07/08/144307/08/1443مؤسسة نبع الحياة االولى لنقل وتوزيع المياه3452144772405001113857

25/03/144325/03/1443صالون ناديه قبيل حمد المساعيد للحالقة الرجالية3452144779405001113864

25/04/144325/04/1443محل شوق لبيع الجواالت وصيانتها3452146032405001115301

25/04/144325/04/1443مؤسسة تشليح العماد لقطع غيار السيارات3452146035405001115304

25/04/144325/04/1443مؤسسة صفر تسعة لصيانة السيارات3452146040405001115309

01/05/144301/05/1443مؤسسة الحارس الذكي التجارية3452146055405001115329

04/05/144604/05/1446محل فايزه شخير سالم الشراري للخردة والسكراب3452146064405001115341

10/05/144310/05/1443محل طالل عبدالكريم مبارك الفويهي لتنجيد االثاث3452146081405001115365

22/05/144222/05/1442مؤسسة الجوف القريات للتجارة3452146109405001115402

05/06/144305/06/1443محل وصال فوزي صالح عبدالرحمن للمنظفات3452146136405001115434

11/06/144311/06/1443ورشة الشمال القريات لصيانة السيارات3452146149405001115448

04/07/144304/07/1443مؤسسة فالفل فرن للوجبات السريعه3452147298405001116757

09/07/144309/07/1443محامص كسبه مبارك مناحي الشراري للمكسرات3452147315405001116775

11/03/144411/03/1444مكتب ارشاد العائلة لالستقدام3452144773405001114107

20/04/144320/04/1443مؤسسة احمد بن محمد بن تايه العنزي للنقليات3452144785405001113869

13/05/144313/05/1443مؤسسة نجمة ليالي لألجهزة اإللكترونية3452146096405001115384

02/06/144302/06/1443محل ارياف الشمال للخضار وللفواكهة3452146127405001115423

02/07/144302/07/1443مؤسسة بسام سعود العنزي للتجارة3452147287405001116744

04/07/144304/07/1443مؤسسة احمد بن محمد بن تايه العنزي التجارية3452147296405001116754

05/07/144305/07/1443مؤسسة محمد معيصر بن مشرف الرويلي للنقليات3452147307405001116766

09/07/144309/07/1443مؤسسة هيا عسكر بن سالم العنزي التجارية3452147316405001116776

12/07/144312/07/1443بنشر رشا مهلي بن حوال الرويلي لخدمات السيارات3452147330405001116794

13/07/144313/07/1443وكالة كيم توريس للسفر و السياحة3452147336405001116800

17/07/144317/07/1443مؤسسة وسام ناصر شتالن الرويلي لخدمات األعمال3452147349405001116815

04/08/144304/08/1443مؤسسة محمد علي محمد الرويالن لالتصاالت و تقنية المعلومات3452147398405001116870

08/08/144308/08/1443مؤسسة وعد صالح عقيل الغنيمي للنقل البري3452147413405001116885

08/08/144308/08/1443مغسلة فاطمه سعيد علي االحمري لخدمات السيارات3452147424405001116896

08/08/144708/08/1447محل شاغور للمواد الغذائية3452147425405001116897

10/08/144310/08/1443تموينات ندى عواد بن عناد الشراري للمواد الغذائية3452147433405001116906

12/08/144312/08/1443محل منال عايض قاسم الرويلي للخضار وللفواكهة3452147449405001116923

08/06/144308/06/1443مؤسسة عال علي بن مبارك الشراري للتسويق االلكتروني3452146138405001115436

10/07/144310/07/1443مؤسسة البندري عبدالرحمن الحمد اللعاب األطفال3452147323405001116784

11/07/144311/07/1443مؤسسة ناجح خلف مساهر الضبعاني التجارية3452147324405001116786

20/07/144320/07/1443محل حور الشمال للخضار وللفواكهة3452147359405001116826

02/08/144302/08/1443محل واحة حصيدة للخضار وللفواكهة3452147390405001116861

04/08/144304/08/1443بوفية ريم عبدهللا بن نغيمش الشراري للوجبات السريعة3452147396405001116868

08/08/144308/08/1443مؤسسة نجود صالح عقيل الغنيمي للنقل البري3452147414405001116886

09/08/144309/08/1443محل ركن الخيل للخدمات الغذائية3452147443405001116917

10/08/144310/08/1443مؤسسة لطيفه عيد شطي السمير التجارية3452147435405001116908

26/04/144326/04/1443شركة جودة االعمال العالميةللمقاوالت شركة شخص واحد3452001316405000011311

15/01/144415/01/1444مؤسسة عبدهللا سالم الشراري لصيانة السيارات3452008226405001114630

29/11/144329/11/1443مؤسسة صالحه سويلم سلمان الجهني3452008242405001112839

04/04/144304/04/1443مؤسسة ركيده حلوان الشراري لتقديم المشروبات3452008246405001110705

08/08/144308/08/1443مؤسسة تركية مطلق جرادات للديكور3452008425405001110168

06/05/144306/05/1443مؤسسة احمد عادل سحيمان الشراري3452011079405001117171

10/06/144310/06/1443فرع شركة التأمين العربية التعاونية3452144124405001115399

16/06/144316/06/1443مركز عبدالعزيز راشد سهر السهر لصيانة السيارات3452144137405001113136

03/11/144303/11/1443خياط بخيته بليبص ختيالن الشراري للخياطة الرجالية3452144189405001113197

21/06/144321/06/1443بنشر رحيل منصور عبدهللا البلوي لالطارات3452144203405001113215

03/06/144503/06/1445مؤسسة درة حذائي للتجارة3452144237405001113247

05/02/144405/02/1444مؤسسة منى هليل عوده العنزي للمواد الغذائية3452144225405001113237

29/03/144529/03/1445مشغل رضوى للمعادن الثمينة3452004060405000115333

11/06/144311/06/1443محل بوابة واحد لتقديم المشروبات3452146150405001115449

04/07/144304/07/1443مؤسسة اشواق ماجد عائض الشراري للنقليات3452147297405001116756

16/07/144316/07/1443مؤسسة أنوار الجوف الطبية3452147340405001116805

24/07/144324/07/1443محل محيط لبيع الجواالت وصيانتها3452147372405001116842

02/08/144302/08/1443تموينات ميسر محمد سالم للمواد الغذائية3452147394405001116865

08/08/144308/08/1443محل سهل الواحة للخضار وللفواكهة3452147422405001116894

09/08/144309/08/1443محل روائع البلح للحلويات3452147428405001116901

11/08/144311/08/1443مؤسسة كنافة المختار للتجارة3452147442405001116916

12/08/144412/08/1444مؤسسة الصواب الالمع للخدمات الطالبية3452147451405001116925

18/11/144318/11/1443مؤسسة هدية حسين يعقوب طه للتجارة3452008231405000119666

02/11/144302/11/1443مؤسسة شيخه كايد الشراري للتجارة3452008424405000119674

07/08/144307/08/1443مؤسسة صبر فنطول غضيان العنزي التجارية3452008428405001112872

21/11/144321/11/1443مؤسسة صالح حامد الرويلي3452011093405001115856

01/04/144301/04/1443مؤسسة مذاق القريات اللذيذ لتقديم الوجبات3452144092405001113103

09/06/144509/06/1445مطعم تثليث القريات لتقديم الوجبات3452144119405001113120

30/11/144330/11/1443مؤسسة تواصل الشمال لالتصاالت3452144162405001113176

13/10/144313/10/1443مقهى بًري سريع لتقديم المشروبات3452144253405001113264

16/10/144216/10/1442مؤسسة فيصل بن عبدهللا بن محمد التيماني للنقل والتخزين3452004202405000114105

01/07/144301/07/1443مؤسسة عاطف ختام غنمان الشراري للمقاوالت3452005509405001115531

24/04/144324/04/1443مؤسسة عمر محمد سليم البلوي للمقاوالت المعمارية3452007242405001112474

06/04/144406/04/1444مؤسسة خليل ابراهيم عبدالعزيز المقيط للتخليص الجمركي3452007246405000001188

29/03/144429/03/1444مصنع فرع شركة ألماس السعودية للسيراميك3452007330405000115511

14/12/144314/12/1443مؤسسة رمز األخوين للمالبس الجاهزة3452009417405001111868

29/11/144329/11/1443مؤسسة عبدهللا حجاج مبروك الحربي للتجارة3452009444405001111251

16/08/144316/08/1443تموينات فرحان الفي الشراري للمواد الغذائية3452100616405001110905

22/05/144322/05/1443مدارس اثراء االبداع االهلية3452010267405001112281

26/05/144526/05/1445مؤسسة سالمه معازر الرويلي للنقل العام3452010268405001111591

13/07/144313/07/1443خياط المتميز دقه للخياطة الرجالية3452100980405001111641

20/11/144320/11/1443مؤسسة فلاير محمد محمد الحمد لكهرباء السيارات3452010839405001113942

23/10/144323/10/1443مؤسسة ساره منوخ مبارك الشراري لتنجيد االثاث3452143898405001112796

03/01/144403/01/1444ورشة الحميدي محمد رزيق الشراري لصيانة السيارات3452145320405001114697

28/08/144328/08/1443مؤسسة موسى القوطي قظقاظ الرويلي التجارية3452145406405001114517

20/01/144420/01/1444مؤسسة دالل سعود مضحي الشراري للمقاوالت العامة3452145419405001114530

02/03/144402/03/1444مخبز ذياد للخبز3452146843405001116254

05/03/144405/03/1444مؤسسة أحمد صالح عواد الشراري للتطوير العقاري3452146862405001116273

11/03/144511/03/1445ورشة صبحي معارك العنزي للحدادة وااللمنيوم3452146888405001116303

08/07/144308/07/1443ملحمة أنعام الشمال التجارية3452147312405001116772

25/07/144325/07/1443مؤسسة مزون ماضي خميس الرويلي للنقليات3452147376405001116846

05/08/144305/08/1443مؤسسة سمراء النشمي مزلوه العنزي للتجارة3452147399405001116871

05/08/144305/08/1443مؤسسة خلود خليل محمد البلوي للترفية3452147408405001116880

09/08/144309/08/1443مؤسسة فاتن عواد بن عناد الشراري للنقل البري3452147427405001116900

04/12/144504/12/1445مؤسسة يوسف محمد الشراري للمقاوالت المعمارية العامة3452004270405000114198

06/05/144606/05/1446محطة حمود حمير شبلي البلعاسي للمحروقات3452004411405001114031

08/11/144308/11/1443صالون عبير صبيح قرطان الشراري للحالقة الرجالية3452008361405000119649

25/07/143925/07/1444عايد حريب الشراري- فرع مؤسسة 3452008370405000119651

14/07/144314/07/1443صالون المسافرين للحالقة3452144062405001113064

29/06/144429/06/1444مؤسسة ايمان صالح فالح الشراري التجارية3452144068405001113072

10/06/144310/06/1443محطة رحيل منصور البلوي للمحروقات3452144207405001113219



23/10/144223/10/1442مؤسسة طارق سعد سمر الشراري للمقاوالت3452004201405000114110

13/11/144313/11/1443مؤسسة جمال علي محمود بديوي للمقاوالت3452004216405000117078

20/04/144320/04/1443صالون احمد للحالقة الرجالية3452007191405000117402

09/05/144309/05/1443مغسلة عبدهللا عبدالكريم ابراهيم المحيميد لخدمات السيارات3452007333405000115768

04/08/144304/08/1443ورشة اماني سعد بن محمد الشراري لصيانة السيارات3452100941405001111565

27/07/144327/07/1443مؤسسة نبع الشمال للمقاوالت المعمارية العامة3452147384405001116854

28/07/144328/07/1443بقالة باسم قاسم دهيمان العنزي التجارية3452147386405001116856

05/08/144305/08/1443محل الجوهره سالم عتيق الشراري التجارية3452147407405001116879

04/07/143904/07/1444علي سالم حماد الشراري- مكتب 3452008240405001113340

07/07/144407/07/1444عبدهللا محمد الخلف للتخليص الجمركي- مؤسسة 3452008252405001114833

16/06/144316/06/1443مكتب مسعد معتق سعيد الفريح الشراري لالستشارات الهندسية3452008372405001110050

17/06/144317/06/1443مغسلة زهوه محمد ساعد البلوي لغسيل المالبس3452144143405001113142

29/06/144429/06/1444ورشة مفرح شينان خاتم القحطاني لصيانة السيارات3452144156405001113157

19/01/144419/01/1444محل ميون للمالبس النسائية3452144184405001113187

22/10/144522/10/1445معرض الوسام المضئ للسيارات3452004208405000114119

02/06/144302/06/1443وكالة حمدان علي فهد المطرفي للدعايه واألعالن3452005645405000118022

19/01/144419/01/1444مخبز نور القريات للخبز3452007252405001115516

01/05/144601/05/1446شركة صالة الهرم التجارية3452007259405001114785

16/02/144416/02/1444بنشر الذمار لخدمات السيارات3452009300405001113665

18/07/144318/07/1443مرمار للسيراميك فرع شركة علي حسن الدهان وأوالده المحدودة3452009329405001111928

15/08/144315/08/1443مكتب خدمة للخدمات العامة3452147453405001116927

08/07/144308/07/1443مؤسسة الفرسان للمالبس الجاهزة3452008265405001110227

17/07/144317/07/1443مكتب دار الجندل لالستشارات الهندسية3452016540405001116522

01/08/144301/08/1443صالون شيمه سماح الشراري للحالقة الرجالية3452008402405001113538

05/05/144305/05/1443مكتب اتقان الشمال للتجارة والتسويق3452011074405001115949

28/03/144428/03/1444مغسلة الذمار لخدمات السيارات3452144069405001113071

18/11/144318/11/1443مقهى االزهار البيضاء لتقديم المشروبات3452144075405001113084

03/05/144303/05/1443مؤسسة فريده صالح عبدهللا الصيعري للمالبس النسائية3452144108405001114253

14/06/144414/06/1444ورشة خالد مشيحن رفيفه الرويلي لصيانة السيارات3452144110405001113111

23/06/144323/06/1443مؤسسة ثامر شريتح زيدان الرويلي للمقاوالت3452144180405001113178

20/02/144420/02/1444محل نصيفه رحيل خوير الشراري لالواني المنزلية3452144183405001113185

14/07/144314/07/1443مركز ويب للتزيين النسائي3452144217405001113920

03/06/144303/06/1443مؤسسة فاطمه حسين عبده محزري للمقاوالت3452144221405001113231

12/02/144612/02/1446مؤسسة مأثر الجوف للمقاوالت3452005507405000118283

23/06/144523/06/1445مدارس بيت القيم األهليه3452005678405000118088

11/04/144311/04/1443مؤسسة احمد عبدالرزاق محمد العنزي للمقاوالت المعمارية3452007198405000119733

19/02/144419/02/1444ورشة ميساء ابراهيم مصطفى قطوش لصيانة السيارات3452007203405001113922

08/07/144608/07/1446مشغل لينا محمد بن ابراهيم الحربي للتزيين النسائي3452007322405000118798

08/09/144408/09/1444مغسلة جويعد عايد غالب الكويكبي للسيارات3452009420405001113710

22/03/144322/03/1443ورشة بالل محمد عامر السرحاني لمكينيكا السيارات3452004282405000114232

17/07/144417/07/1444مؤسسة النور غير لصيانة السيارات3452008301405000119738

19/07/144319/07/1443مؤسسة سندى صالح ساعد البلوي للنقل البري3452008321405000119640

18/07/144418/07/1444مطبخ فاطمه محمد الهذلول لتقديم الوجبات3452008328405000119641

13/04/144313/04/1443عصائر التفاح اآلخضر للعصيرات3452011075405001113227

11/03/144711/03/1447مؤسسة محمد سلمان الشراري للتخليص الجمركي3452011076405001116304

16/06/144316/06/1443مؤسسة بيوت الضيافة للتجارة3452144140405001113141

11/07/144311/07/1443محل قلعة التقنية الحديثة لبيع الجواالت وصيانتها3452144216405001113226

16/07/144316/07/1443مؤسسة بدر سعود ملفي الشراري للمقاوالت3452004115405000113909

28/01/144528/01/1445مؤسسة فهد محمد سلمان الشراري للمقاوالت3452004226405000114113

17/05/144417/05/1444مؤسسة محمد عوض سوعان الرويلي للنقل البري3452005628405001114156

03/04/144503/04/1445مؤسسة سليمان محمد عواد الشراري للتخليص الجمركي3452007226405000112540

25/04/144425/04/1444شركة ارامكس السعودية المحدودة3452007302405001113623

04/03/144404/03/1444موسسة عالم تجميل المدن للمقاوالت3452007321405001112403

25/09/144325/09/1443محطة قبله فليح الزبن الشراري للمحروقات3452009464405001113639

01/03/144301/03/1443مقهى نايف غربي صالح آل ملحم الجبوري لتقديم المشروبات3452100591405001110854

02/07/144302/07/1443مؤسسة تماني مبارك رويشد الرويلي للقرطاسية3452010271405001111652

25/03/144325/03/1443مؤسسة محمد احمد علي بانافع العقارية3452101004405001111676

24/12/144324/12/1443مؤسسة عبدالرحيم سميح العازمي لتقديم الوجبات3452143887405001112773

12/08/144312/08/1443صالون التسهيالت للحالقة الرجالية3452147452405001116926

17/02/144417/02/1444مؤسسة نايف خليف معاشي الرويلي للمقاوالت العامة3452004296405000114283

27/12/144727/12/1447مصنع الوطنية لمركزات الطماطم فرع شركة الوطنية الزراعية3452004379405001114922

03/07/144403/07/1444مؤسسة شمس العربية3452008233405000119727

07/01/144407/01/1444مؤسسة صالح غالب عمر ال علي الصيعري التجارية3452008325405000118225

06/08/144306/08/1443مؤسسة نجمه مطر حمود الرويلي للتجارة3452008415405001114818

10/01/144410/01/1444مؤسسة طراد كامل شقيرللتخليص الجمركي3452008436405001111976

14/05/144314/05/1443ورشة دالل هاشل الضبعاني لصيانة السيارات3452011092405001115534

27/06/144327/06/1443محل روائع الساحل الذهبي التجارية3452144186405001113193

04/07/144404/07/1444مؤسسة ابراهيم فهد دخيل هللا التميمي لغسيل المالبس3452144187405001113195

29/08/144329/08/1443مؤسسة بدر خلف جزاع العنزي للمقاوالت3452144234405001113776

29/03/144329/03/1443مؤسسة صقر خالد عقال الفالج للنقل البري3452004065405000113717

06/07/144306/07/1443محل دنيا الطفل واحد اللعاب األطفال3452004175405001110697

09/04/144027/05/1443عمر مصطفى محمد منعم/ مؤسسة 3452005560405000117847

04/07/144304/07/1443شركة عيادات طبية3452005607405000118592

23/06/144323/06/1443مؤسسة سكر عباد الرويلي للخضار وللفواكهة3452007205405000114719

19/07/144319/07/1443مقهى ناصر عيد سعيد العرادي البلوي لتقديم المشروبات3452009335405001114445

08/08/144308/08/1443مؤسسة بدور شايم سالم الشراري للصيانة والتشطيب3452009355405001110169

07/05/144307/05/1443مؤسسة لمسات موف التجارية3452009356405001110058

06/08/144506/08/1445مؤسسة عبدالحميد رجاء تليعان الحسن للتجارة3452009367405001110065

07/03/144607/03/1446شقق دور كاف للشقق المفروشة3452009372405001111920

24/06/144324/06/1443مركز أبطال الشمال الرياضي3452004108405000116306

14/06/144314/06/1443مكتب محمد علي سليمان الشراري لهندسة المشاريع3452010289405001111680

20/06/144320/06/1443ورشة عبدالكريم مبروك دخيل هللا الشراري لصيانة السيارات3452010290405001111665

18/11/144318/11/1443اشرف عبدالرحيم احمد الشريف\ مؤسسة 3452010843405001113057

28/11/144428/11/1444الجوهره جزاع صياح الشراري\ فرع مؤسسة 3452010860405001113179

29/07/144329/07/1443مؤسسة خالد فيصل سعيد العنزي للتخليص الجمركي3452145308405001114404

22/01/144422/01/1444مركز تغريد حمود بن عساف العنزي الرياضي3452145357405001114460

24/08/144324/08/1443خياط ركن اليمامة للخياطة الرجالية3452145386405001114496

14/01/144514/01/1445ورشة المثيل للحدادة وااللمنيوم3452145423405001114534

02/03/144302/03/1443محل خالد سليمان بنيه العازمي للزهور3452146839405001116247

08/03/144408/03/1444مؤسسة ماجده ساري المخيليل لالتصاالت3452146872405001116283

19/03/144419/03/1444وكالة تميز للدعاية واالعالن3452146923405001116342

24/03/144324/03/1443ورشة مثقال بن محمد بن عامر السرحاني لصيانة السيارات3452146948405001116372

24/03/144324/03/1443مطعم أمجد دخيل هللا عايد الشراري للوجبات السريعة3452146951405001116374

02/04/144302/04/1443محل عالم دمياط لالحذية3452146977405001116404

11/04/144311/04/1443مؤسسة البندري عصري مبارك العنزي3452006031405000118507

23/03/144323/03/1443مؤسسة مزيده شامان هدهد الشراري لألفراح و المناسبات3452146950405001116373

29/03/144329/03/1443مؤسسة مريفه ضليفان الفي الشراري التجارية3452146967405001116391

29/03/144329/03/1443مؤسسة ذياب محمد سلطان المذهن للمقاوالت3452146968405001116392

02/04/144302/04/1443محل هند ملفي بخيت الشراري للتجارة3452146975405001116402

02/04/144302/04/1443مؤسسة الشمال واحد للتجارة3452146978405001116405

06/04/144306/04/1443مطعم الجندل لتقديم الوجبات3452009167405001112786

06/07/144406/07/1444مؤسسة حمود خلف العنزي لنقل البضائع3452009292405000115639

16/09/144416/09/1444شركة المرابحةالمرنة للتمويل3452010771405001114808

01/06/144301/06/1443مغسلة نجاح على سويلم العنزى لغسيل المالبس3452144833405001113925

06/04/144506/04/1445محل مشيره مرزوق البلوى للتجارة3452144854405001115221

02/07/144302/07/1443مؤسسة دالل عبدالعزيز علي الصقر للمقاوالت العامة3452144909405001115536



20/04/144320/04/1443مؤسسة حال فهاد راجي العنزي3452144929405001116359

29/11/144329/11/1443مؤسسة أحمد صالح حمد الجباب لمكينيكا السيارات3452144976405001114035

08/05/144308/05/1443مؤسسة ركن طالل للتجارة3452144978405001114038

29/11/144329/11/1443مؤسسة ريان فرحان سالم العنزي للمقاوالت العامة3452146516405001115877

15/12/144315/12/1443مؤسسة بيت توفير أملج التجارية3452146556405001115937

20/12/144320/12/1443محامص نوره مفلح سمير الشراري للمكسرات3452146574405001115923

28/12/144328/12/1443مؤسسة ركن ليلتي لتنجيد االثاث3452146602405001115979

29/12/144329/12/1443مؤسسة امداد الشمال للبطاريات3452146611405001115989

10/01/144410/01/1444شركة شبكة التوزيع المتقدمة المحدودة شركة شخص واحد3452146639405001116026

27/05/144527/05/1445شركة توب سنتر3452010273405001111747

20/10/144320/10/1443مطعم عبدالحميد صالح ديحان الحيسوني للوجبات السريعة3452101003405001111675

29/01/144429/01/1444مؤسسة محمد سليمان الحليسي الشراري للمواد الغذائية3452143901405001112798

09/08/144509/08/1445ورشة عبدالمحسن محمد بن عايد الشرارى للحدادة وااللمنيوم3452145334405001114433

13/08/144313/08/1443مؤسسة رحيله عايد رحيل الرويلي للخضار وللفواكهة3452145352405001114455

02/09/144502/09/1445مؤسسة عهد كامل ونيس العنزي للتجارة3452145413405001117123

02/03/144502/03/1445مؤسسة نده فنخور طراد الرويلي للنقل البري3452146848405001116259

10/03/144410/03/1444مؤسسة هيام زايع بن كذا الرويلي للتشغيل والصيانة3452146886405001116300

17/03/144417/03/1444محطة دهام مصلح سمر الشراري للمحروقات3452146911405001116329

23/03/144323/03/1443محطة فصل مفضي العنزي للمحروقات3452146943405001116366

14/03/144414/03/1444مؤسسة مروان ابراهيم العسيري لقطع الغيار3452003107405000114692

02/02/144402/02/1444محل تمام منسي سالم العنزي التجارية3452009155405001112285

19/10/144319/10/1443مؤسسة أالء محمد صالح الشراري للمقاوالت المعمارية3452009262405001110898

05/04/144405/04/1444فهد محمد سلمان الشراري/ فرع مؤسسة3452006061405001110467

15/06/144315/06/1443مؤسسة عبدالهادي سلمان العنزي للنقليات3452006132405001111836

28/05/144328/05/1443مؤسسة بخيت محمد علي المنصوري3452009199405001116782

06/04/144406/04/1444مؤسسة محمد خالد سليمان الشراري التجارية3452144806405001113890

05/06/144405/06/1444مؤسسة وجدان ناجح محمد الشراري للتجارة3452144814405001113899

03/04/144403/04/1444ورشة الوليد منصور بن نايف الملحم لمكينيكا السيارات3452144850405001113939

18/03/144418/03/1444مؤسسة بلو دانه للتجارة3452144920405001113982

18/05/144318/05/1443مؤسسة هدى سلمان سالم الشراري لصيانة االلكترونيات3452144942405001113999

17/11/144317/11/1443مؤسسة عبدالرحيم محمد بن مسلم الشراري لالتصاالت3452144967405001114023

01/12/144301/12/1443مؤسسة هند توفيق سالم الفرا للخدمات اللوجستية3452146526405001115889

03/12/144303/12/1443مؤسسة النجم وان لتجارة الجملة و التجزئة3452146535405001115900

19/12/144419/12/1444مؤسسة سعود عبدالعزيز جارهللا الزيد للمواد الغذائية3452146572405001115948

11/01/144411/01/1444بقالة هياء ضيف هللا فالح الشراري للمواد الغذائية3452146644405001116033

11/01/144511/01/1445مؤسسة مزنه مفلح عطاهللا الشراري لتنجيد االثاث3452146647405001116036

18/01/144618/01/1446مؤسسة تمام سالمه قعيس الحثربي للتجارة3452146673405001116066

05/08/144305/08/1443مؤسسة سعود نواف علي العنزي للنقليات3452147405405001116877

06/08/144306/08/1443بوفية اركان الشام لتقديم الوجبات3452147411405001116883

08/08/144308/08/1443بنشر نوفه محمد مقبل الشراري لخدمات السيارات3452147417405001116889

11/08/144311/08/1443تموينات باسل مهلي بن حوال الرويلي للمواد الغذائية3452147444405001116918

12/08/144312/08/1443مطعم أثير ابراهيم بن مزلوه العنزي للوجبات السريعة3452147450405001116924

23/05/144323/05/1443مقهى لغة المذاق لتقديم المشروبات3452004250405000114132

26/06/144326/06/1443مؤسسة محمد بن جزاع بن سالم الشراري للمقاوالت المعمارية3452004275405001111290

09/07/143902/07/1444مؤسسة معايير التشييد للمقاوالت3452008259405000119964

18/09/144318/09/1443مؤسسة سهام عوض الشراري للمواد الغذائية3452008293405000112280

01/07/144301/07/1443مؤسسة مشاعل ملوح دايش الهمالن للمقاوالت المعمارية3452008310405001113733

15/01/144415/01/1444محل هال بيك للحلويات و المكسرات3452008371405000119664

28/07/144428/07/1444مدارس  اجيال القريات االهلية3452008374405000119989

12/11/144312/11/1443تموينات عائشه موسى ناجي الشراري للمواد الغذائية3452144070405001113076

25/06/144425/06/1444محطة فاضل سالم خلف الشراري للمحروقات3452144165405001113160

08/11/144308/11/1443مؤسسة صالح عبدهللا حمدان الشرارى للتجارة3452144181405001113183

22/07/144322/07/1443مطعم عبدالمجيد ابراهيم مزلوه العنزي لتقديم الوجبات3452144242405001113255

09/03/144309/03/1443مؤسسة رهم للمقاوالت المعمارية3452005555405000119417

27/03/144327/03/1443مطعم نوير دحيالن سودي الرويلي للوجبات السريعة3452007222405001116755

11/06/144611/06/1446(شركة شخص واحد  )شركة يلو لتأجير السيارات 3452009400405001110074

19/04/144319/04/1443مؤسسة عبدهللا عائض الصيعري للتجارة3452100919405001111529

06/04/144306/04/1443مؤسسة بصمة التعٍميَر للتجارة3452100926405001111543

03/03/144403/03/1444تموينات شوق االولي للمواد الغذائية3452146075405001115356

03/03/144403/03/1444تموينات شوق االولي للمواد الغذائية3452146075405001115356

13/05/144313/05/1443محل سحر الغرب للمالبس النسائية3452146091405001115379

02/06/144302/06/1443مؤسسة الموهبة لقطع غيار السيارات3452146126405001115422

21/03/144321/03/1443مؤسسة نسر التقنية الدوات ومواد السالمة3452146139405001115437

09/06/144309/06/1443محل لؤلؤة الخليج للعباءات النسائية3452146146405001115444

11/06/144311/06/1443مؤسسة مجالس فضل للستائر3452146157405001115457

14/06/144314/06/1443محل برود التجارية3452146166405001115469

05/07/144405/07/1444مؤسسة البلعاسي  لقطع غيار السيارات3452147303405001116763

24/07/144324/07/1443مؤسسة غدفان التجارية3452147373405001116843

27/07/144327/07/1443محل مها ضيف هللا مقبول الشراري للتجارة3452147382405001116852

04/08/144304/08/1443مجمع فايز محمد بخيتان العازمي لطب االسنان3452147395405001116866

05/08/144305/08/1443محل مشاعل مونس جويف الشراري للخضار وللفواكهة3452147400405001116872

08/08/144308/08/1443أسواق ومحامص فنجان قهوة الشيوخ للتجارة3452147421405001116893

08/08/144308/08/1443بوفية سلطانه مسيعيد معتق الشراري للوجبات السريعة3452147426405001116898

11/08/144311/08/1443مؤسسة عهد مبارك صياح الشراري لقطع الغيار3452147446405001116920

05/06/144405/06/1444مؤسسة فتحيه حسن صالح الدكن التجارية3452001306405000011360

06/05/144306/05/1443محل نسمة القريات للخدمات الغذائية3452009135405001110587

20/11/144320/11/1443مؤسسة بندر عيد العطوي التجارية3452143818405001112671

08/04/144508/04/1445محل مالك خالد مناور الرشيد للعطورات3452144864405001113953

01/07/144301/07/1443مؤسسة منيره نيتول غيالن العنزي للوقود3452144919405001113981

19/04/144319/04/1443بوفية الرا هايل سعيد الشراري لتقديم الوجبات3452144928405001113987

17/04/144317/04/1443ورشة نادر صالح مبارك الشراري لمكينيكا السيارات3452144963405001114019

10/04/144410/04/1444مطعم أنوار فهد منزل الشراري لتقديم الوجبات3452144965405001114021

29/11/144629/11/1446مؤسسة دابي السراب لنقل وتوزيع المياه3452146531405001115896

01/12/144301/12/1443مؤسسة روائع العزيزية اللعاب األطفال3452146528405001115892

20/12/144320/12/1443مصنع نعيمه محمد مخلف الشراري للمنظفات3452146576405001115952

22/12/144322/12/1443مؤسسة جمرة فهد للتجارة3452146583405001115958

26/12/144326/12/1443مغسلة محمد مليح سالم العازمي لخدمات السيارات3452146594405001115971

04/01/144504/01/1445مؤسسة محمد اسماعيل محمود عساف للتجارة3452146616405001115995

08/01/144408/01/1444تموينات اطالل القريات للمواد الغذائية3452146635405001116022

01/01/144501/01/1445مؤسسة ينابيع ينبع التجارية3452100934405001111552

28/05/144428/05/1444مقهى عبدهللا معاشي العنزي لتقديم المشروبات3452100970405001111621

18/12/144418/12/1444مؤسسة لطيفه حسن حبيب الحسيناوي للمقاوالت المعمارية3452143892405001112782

09/08/144409/08/1444مكتب ركن المجال للخدمات العقارية3452145335405001114434

25/10/144325/10/1443مؤسسة الريآن للمالبس النسائية3452145393405001114504

17/03/144317/03/1443مؤسسة فيصل مفرح مرزوق العنزي للمقاوالت العامة3452146915405001116333

29/03/144329/03/1443محل روائع النجاح للخضار وللفواكهة3452146965405001116388

20/01/144420/01/1444مؤسسة ابراهيم بن نحيت قلص الدمجاني العنزي التجارية3452000493405000011935

03/05/144303/05/1443محطة السهر للمحروقات3452009158405001110673

08/04/144308/04/1443محمد دحيالن العنزي\ مؤسسة 3452009160405001111216

28/04/144328/04/1443مطعم فطيرة خباز لتقديم الوجبات3452100746405001111198

29/06/144329/06/1443محل سعيد بن مطيله بن مطير العنزي للمواد الغذائية3452008257405001114260

10/06/144310/06/1443مؤسسة عبدهللا عبدالرحمن سعود الياس للمقاوالت3452144127405001113125

10/07/144710/07/1447مؤسسة ريم سعود صامد الشراري للتجارة3452144202405001113214

25/01/144425/01/1444حامد غصيب نزال الشراري/ معرض 3452002332405000111033

29/03/144629/03/1446مطعم عيد خميس الشراري لتقديم الوجبات3452007233405001112321

19/08/144419/08/1444محل اسماء عطا يونس طه للمواد الغذائية3452007320405000115361



22/06/144322/06/1443مطعم ركن مرحبا لتقديم الوجبات3452009381405001111023

27/08/144527/08/1445مؤسسة حمود خضر العازمي3452009412405001114391

15/11/144315/11/1443مؤسسة عبدالمحسن حمد القبساني التجارية3452010035405001114750

17/11/144417/11/1444مؤسسة فهده دحام عويد العنزي للنقل البري3452010058405001111261

29/01/144529/01/1445محطة محمد سليمان الشراري للمحروقات3452100909405001111506

13/05/143913/05/1444محل عقيله ظاهر الشراري للمواد الغذائية3452100916405001111526

20/03/144420/03/1444شركة قادة التغيير للتعليم3452010269405001111800

26/01/144526/01/1445مغسلة بدر نزال ملفي الشراري للسيارات3452143849405001112711

04/02/144404/02/1444مشغل نخبة المها للتزيين النسائي3452143876405001112758

05/02/144405/02/1444شقق دانة الشمال للوحدات السكنية3452010827405001112951

28/11/144328/11/1443مؤسسة تميز القريات للسراميك والرخام3452010857405001115371

11/10/144311/10/1443محل ريم نايف محمد العنزي التجارية3452145347405001114449

23/11/144323/11/1443مطعم فيصل عياده طعيسان العنزي للوجبات السريعة3452145369405001114474

02/03/144502/03/1445مصنع موفق بن عايد بن ساير العنزي للوقود3452146844405001116255

03/01/144403/01/1444مؤسسة اشتل للتجارة3452010734405001114772

10/05/144310/05/1443ورشة عبدهللا عجيج الشراري لصيانة السيارات3452143833405001112693

05/01/144405/01/1444مؤسسة علي ابراهيم ناصر الماضي للنقل البري3452144820405001113904

03/05/144303/05/1443محل هيثم المتميز للتجارة3452144883405001114790

20/04/144320/04/1443مطاعم أسماء عبدالحميد الفندي لتقديم الوجبات3452144898405001113971

20/04/144320/04/1443مغاسل أسماء عبدالحميد الفندي لغسيل المالبس3452144903405001113974

20/04/144320/04/1443خياط أسيا للخياطة3452144930405001113988

12/04/144412/04/1444مؤسسة فؤاد بن محمد بن عبدالرحيم الشريف لخدمات السيارات3452144944405001114001

27/04/144327/04/1443محل نجمة االنوار للتجارة3452144955405001114014

12/05/144312/05/1443مؤسسة هند سائر عيد العنزي للمقاوالت المعمارية3452144987405001114047

29/11/144329/11/1443مؤسسة مريم صالح بن جعفر الرشيد للمقاوالت العامة3452146514405001115875

05/12/144305/12/1443مؤسسة تهاني محمد صامد الشراري للتشغيل والصيانة3452146542405001115909

22/12/144422/12/1444مؤسسة سكرة البيت لمالبس االطفال3452146584405001115959

24/12/144324/12/1443مؤسسة بلند للمالبس الجاهزة3452146587405001115963

07/01/144407/01/1444محل بشاير محمد بن شموط الشراري التجارية3452146631405001116017

12/01/144412/01/1444مؤسسة اساس القريات لصيانة االلكترونيات3452146651405001116041

18/01/144518/01/1445بقالة مدهللا علي عبدهللا الشراري للمواد الغذائية3452146675405001116068

02/12/144302/12/1443مؤسسة عايشه محمد فزاع العنزي لتقديم المشروبات3452147824405001117321

03/02/144403/02/1444مؤسسة منيفه متعب شويحط الرويلي للمقاوالت3452100610405001110894

02/11/144702/11/1447مؤسسة سلطان عبدالعزيز محمد الشراري للمقاوالت المعمارية العامة3452010250405001111738

08/06/144308/06/1443مؤسسة تداو الطبية3452010279405001116912

01/12/144401/12/1444مؤسسة عبدالعزيز علي محمد العنزي لألجهزة اإللكترونية3452010867405001113965

24/12/144224/12/1442مكتب ختام ظاهر سليمان الظاهر للعقارات3452145337405001114436

30/11/144330/11/1443بنشر معالي محمد مسند الشراري لصيانة السيارات3452145353405001114456

01/11/144301/11/1443مخبز عبدالعزيز سوعان رحيل السرحاني للخبز3452145375405001114481

30/02/144430/02/1444مطعم ربع دجاجة للوجبات السريعة3452146827405001116235

12/03/144412/03/1444محل نور المشكاة لمواد البناء3452146896405001116313

24/03/144424/03/1444محل أفراح سالمه مناحى الرويلي للمواد الغذائية3452146952405001116375

26/03/144326/03/1443مؤسسة سعاد عداد حويل الرويلي لمالبس االطفال3452146958405001116381

13/04/144413/04/1444متكامل الشمال للتجارة_ مؤسسة 3452003128405000113419

26/03/144326/03/1443مؤسسة أسطورة لالتصاالت3452146959405001116382

28/03/144328/03/1443مؤسسة محمد عبدالكريم صالح الطويان للتخليص الجمركي3452146961405001116384

12/01/144027/05/1443شركة  اشرق للتجاره3452003135405000112026

01/12/144301/12/1443ورشة لطيفه مسلم مفرح الشرارى لمكينيكا السيارات3452009187405001111276

22/08/144322/08/1443مطبخ فايز صبيح الضبعاني لتقديم الوجبات3452009188405001112652

13/12/144313/12/1443مؤسسة نوفه مزيد دغمان الشراري للمقاوالت المعمارية3452009284405001111774

13/07/144313/07/1443مغسلة وضحاء غازي عادي الحموان لغسيل المالبس3452143804405001112646

19/03/144719/03/1447مؤسسة رحاب عبدالواحد مقيبل الحموان للمقاوالت المعمارية3452144805405001113889

21/03/144321/03/1443مؤسسة عشبه سعد ثنيان العنزي للتجارة3452144822405001113906

03/03/144403/03/1444مؤسسة متعب ابراهيم مستور الثبيتي للمقاوالت المعمارية3452144857405001113948

16/07/144316/07/1443حالق الذقن الجميل للحالقة الرجالية3452144892405001113969

21/04/144321/04/1443مؤسسة عواطف نزال فرحان الشراري للمقاوالت3452144932405001113990

07/01/144407/01/1444تموينات منال محمد بن سعود الشراري للمواد الغذائية3452146629405001116015

10/08/144310/08/1443خالد محمد عايد اللقيحه الشراري\ مؤسسة 3452009375405000118843

19/09/144319/09/1443مؤسسة محامص الحنيان التجارية3452009441405000118841

17/11/144517/11/1445مؤسسة الواحة اللذيذة للحلويات3452010060405001112224

14/04/144314/04/1443مؤسسة امال خالد حمدي الدعسان التجارية3452010256405001116445

07/04/144307/04/1443مؤسسة خلف قعيران الشراري للمقاوالت المعمارية3452143880405001112762

10/08/144310/08/1443مؤسسة تهانى عواد بن فضي العنزي لالدوات الكهربائية3452145338405001114438

01/12/144301/12/1443مؤسسة نور اسماعيل حامد العيسى لألجهزة اإللكترونية3452145345405001114447

24/08/144324/08/1443مؤسسة علي مطر بن ساري الرويلي للنقل البري3452145388405001114499

28/02/144328/02/1443مؤسسة ساره سلمان سليم الشراري للنقل البري3452146825405001116233

01/03/144601/03/1446مطعم قرية الجوف لألكالت الشعبية3452146829405001116237

06/03/144706/03/1447مؤسسة الوليد عبدهللا حمود الوشيح لتقديم المشروبات3452146869405001116280

24/03/144324/03/1443مؤسسة ساميه عبدهللا حسين الشراري للتجارة3452146954405001116377

29/03/144429/03/1444مطعم ريوق الخير لألكالت الشعبية3452146966405001116390

01/04/144301/04/1443مكتب أحمد سلطان بن عبدالكريم الحسيناوي للخدمات العامة3452146970405001116394

01/04/144301/04/1443مؤسسة اكوار للمقاوالت العامه3452146971405001116395

13/03/144513/03/1445فرع مؤسسة  شتيوي محمد سالم الجهني التجارية3452000817405000118528

09/02/144409/02/1444مؤسسة اللمسة السحريه للخدمات العقاريه3452003213405000112108

17/05/144317/05/1443مؤسسة عبدهللا محمد عبيدان الشراري للمقاوالت3452005981405001111175

19/04/144319/04/1443مؤسسة اللمسة السحرية للرخام3452010127405001112392

09/02/144409/02/1444مؤسسة الربشان للنقليات3452010137405001111224

25/02/144425/02/1444مغسلة ابراهيم محمد علي العجاج لغسيل المالبس3452010160405001111286

16/01/144516/01/1445مؤسسة انتماء الشمال التجارية3452100788405001111300

22/07/144422/07/1444مؤسسة ثامر سالم معازر الرويلي للتخليص الجمركي3452143779405001112606

29/11/144429/11/1444خياط الهدى للخياطة3452010754405001114998

10/11/144310/11/1443مؤسسة كاء دوه التجارية3452143824405001112680

10/09/144410/09/1444خياط زرر للخياطة3452143835405001112694

06/04/144306/04/1443مؤسسة بدور نزال حمود العنزي لتقديم الوجبات3452144860405001113950

07/04/144307/04/1443محل خلود علي عبدالرحمن آل فطينه للتجارة3452144861405001113951

27/08/144327/08/1443تموينات بركة الناصفة للمواد الغذائية3452144957405001114013

27/04/144327/04/1443مؤسسة ابتهال غربي صافق العنزي للمقاوالت المعمارية3452144969405001114025

08/05/144308/05/1443مؤسسة علم ديور التجارية3452144991405001114051

01/12/144401/12/1444مطعم هناء صباح عبيد الرحيم لتقديم الوجبات3452146529405001115894

15/12/144315/12/1443مؤسسة رمز البرقان للتجارة3452146557405001115938

19/12/144619/12/1446اسواق النعيم التجاريه3452146569405001115945

20/12/144420/12/1444ورشة مصلح خميس عريجان العطوي لصيانة السيارات3452146575405001115951

28/07/144328/07/1443مؤسسة ناجح عائد مطلق الشراري التجاريه3452003180405000011327

01/05/144301/05/1443مؤسسة هزعه عليان العنزي للمقاوالت المعمارية3452009151405001110277

24/06/144324/06/1443مصنع المراعي الخضراء للصناعه3452009164405001110655

06/01/144406/01/1444مطعم الكوخ الصعيدي لتقديم الوجبات3452009281405001110068

24/02/144524/02/1445شقق الهرم العالي للشقق المفروشة3452010141405001115157

26/08/144326/08/1443مؤسسة عبدالرحمن شامان هدهد الشراري للمقاوالت المعمارية3452100784405001111294

11/12/144411/12/1444مؤسسة حسين جواد صبيح العنزي3452010724405001115927

08/08/144308/08/1443محل حمده قحيط عضيب العنزى لقطع غيار السيارات3452010729405001113009

12/08/144312/08/1443شركة مدارس القريات االهلية المحدودة3452010743405001115580

20/03/144420/03/1444مؤسسة هند ثاني حماد الشراري للخياطة الرجالية3452144815405001115128

15/04/144315/04/1443مؤسسة مها مطني بن محمد الشراري لتقديم الوجبات3452144849405001113938

02/02/144402/02/1444خياط رمز الدولي للخياطة الرجالية3452144870405001114978

28/04/144328/04/1443ورشة غزيل صبيح بنيان الشراري لخدمات السيارات3452144960405001114017

06/02/144406/02/1444مؤسسة مرام فالح بطيحان الشراري للصيانة والنظافة3452144970405001114026



04/12/144304/12/1443محل فهد بن محمد بن سليمان الشراري للتجارة3452146537405001115902

19/12/144319/12/1443مؤسسة فهد اذفيل سليمان الشراري لتنجيد المراتب3452146565405001115920

21/12/144421/12/1444معرض الطراز الجديد للتجارة3452146581405001115955

21/12/144321/12/1443مطعم ألتوت الشامي للوجبات السريعة3452146600405001115977

28/12/144328/12/1443صالون مشهور يحى صياح الشراري للحالقة الرجالية3452146598405001115975

12/04/144312/04/1443مؤسسة ختمه عقلي ثاني العنزي للمقاوالت3452101007405001111682

04/11/144304/11/1443مؤسسة اروام مدهللا الشراري الصالح اآلالت والمكائن3452010807405001113460

30/11/144330/11/1443مغسلة ريم محمد الحسيناوي الشمري للمالبس3452010842405001113098

11/08/144511/08/1445مؤسسة زهرة العروض لالقمشة3452145349405001114451

13/08/144413/08/1444مؤسسة وداد محمد بن عبدهللا العنزى للمقاوالت العامة3452145356405001114459

29/12/144329/12/1443مؤسسة مشاريع الشمال للتجارة والمقاوالت3452145360405001114464

09/06/144309/06/1443مؤسسة مرزوقه سالمه شتيوي العطوي للصيانة والتشطيب3452145372405001114477

18/10/144318/10/1443مؤسسة شوق عايد فرحان الرويلي التجارية3452145384405001114491

26/02/144326/02/1443مطعم وردة الشان للوجبات السريعة3452145421405001114532

02/03/144502/03/1445مخبز متعب علي فهد المطرفي للخبز3452146846405001116257

09/03/144309/03/1443مطعم عناقيد عنب لألكالت الشعبية3452146876405001116288

12/03/144612/03/1446مؤسسة نهاية االسبوع لتقديم المشروبات3452146894405001116311

04/02/144504/02/1445مؤسسة فهد رشيد بقيرط العرجان  التجارية3452003217405001110434

11/11/144611/11/1446مؤسسة نخبة حبيبه للحلويات3452005970405000118614

29/08/144329/08/1443مؤسسة محمد فرحان عوض الرويلي للتمور3452009191405001111958

04/08/144304/08/1443االهليه التجارية\ فرع مؤسسة 3452009297405001111291

18/03/144318/03/1443مؤسسة هناء عشوي العازمي لألفراح و المناسبات3452010169405001116339

08/07/144408/07/1444مؤسسة عقيله شتيوي هدبان الشراري التجارية3452010781405001115555

04/04/144304/04/1443محل اشواق سالم مكمن الشراري لالثاث3452144813405001113898

27/05/144427/05/1444مؤسسة نوفه ظاهر ناهض الشراري للصيانة3452144845405001113934

03/04/144303/04/1443الشركة العربية لتجارة المواد البترولية3452144847405001115810

12/01/144512/01/1445مؤسسة تمرية القريات للتجارة3452144876405001114255

02/05/144302/05/1443تموينات انوار مخلد بن محمد الشراري للمواد الغذائية3452144885405001113964

29/03/144329/03/1443محل دالل الشمال لالثاث3452144914405001116399

19/04/144319/04/1443محل قدوع الشمال للتجارة3452144921405001116834

07/10/144307/10/1443مؤسسة طالل عبدهللا الشراري لالتصاالت و تقنية المعلومات3452144922405001113983

01/05/144301/05/1443مركز أطباء العصر للعالج الطبيعي3452144954405001114011

30/11/144230/11/1442محل أرياف سليم سند الشراري للمالبس الجاهزة3452146519405001115881

30/11/144330/11/1443ورشة مهند احمد مطر العنزي للحدادة وااللمنيوم3452146521405001115883

01/12/144301/12/1443محل أيار روز للزهور3452146532405001115897

13/12/144313/12/1443مؤسسة ابداع روز للحلويات3452146552405001115932

20/12/144320/12/1443محامص فاديه مصبح معجون الشراري للمكسرات3452146578405001115925

22/12/144322/12/1443مؤسسة طيف الغد لتقنية المعلومات3452146582405001115957

24/12/144624/12/1446مؤسسة تهاني مشعل سالم الرويلي للنقل البري3452146595405001115972

02/02/144402/02/1444مكتب محمد عويد شتيوي الشرارى للعقارات3452143893405001112787

11/11/144311/11/1443مغسلة مني حطاب هطيل البلعاسي لغسيل المالبس3452010850405001115820

16/11/144316/11/1443مؤسسة محمد سامر بن اسماعيل ابوحميد لصيانة السيارات3452143908405001112809

26/12/144426/12/1444محل المميز فون لالتصاالت3452145370405001114475

18/08/144518/08/1445مؤسسة نوره بطيحان الشراري للخدمات التجارية3452145371405001114476

30/11/144330/11/1443مطعم عبدالعزيز محمد عطاء التيماني لتقديم الوجبات3452145376405001114482

15/03/144315/03/1443عصائر مهله محمد سلمان البلوي لتقديم المشروبات3452146904405001116321

18/03/144318/03/1443مؤسسة ظهور العربية للتجارة3452146918405001116336

21/03/144321/03/1443محل الحسن الذهبي للمالبس الجاهزة3452146933405001116354

02/04/144302/04/1443مكتب نود الكاسب للعقار3452146979405001116406

03/06/143901/07/1443مؤسسة جميله مبارك عواد الشراري التجاريه3452003087405000111984

22/06/144322/06/1443مخابز حفاوه للخبز3452009218405000119229

22/06/144522/06/1445مؤسسة عبدالوهاب مرزوق مخلف المخلف3452009265405001110064

28/06/144328/06/1443مؤسسة هاشم عادل الشراري لقطع غيار السيارات3452009272405001115769

28/05/144328/05/1443مكتب ثامر االسمر الكويكبي للعقارات3452100732405001111156

07/02/144607/02/1446شركة قنوات االتصاالت السعودية3452010136405001116232

29/08/144329/08/1443صالون سعود بشير مطلق العنزي للحالقة الرجالية3452100758405001111233

05/02/144405/02/1444مؤسسة اميره فهد العنزي للتجارة3452010167405001112302

07/11/144307/11/1443مطعم ترويقة ابا جبارة للوجبات السريعة3452010719405001112613

24/11/144224/11/1442مؤسسة عيده عشوي ثاني الرويلي3452010757405001115872

27/08/144327/08/1443مكتب  محمد عبدهللا فريح العنزي3452010769405001112734

06/12/144606/12/1446مغسلة الجوهره ساري صايل المخيليل لغسيل المالبس3452010778405001112778

09/06/144309/06/1443مؤسسة محمد فايز محمد الشراري التجارية3452143829405001112689

10/06/144310/06/1443مؤسسة الركن السليم للعباءات النسائية3452144818405001113902

02/04/144302/04/1443صالون ساره زيد مرزوق الشمردل للتزيين النسائي3452144843405001113932

27/03/144327/03/1443مؤسسة فضيه عوض عمعوم العنزي للحوم الطازجة3452144867405001113956

12/02/144312/02/1443مؤسسة عقيل جبر فليجان العنزي للحدادة3452144877405001113959

28/08/144328/08/1443مؤسسة روائع المدينة للتشغيل والصيانة3452144918405001113980

23/07/144323/07/1443مؤسسة علي مفلح هذيل الشمري لقطع غيار السيارات3452144956405001114012

25/03/144425/03/1444مؤسسة منى مساعد فاضل الشراري للتشغيل والصيانة3452144981405001114041

09/05/144309/05/1443مؤسسة ريم مبارك لهيان الشراري للصيانة3452144988405001114048

16/12/144316/12/1443مقهى أجمل حكاية لتقديم المشروبات3452146561405001115941

07/01/144407/01/1444تموينات زهرة االربعين للمواد الغذائية3452146632405001116018

10/01/144510/01/1445صالون عهد الفي حامد الشراري للحالقة الرجالية3452146645405001116034

12/01/144412/01/1444محل ركن الجنيف للتجارة3452146652405001116042

16/01/144316/01/1443مؤسسة فيصل قابل مفرح الشراري للتجارة3452146670405001116062

15/12/144315/12/1443مؤسسة الكوثر األولى التجارية3452147857405001117356

17/12/144317/12/1443مؤسسة محمد صالح عبدهللا السناري للتجارة3452147860405001117363

18/12/144418/12/1444مؤسسة باسل للخدمات العقارية3452147866405001117369

25/12/144325/12/1443محل عبدالرحمن بسام عبدالرحمن الشريف للساعات3452147894405001117398

25/12/144325/12/1443محل الثاني القريات للخضار وللفواكهة3452147898405001117402

28/12/144328/12/1443مؤسسة صالح ضيف هللا محمد الشراري التجارية3452147907405001117407

05/01/144605/01/1446مؤسسة عهود فالح فرحان البلوي للتشغيل والصيانة3452147943405001117448

11/01/144411/01/1444مؤسسة خالد فواز بن جايد العنزي لخدمات السيارات3452147978405001117486

13/01/144413/01/1444محل يزيد محمد بشير الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452147993405001117502

27/07/144327/07/1443مؤسسة نون لتوجية مركبات االجرة3452147381405001116851

03/08/144303/08/1443ملحمة ورود الشمال التجارية3452147393405001116864

04/08/144304/08/1443مؤسسة نادر فالح شامان العنزي لبيع الجواالت وصيانتها3452147397405001116869

11/08/144311/08/1443محل خشف للعطورات3452147441405001116915

24/03/144724/03/1447مؤسسة سليمان عبدهللا الجاسر لقطع غيار السيارات3452001289405000011362

29/03/144329/03/1443مؤسسة عبدالرحمن سليمان العرجان لتأجير السيارات3452004416405001111002

26/02/144426/02/1444صالون هبه صالح مصطفى العرايضه للحالقة الرجالية3452008326405000119645

29/02/144429/02/1444مؤسسة هدواء احمد خالد المحمد التجارية3452008354405001113445

02/08/144502/08/1445مؤسسة نايف محمد سويلم الشراري التجارية3452008396405001110393

07/08/144307/08/1443مطعم جويهر سعود مفضي االشجعي العنزي لتقديم الوجبات3452008429405001113109

18/06/144318/06/1443خياط مشاعل مساعد مونس الحليسي الشراري للخياطة3452011084405001114206

29/06/144329/06/1443مطعم خلود قاسم دهيمان العنزي لتقديم الوجبات3452144099405001113105

01/06/144301/06/1443عصائر ليمون ونعناع الطازج لتقديم المشروبات3452144121405001113123

10/06/144210/06/1443مؤسسة محمد سليمان الحر التجارية3452144120405001117049

30/11/144330/11/1443مطعم قصر الشتاء لألكالت الشعبية3452144131405001113129

10/03/144710/03/1447مؤسسة نوره مبروك دخيل هللا الشراري للنقليات3452144138405001113279

16/07/144316/07/1443مغسلة غرب القريات لغسيل المالبس3452144231405001113240

01/11/144301/11/1443مطعم ميحه عطاهللا مفرح الشراري للوجبات السريعة3452144194405001113202

12/07/144512/07/1445مطعم هدى عبدالرب صالح بادخين للوجبات السريعة3452144213405001116803

04/08/144304/08/1443مؤسسة عبدهللا دخل هللا خلف الشمري لتجارة األغذية3452004220405000114187

23/06/144423/06/1444مشغل نجاح رحيل العنزي للتزيين النسائي3452007219405001110273

19/09/144319/09/1443مؤسسة مفلح مرشد الشريفي3452009442405001116981



14/11/144414/11/1444مؤسسة اتصاالت الفارس لصيانة االلكترونيات3452009449405001110083

21/03/144321/03/1443ورشة القريات الشمالية للحدادة3452010038405001110893

10/11/144310/11/1443خياط الذوق للخياطة الرجالية3452010044405001113528

16/05/144316/05/1443مؤسسة ليالي عبدهللا سلمان الشراري للتجارة3452100929405001111548

15/06/144315/06/1443مطاعم فائزه عبدالرحمن بديوي للوجبات السريعة3452100976405001111634

01/08/144401/08/1444مؤسسة حسين رحيل العنزي للصيانة3452145305405001114399

20/07/144320/07/1443تموينات سالف ثالثة للمواد الغذائية3452145309405001114405

29/11/144329/11/1443مغسلة جازم مطر الرويلي لغسيل المالبس3452145344405001114446

22/11/144422/11/1444مؤسسة عبدالحكيم عواد هذلول الشمري للمواد الغذائية3452145398405001114508

10/09/144310/09/1443مؤسسة خضره خضر محمد البلوي للتجارة3452145427405001114537

27/02/144527/02/1445مصنع أصالة الشمال للخبز3452146821405001116228

17/03/144417/03/1444مؤسسة علياء فايز عشوي الخمعلي لتجارة األغذية3452146910405001116328

18/03/144318/03/1443مطعم كساب شبرم عناد الشمري لألكالت الشعبية3452146940405001116363

21/03/144321/03/1443مطعم أمل علي شمال الرويلي لتقديم الوجبات3452146935405001116356

29/03/144429/03/1444محل ليالي بيضاء لتقديم المشروبات3452146963405001116386

01/04/144301/04/1443مكتب العائشة للعقارات3452146973405001116401

11/06/144311/06/1443مؤسسة عفاف صبيح بنيان الشراري التجارية3452009169405001111709

11/04/144411/04/1444ورشة بندر محمد ريحان المطيري لصيانة السيارات3452009244405001112043

22/01/144822/01/1448مؤسسة أميال القريات لتأجير السيارات3452010110405001111143

04/03/144404/03/1444مؤسسة عبير المحبه للمقاوالت3452100793405001111307

18/11/144718/11/1447مكتب آركان للخدمات العامة3452010728405001112634

14/06/144314/06/1443بقالة عيسى مناور العنزي للمواد الغذائية3452143790405001112626

07/02/144507/02/1445مطاعم مشويات رأس الخيمة لتقديم الوجبات3452143823405001112679

11/09/144311/09/1443مؤسسة ابراهيم قاسم مران الشراري لقطع الغيار المستعملة3452010788405001114962

14/04/144314/04/1443مؤسسة كاف كتاب التجارية3452144841405001113931

07/04/144307/04/1443مؤسسة هزعه ناصر هزيم الكويكبي لتقديم الوجبات3452144859405001114151

12/01/144412/01/1444محل خلفه طحيران سليمان عوض للشحن3452144931405001113989

11/09/144311/09/1443صيدلية رزا لألدوية3452144959405001114016

07/05/144307/05/1443مغسلة المروة المميزة لغسيل المالبس3452144989405001114049

06/12/144306/12/1443مؤسسة تسعة جرام لتقديم المشروبات3452146540405001115907

14/12/144314/12/1443مؤسسة القريات اعمال للمقاوالت العامة3452146553405001115934

16/12/144716/12/1447مؤسسة ركن سفيان لالتصاالت3452146559405001115940

08/01/144308/01/1443مؤسسة مقبول عوض فرحان الشراري للتشغيل والصيانة3452004415405000114680

29/07/143929/07/1444منال عويد مهربش العنزي\ فرع مؤسسة 3452008365405001113335

30/11/144330/11/1443ورشة شاكر عبدهللا راجح الشراري لصيانة السيارات3452008444405001111168

11/05/144311/05/1443مؤسسة الجودي للديكور3452011083405001115375

24/05/144324/05/1443مؤسسة حميده سالمه بن عوده العنزى التجارية3452144074405001113083

26/06/144326/06/1443مؤسسة تركي فهيد الشمري للتجارة3452144171405001116724

17/05/144317/05/1443مؤسسة مبخرة القرشي للتجارة3452144210405001113218

11/11/144311/11/1443مشغل اميره سعود طعيسان العنزي للتزيين النسائي3452144214405001113224

13/11/144513/11/1445موسسة ناجح سلمان نزال الشراري التجاريه3452004215405001113510

06/09/144306/09/1443مؤسسة أنوار التطوير للمقاوالت3452005670405000118048

17/05/144517/05/1445مدارس مجد العلوم األهلية3452005703405000118400

04/01/144504/01/1445مؤسسة زهرة الخليج لالتصاالت3452009312405001110555

04/01/144404/01/1444مؤسسة شاهه السحل قريمي العنزي للمقاوالت المعمارية3452100599405001110870

25/11/144325/11/1443مقهى القهوة البنية لتقديم المشروبات3452100612405001110925

20/09/144320/09/1443ورشة عائشه فالح العازمي الصالح اآلالت والمكائن3452143852405001112714

06/12/144206/12/1442مؤسسة حال وأحلى للهدايا3452143860405001112730

21/10/144321/10/1443مكتب عبدالرحمن عسل الرويلي للشحن البري3452010815405001116302

01/12/144301/12/1443مغاسل سما القريات لخدمات السيارات3452145330405001114429

09/08/144309/08/1443فندق برج االربعين للشقق الفندقية3452145336405001114435

17/08/144417/08/1444مؤسسة علي صالح علي العنزي للتجارة3452145368405001114473

25/08/144325/08/1443مؤسسة اماني مياح العازمي للتمور3452145394405001114505

03/03/144403/03/1444صيدلية ماسا األولى الطبية3452146851405001116262

29/03/144329/03/1443مؤسسة محمد سعد محمد القرني الطبية3452146962405001116385

01/04/144301/04/1443خياط سلطان صالح حمد الشراري للخياطة الرجالية3452146972405001116396

02/04/144502/04/1445مركز ايناع للتدريب3452146995405001116422

27/01/144427/01/1444محطة علي عبدهللا صالح القرني للوقود3452003204405000112100

08/01/144508/01/1445مؤسسة فيصل عايض رحيل العنزي للنقل البري3452006151405000118320

04/05/144304/05/1443خياط ابداع التفصيل للخياطة الرجالية3452009163405001110436

01/07/144501/07/1445مؤسسة ابراهيم ناصي محمد الفليحاني الشراري للدراجات النارية3452009285405001110990

04/08/144304/08/1443مؤسسة عبدالرحمن نواف عبدهللا البلوي3452010723405001112614

18/05/144318/05/1443منجرة سلطانه سالمه الولدعلي للصناعات الخشبية3452143825405001112681

02/06/144302/06/1443مؤسسة ممدوح مبارك محمد الشراري للتجارة3452144809405001113893

13/05/144313/05/1443مؤسسة جمايل جامع علي الشراري التجارية3452144835405001113927

09/04/144309/04/1443مؤسسة تين ولوز التجارية3452144868405001115229

20/10/144320/10/1443مؤسسة سهام منسي هريويل الشراري التجارية3452144891405001113968

16/04/144316/04/1443مؤسسة أيام عبدهللا سلمان الشراري للمقاوالت المعمارية3452144896405001116627

18/04/144318/04/1443مؤسسة ريم فنخور دليمان الشراري للمقاوالت عامة3452144915405001114894

04/05/144304/05/1443محل رمز الرداء أالسود للعباءات النسائية3452144962405001115343

01/12/144301/12/1443مؤسسة الربوة االولى للتجارة3452146533405001115898

04/12/144304/12/1443مؤسسة اللمسة الشامية للديكور3452146538405001115904

05/12/144505/12/1445مؤسسة خميس قاسم خميس العنزي للتخليص الجمركي3452146539405001115906

28/12/144328/12/1443مغاسل قهوه نباء مرزوق العنزي لخدمات السيارات3452146601405001115978

01/01/144401/01/1444مؤسسة نجاح صباح مضحي الشراري للتصميم3452146614405001115993

05/01/144505/01/1445محل ريم محمد بن سليمان الشراري للتجارة3452146621405001116002

07/01/144407/01/1444مؤسسة التفاؤل لتقديم المشروبات3452146638405001116025

02/12/144302/12/1443مؤسسة صدى المتطور التجارية3452147826405001117323

03/12/144303/12/1443ورشة منيفه ملهي عساف الرويلي لصيانة السيارات3452147829405001117327

07/12/144507/12/1445محل مالك بيوتي للعطورات3452147846405001117345

07/12/144307/12/1443صالون الجوهرة واحد للحالقة الرجالية3452147852405001117351

12/12/144312/12/1443مؤسسة ذكي شوب للتجارة3452147853405001117352

17/12/144317/12/1443مؤسسة ترفه حامد سوده الشراري لمواد البناء3452147865405001117366

18/12/144318/12/1443مطعم أمجاد عياد دبش الرويلي للوجبات السريعة3452147867405001117370

19/12/144319/12/1443محل خالد جمعه محمد الشراري للخضار وللفواكهة3452147871405001117375

13/07/144313/07/1443صالون احمد ناصر ضيف هللا البلوي للحالقة الرجالية3452147335405001116799

17/07/144317/07/1443مؤسسة عذوا عشوي العنزي للمقاوالت العامة3452147342405001116807

20/07/144320/07/1443مؤسسة تنسيق للديكور3452147357405001116824

02/08/144302/08/1443مؤسسة حمود محمد القحطاني للعطور3452147389405001116860

04/08/144304/08/1443مطعم توكلنا للوجبات السريعة3452147409405001116881

05/08/144305/08/1443مؤسسة زياد علي بن حمدان الرويلي لقطع الغيار3452147404405001116876

09/08/144309/08/1443مطعم نوت مفرح حوال الرويلي للوجبات السريعة3452147431405001116904

15/08/144315/08/1443محل منى مقبل مفرح الشراري للمالبس الجاهزة3452147457405001116931

15/10/144315/10/1443مؤسسة االمواج العربية للتجارة3452004241405000114199

22/07/144522/07/1445صالون نهله عجرم لويفي ابو ريشه الشراري للحالقة الرجالية3452008250405001114027

18/03/144518/03/1445مطعم ستة و ستين للوجبات السريعة3452011080405001115359

12/05/144712/05/1447مؤسسة الخنجر الزراعية3452011087405001113074

19/05/144419/05/1444فرع مؤسسة مهاوش مطر العنزي3452011099405001113463

12/06/144412/06/1444مؤسسة رواسي العال التجارية3452144133405001113130

09/07/144309/07/1443مطاعم محسن شروق لتقديم الوجبات3452144188405001113194

04/03/144404/03/1444مؤسسة محمد عايد عيفان الشراري للتمور3452144211405001113223

29/03/144329/03/1443مؤسسة المواهب العمرانيه للمقاوالت3452005492405000117700

02/03/144402/03/1444مؤسسة عبدالعزيز عوده الشراري للمقاوالت المعمارية العامة3452005494405000117692

16/07/144416/07/1444مؤسسة خالد حسين علي حمران للتجارة3452005700405001110219

21/01/144421/01/1444بوفية فالفل وشطة للوجبات السريعة3452009346405001111802

19/10/144319/10/1443مؤسسة فهد صبيح بشير الشراري التجارية3452009387405000112872



19/06/144619/06/1446مؤسسة ليلى شتيوي غيالن العنزي للنقليات3452009404405001111946

21/05/144321/05/1443مؤسسة منيره بندر محمد الفندي3452010266405001116492

11/06/144311/06/1443محل ماهر طلعت عزت غندوره للتجارة3452100979405001111640

09/04/144309/04/1443مطعم مذاق باب اليمن لألكالت الشعبية3452100993405001111658

18/03/144318/03/1443مغسلة بدر ياسر العنزي لغسيل المالبس3452143857405001112723

28/10/144328/10/1443مؤسسة مسارات الجوف للتجارة3452010818405001117505

24/12/144324/12/1443مركز المشرقة لطب االسنان3452010829405001112774

17/09/144317/09/1443ورشة سلطان صالح رحيل العنزي للحدادة3452145314405001114411

06/08/144306/08/1443محل ركن نوفا للتجارة3452145331405001114430

02/04/144302/04/1443خطاط لمسات وفن للدعاية واالعالن3452145354405001114457

24/08/144324/08/1443بوفية نوف صباح نغموش الشراري لتقديم الوجبات3452145390405001114501

27/11/144427/11/1444مؤسسة الذهبية للمواد الغذائية3452145396405001115684

02/11/144302/11/1443مؤسسة نجود شامان شتيوي الشراري للتشغيل والصيانة3452145411405001114523

11/03/144411/03/1444مؤسسة وكيل الشمال للتجارة3452146890405001116306

21/03/144421/03/1444شركة عبدهللا فايز العنزي وشركاؤه3452146931405001116352

29/03/144429/03/1444محامص زرقه عجان صالح الكويكبي للقهوة3452146964405001116387

01/04/144301/04/1443مؤسسة ابشر لالتصاالت3452146969405001116393

26/03/144526/03/1445ورشة مزين محمد علي بربراوغلو لمكينيكا السيارات3452003151405000118581

18/07/144318/07/1443مؤسسة عبدالعزيز فهد راجي العنزي للصيانه3452003188405000112082

26/03/144626/03/1446مؤسسة سلة ألشآمل للتجارة3452005993405001115160

01/08/144301/08/1443مؤسسة ياسمين سامي الجبر للمقاوالت المعمارية3452009177405001110003

22/06/144322/06/1443اضواء القريات للصيانة والتشغيل المحدودة3452009263405001110039

09/01/144409/01/1444مؤسسة فتون نواف العنزي3452010109405001112090

12/02/144412/02/1444مغسلة رضية بريدان الرويلي لغسيل المالبس3452010142405001111133

27/08/144727/08/1447مجمع فهد سلمان البلوي لطب االسنان3452010770405001113289

28/03/144528/03/1445شركة رؤية القريات االهلية شركة شخص واحد3452144839405001113930

08/04/144308/04/1443محل الدكتورة لألزياء للمالبس النسائية3452144865405001113954

12/05/144312/05/1443خياط البصمة االولى للخياطة الرجالية3452144888405001115374

29/04/144329/04/1443مؤسسة أنس عثمان عبدهللا اليوسف للخضار وللفواكهة3452144951405001114006

07/05/144407/05/1444مؤسسة فيصل صالح العنزي للخدمات التجارية3452145025405001114079

26/12/144326/12/1443خياط رمز النسيج للخياطة الرجالية3452146593405001115970

02/12/144302/12/1443محل جهان عدوان سالم الفوازعه للتجارة3452147828405001117326

04/12/144304/12/1443محل عايشه حامد مسعود الشراري للخضار وللفواكهة3452147832405001117331

04/12/144304/12/1443مؤسسة عبدالعزيز صبيح حامد الشراري للتشغيل والصيانة3452147835405001117335

06/01/144406/01/1444مؤسسة عقيله سالمه سلمان الشراري التجارية3452146625405001116006

07/01/144407/01/1444محامص عهود محيميد ابراهيم الشراري للقهوة3452146633405001116019

08/01/144408/01/1444بوفية ريناد هايل سعيد الشراري للوجبات السريعة3452146634405001116020

15/01/144415/01/1444فرع الشركة العربيه للسيارات شركة شخص واحد3452146676405001116069

18/01/144418/01/1444مؤسسة ندى علي سليم الولدعلي لالتصاالت3452146685405001116079

14/12/144314/12/1443مطعم خالد معاشي عنفوش العنزي لتقديم الوجبات3452147856405001117355

23/12/144323/12/1443مؤسسة محمد نذر عيفان العنزي لالعالف3452147886405001117390

02/01/144402/01/1444مطعم عبدالكريم فليح بن مرشد الشريفي لتقديم الوجبات3452147921405001117426

06/01/144406/01/1444بوفية نوره مبارك عطاهللا الشرارى للوجبات السريعة3452147947405001117452

07/01/144407/01/1444مخابز ارياف للخبز3452147948405001117453

08/01/144408/01/1444مؤسسة بشاير سعود علي الشراري للمقاوالت العامة3452147989405001117497

15/01/144515/01/1445محل الجازي عبدهللا عايض الشرارى للتجارة3452148006405001117515

17/01/144417/01/1444مؤسسة شهد تركي محمد العنزي للنقليات3452148020405001117530

23/08/144323/08/1443مؤسسة فالح قعيط ريمان الرويلي3452007498405001110764

24/05/144324/05/1443مؤسسة المحيط لقطع الغيار المستعملة3452009706405001110834

17/12/144317/12/1443صالون سميره ساير حدب العازمي للحالقة الرجالية3452147864405001117368

18/12/144318/12/1443بنشر عيده سحيمان قثروب الشراري لخدمات السيارات3452147869405001117373

01/01/144601/01/1446مغسلة فخامة القريات لغسيل المالبس3452147915405001117420

04/01/144404/01/1444مطعم وداد ناير جدوع العنزي لألكالت الشعبية3452147935405001117440

04/01/144404/01/1444محل مستوره مدهللا مهيل الشراري للتجارة3452147941405001117446

04/01/144404/01/1444ورشة مالك مدهللا سالم الشراري للنجارة3452147942405001117447

08/01/144408/01/1444محل ماجد مليح مطر الرويلي للمواد الغذائية3452147960405001117465

08/01/144408/01/1444محل األجبان الطازجة للخدمات الغذائية3452147972405001117480

11/01/144411/01/1444محل ساره ضاحي حمود الشراري للحلويات3452147977405001117485

11/01/144411/01/1444تموينات سلة الورود للمواد الغذائية3452147985405001117493

17/01/144417/01/1444مؤسسة مشعل مقبول شفق السبيله للنقليات3452148019405001117529

05/12/144305/12/1443مؤسسة احمد خلف البلوي للمقاوالت المعماريه3452002357405001110910

20/01/144420/01/1444مدارس السالم النموذجيه األهليه3452004522405000114334

02/03/144402/03/1444مؤسسة مدهللا غازي عادي الحموان للمقاوالت العامة3452004568405000115154

10/04/144710/04/1447مؤسسة سماء المشرق للمقاوالت3452004651405000115436

20/09/144420/09/1444مؤسسة ناديه مشهور الغناج للمقاوالت المعمارية3452006547405000011441

26/11/144326/11/1443شركة الجميح للسيارات المحدودة3452008726405000119816

12/11/144412/11/1444شركة كتكوت للوجبات السريعة شركة شخص واحد3452008730405001111334

02/12/144302/12/1443محل ركن نبع العطر التجارية3452008742405001112477

01/12/144301/12/1443محل ريهام فهد قبالن الشراري للخضار وللفواكهة3452147820405001117316

25/12/144325/12/1443مطبخ وفاء كايد سمر الشراري لألكالت الشعبية3452147899405001117403

08/01/144408/01/1444مؤسسة طرده سليمان االسمر العنزي التجارية3452147958405001117463

09/01/144809/01/1448ورشة مشعل حمدان مسلم الشراري للصيانة3452147966405001117473

09/01/144409/01/1444محل حياه ابراهيم سالم عماقه للمالبس الجاهزة3452147969405001117477

11/01/144511/01/1445محل دلع رمادا للمالبس الجاهزة3452147982405001117490

18/03/144418/03/1444مؤسسة أدهم صالح علي الشامي التجاريه3452000825405001111306

07/06/144307/06/1443مؤسسة الحميدية للتجارة3452002393405000111402

08/07/144408/07/1444مصنع مصفاة الخليج للصناعة3452006357405000119303

12/12/144312/12/1443مكتب عطا هللا عايض كردي العنزي للعقارات3452007547405000116896

11/11/144311/11/1443مؤسسة مني حطاب هطيل البلعاسي للمفروشات3452008725405000119990

27/03/144327/03/1443مؤسسة شاورما وعصير الباشا لتقديم الوجبات3452009648405001110185

20/03/144520/03/1445ورشة اآلول للحدادة وااللمنيوم3452009710405001110215

20/07/144320/07/1443مؤسسة بسام ضاحي محمد العازمي للتجارة3452010195405001111703

28/05/144328/05/1443مطعم الفوار الشامي للوجبات السريعة3452100877405001111458

20/04/144320/04/1443محل افنيخر دغيم حمد الشراري لالثاث3452143990405001112939

09/03/144709/03/1447مؤسسة عدنان ناصر سليمان السراب الشراري للنقل البري3452010986405001114929

12/04/144312/04/1443مركز رحمه عقيل سالم الرويلي للحاسب اآللي3452100006405001111721

17/02/144417/02/1444مؤسسة مرجي محمد سليمان البلوي للمقاوالت3452100011405001110326

20/07/144320/07/1443مؤسسة زينب احمد كبري التجارية3452100013405001112263

13/02/144413/02/1444ورشة خليف عايد العازمي لمكينيكا السيارات3452009769405001111315

29/11/144329/11/1443محل العاصفة شوز لالحذية3452100827405001111380

27/03/144427/03/1444مؤسسة شروق عبدهللا معتق الشراري للمقاوالت المعمارية3452100835405001111394

14/06/144314/06/1443مغسلة أماني جامع علي الشراري لغسيل المالبس3452100845405001111405

03/02/144403/02/1444مؤسسة انور حمدي الرويلي لالتصاالت3452100880405001111461

09/07/144309/07/1443مؤسسة اميره مسعد البلوي لقطع الغيار3452100898405001111488

09/03/144409/03/1444مؤسسة رفيف لنقل وتوزيع المياه3452010984405001117248

24/04/144324/04/1443مؤسسة محمد بن جهيم بن نهيان الرويلي لتجارة الجملة و التجزئة3452143998405001112949

22/01/144422/01/1444مركز البيت الصغير للترفية3452011062405001115392

04/06/144304/06/1443مؤسسة برق الشمال للدعاية واالعالن3452011067405001113946

01/05/144601/05/1446مؤسسة بدرية خلف مضحى الشراري للتجارة3452011069405001114166

06/12/144306/12/1443مؤسسة ريم سعيد بن محمد العطوي للمواد الغذائية3452145577405001114719

29/11/144329/11/1443محل لولوه محمد عواد الشراري للسجاد3452145585405001114730

14/10/144314/10/1443مؤسسة وجدان غير لالتصاالت3452147637405001117124

14/10/144314/10/1443مؤسسة فهد بن سعود بن صالح الصعيدي للخضار وللفواكهة3452147699405001117177

13/03/144713/03/1447محطة حمود خلف العنزي للمحروقات3452100803405001111344

26/03/144326/03/1443مشغل فتون علي محمد العنزي النسائي3452010179405001112249

11/10/144511/10/1445مؤسسة اعلى النظافة للصيانة والتشغيل3452100837405001111396



16/09/144316/09/1443مقهى مشاري سلطان دغيش الشراري لتقديم المشروبات3452100866405001111436

14/03/144714/03/1447معرض برق الشمال للسيارات3452010235405001111478

11/05/144311/05/1443مطعم محمد كامل صبحي شقير للوجبات السريعة3452100901405001111493

19/08/144319/08/1443مطعم تاج السرايا لتقديم الوجبات3452143974405001112920

25/04/144325/04/1443مطعم سعد سلمان بن الطحر الشراري لتقديم الوجبات3452143994405001112944

19/03/144419/03/1444مؤسسة اللؤلؤ المنثور للمقاوالت3452011018405001113046

01/04/144501/04/1445مؤسسة نايف متعب مفلح الشمري3452011036405001114284

09/02/144309/02/1443مؤسسة مشاريع الطاقة للبطاريات3452145574405001114716

26/11/144526/11/1445قصر وديان محمد الشراري لألفراح و المناسبات3452145623405001114777

05/03/144405/03/1444مؤسسة نيلوفر أسود للزهور3452145640405001114802

14/01/144414/01/1444مغسلة حمده شايم سالم الشراري لخدمات السيارات3452145646405001114812

04/02/144404/02/1444مؤسسة أمواج القريات للتجارة3452145649405001114816

23/12/144523/12/1445محل جلسة الكيف لتقديم المشروبات3452145667405001114838

20/10/144320/10/1443ورشة الركن المبدع للصيانة3452147662405001117148

29/10/144329/10/1443مخبز فاطمه عرفج شطيط العنزي للخبز3452147695405001117183

16/01/144416/01/1444مؤسسة مريم ناير جدوع العنزي للتجارة3452148009405001117517

16/01/144416/01/1444مقهى الرمال كان لتقديم المشروبات3452148012405001117521

16/01/144416/01/1444بنشر كفاح علي سالم الشراري لخدمات السيارات3452148017405001117527

03/05/144403/05/1444مؤسسة نور حامد عيد القبساني للمقاوالت المعمارية3452000806405000000116

20/03/144320/03/1443مؤسسة خلف محمد خلف الشراري للمقاوالت المعمارية3452002299405000111328

09/04/144309/04/1443مطعم فايز ناصر عبدالرحمن الشهيلي للوجبات السريعة3452006414405001111339

25/02/144625/02/1446مؤسسة افاق القريات التجارية3452006429405001112106

21/05/144321/05/1443مؤسسة ساره يوسف محمد الشمري للقرطاسية3452006513405001111018

23/08/144323/08/1443مؤسسة مزيده راجي طميهر الرويلي للخضار وللفواكهة3452008698405001111662

16/12/144316/12/1443مؤسسة شفاء سالمه حمود الشراري للدواجن3452008759405001112040

03/03/144403/03/1444خياط نجمة الفرسان للخياطة الرجالية3452009684405001111061

05/01/144505/01/1445مؤسسة الشريط الماسي للتجارة3452100000405000118498

10/02/144010/02/1445معرض االهلي للسيارات3452009713405000119558

20/05/144720/05/1447مؤسسة رؤية األلوان للديكور3452100861405001111428

05/03/144405/03/1444صالون مريم سالم البلوي للحالقة الرجالية3452143992405001112942

02/04/144402/04/1444مؤسسة فوز الشمال لقطع الغيار3452010987405001114980

25/06/144325/06/1443مغسلة المدينة الجديدة لغسيل المالبس3452010993405001114227

07/04/144407/04/1444مؤسسة ريادة الحاسب التجارية3452144026405001113007

15/09/144315/09/1443مؤسسة نيشان العرب للتجارة والتسويق3452011040405001113012

20/05/144320/05/1443صيدلية ماس لألدوية3452144060405001113062

11/11/144511/11/1445مؤسسة محمد عبدهللا محمد الدوسري للتسويق االلكتروني3452145588405001114731

29/11/144429/11/1444مؤسسة عايد سلمان سليم الشراري التجارية3452145636405001114796

07/12/144307/12/1443مطعم ركن الرمال لتقديم الوجبات3452145648405001114814

15/12/144615/12/1446مطعم زاد الخيرات للوجبات السريعة3452145654405001114824

28/12/144328/12/1443مؤسسة طالل موسى راشد الهذلول للمياه المعدنية3452145677405001114853

21/11/144621/11/1446ورشة مريفه فرحان سند الشراري للصيانة3452145681405001114857

20/10/144320/10/1443مركز أوقاتي الذهبية الرياضي3452147660405001117146

22/10/144322/10/1443محل سلطانه محمد ظاهر الشراري للتجارة3452147673405001117159

29/10/144329/10/1443مؤسسة محمد فليح ظاهر الشرارى التجارية3452147697405001117186

02/11/144302/11/1443مؤسسة هنيه حامد دمنان الشراري للتجارة3452147701405001117189

05/11/144305/11/1443مؤسسة زريفه عبدهللا سلمان الشراري لالعالف3452147712405001117201

05/11/144705/11/1447مطعم الدآر دآرك لتقديم الوجبات3452147716405001117205

07/11/144307/11/1443مختبر زمرة الطبي3452147727405001117216

08/11/144308/11/1443مؤسسة درة البناء لمواد البناء3452147732405001117221

10/11/144310/11/1443خياط أنور فواز بن جايد العنزي للخياطة النسائية3452147739405001117228

12/11/144712/11/1447حالق خالد خميس بن معاشي الرويلي للحالقة الرجالية3452147747405001117236

14/11/144314/11/1443مؤسسة مريم عايش حماد العنزي للنقليات3452147756405001117245

21/11/144321/11/1443مؤسسة حمود دخيل طليحان الرويلي للتجارة3452147786405001117277

21/11/144321/11/1443تموينات عمر محمد بن ابراهيم العسيري للمواد الغذائية3452147788405001117280

24/11/144324/11/1443مؤسسة فوزيه سالم علي البلوي للمقاوالت3452147797405001117288

25/11/144325/11/1443مؤسسة العنود فالح محمد الشراري للتشغيل والصيانة3452147804405001117296

14/01/144414/01/1444محل زهرة نجد للمالبس الجاهزة3452146659405001116051

02/12/144302/12/1443مؤسسة اصياف الشمال للمقاوالت العامة3452147825405001117322

02/12/144302/12/1443مؤسسة عفيفه ساري صويجان الشراري لقطع الغيار3452147827405001117324

04/12/144304/12/1443مؤسسة مالك صالح طريف الشرارى للتجارة3452147834405001117334

15/12/144315/12/1443مؤسسة محمد بن شموط بن لويفي الشراري لالعالف3452147858405001117357

17/12/144317/12/1443مطعم شيخه ناجح فياض الشراري لتقديم الوجبات3452147862405001117365

25/12/144325/12/1443مشتل وائل عبدالكريم ربيع الصقر الزراعية3452147897405001117401

05/01/144405/01/1444خياط مرزوقه سالم سليمان البلوى للخياطة الرجالية3452147944405001117449

05/01/144405/01/1444مؤسسة فواز محمد فواز شعبان للمقاوالت العامة3452147945405001117450

07/01/144407/01/1444بقالة طفله مونس مسعود الشراري للمواد الغذائية3452147953405001117458

09/01/144409/01/1444مطعم لسان عصفور لتقديم الوجبات3452147964405001117471

10/01/144410/01/1444محطة ابتسام الفي حمد الشراري للمحروقات3452147967405001117475

09/01/144409/01/1444مطعم نوره عيد راقي الرويلي لتقديم الوجبات3452147968405001117476

11/01/144411/01/1444مؤسسة هايل ثاني حماد الشراري للمقاوالت المعمارية العامة3452147979405001117487

15/01/144415/01/1444تموينات فاطمه بندر محمد المطيري للمواد الغذائية3452148001405001117510

17/10/144317/10/1443مؤسسة فينوس الذهبيه للمقاوالت المعمارية3452006484405000119393

18/01/144318/01/1443مؤسسة خالد عبدالعزيز امين العلي للمقاوالت المعمارية العامة3452146682405001116075

05/12/144305/12/1443محل فاطمه عايد سعود الشراري لتقديم المشروبات3452147840405001117340

05/12/144505/12/1445مؤسسة دالل ناجح طنيان الشراري للمواد الغذائية3452147841405001117341

07/12/144307/12/1443مؤسسة امالك حميد قريان الشراري للتشغيل والصيانة3452147849405001117348

24/12/144324/12/1443بقالة جميله عوض هليل العنزي للمواد الغذائية3452147888405001117392

24/12/144424/12/1444مشتل  ليلك الزراعية3452147891405001117395

29/12/144429/12/1444مركز أركان المرح للترفية3452147911405001117416

03/01/144403/01/1444محل مريم مدهللا سالم الشراري لالثاث3452147931405001117435

04/01/144404/01/1444مكتب مقبوله صبيح دبيان الضبعاني للخدمات العامة3452147932405001117436

07/01/144407/01/1444مؤسسة زعيله خضر خويطر العنزي لقطع غيار السيارات3452147954405001117459

14/01/144414/01/1444صالون عبدهللا فهد عثه العنزي للحالقة الرجالية3452148000405001117509

15/01/144415/01/1444مؤسسة يزيد مياح دليمان العازمي للتجارة3452148004405001117512

30/05/144430/05/1444مؤسسة عبدالهادي سلمان قعيس العنزي3452000933405000011606

07/04/144307/04/1443محل عبدالرحمن سند الشراري لألجهزة المنزلية3452006440405000119588

02/03/144502/03/1445شركة االبتكارات المتعددة للمقاوالت شركة ذات شخص واحد3452008684405001110125

18/11/144318/11/1443مطعم ركن ليلتي لتقديم الوجبات3452008706405001111183

20/07/144320/07/1443مؤسسة عوض شحيره الشراري للمقاوالت3452008800405000119830

23/09/144523/09/1445مؤسسة قبضة الفهد التجارية3452008872405001110137

15/01/144415/01/1444شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة نعومي3452009650405001110179

12/05/144412/05/1444مطبخ خليل محمد حمزه راجح لتقديم الوجبات3452009697405000117649

18/04/144518/04/1445مؤسسة عبدالكريم عبدهللا الجاسر للمقاوالت3452100816405001111366

01/09/144301/09/1443مؤسسة فلورينا للتجارة3452008688405000119809

06/02/144506/02/1445محل اليزيد للزجاج3452008786405001112175

01/09/144301/09/1443مؤسسة التسوق الراقي التجارية3452100825405001111378

26/03/144326/03/1443مؤسسة ساره خلف هليل العنزي للمقاوالت3452100833405001111390

12/03/144412/03/1444مطاعم وجدان صقر بن عبدهللا العنزي للمأكوالت البحرية3452143987405001112937

17/03/144717/03/1447مؤسسة منى فتحي المشيعلي البلوي لتأجير المعدات3452011005405001117181

26/03/144426/03/1444مؤسسة سالم ألفي عميشان الرويلي للتخليص الجمركي3452144031405001113020

29/10/144529/10/1445مقهى سلطان سعود مطيله الشراري لتقديم المشروبات3452145610405001114759

21/11/144321/11/1443محل شيخه خلف غبن العنزي للحقائب والشنط3452145619405001114769

22/12/144322/12/1443مشغل الوجه الجميل النسائية3452145637405001114797

20/12/144320/12/1443مطعم احمد احمد حسن حساني لخدمات االعاشة3452145659405001114829

20/12/144320/12/1443ورشة ركن الكوكب للصيانة3452145661405001114831

14/10/144314/10/1443مؤسسة ريم سعود عبدالعزيز العويضه التجارية3452147632405001117118



14/10/144314/10/1443مكتب نايف عوض ظاهر العازمي للهندسة المدنية3452147635405001117121

15/10/144415/10/1444مؤسسة ايمان مدهللا حسن الشراري لتنجيد االثاث3452147644405001117131

26/10/144326/10/1443مؤسسة خالد مشعان عبدالهادي العنزي التجارية3452147682405001117167

06/11/144306/11/1443مشاتل ازهار الخليج الزراعية3452147723405001117212

11/01/144411/01/1444خياط حسن بشير سلمان البلوي للخياطة النسائية3452146648405001116037

11/01/144411/01/1444مؤسسة مهابة القهوة للتجارة3452146649405001116038

01/12/144301/12/1443مؤسسة فاطمه علي سالم الشراري للمقاوالت المعمارية العامة3452147819405001117315

19/12/144419/12/1444مؤسسة عبدهللا خليل صامد الشراري للنقل البري3452147872405001117376

24/12/144324/12/1443مؤسسة ارث قديم التجارية3452147889405001117393

24/12/144324/12/1443مؤسسة فرح عبيد بصيص الشراري للمقاوالت العامة3452147892405001117396

03/01/144403/01/1444مؤسسة عميد صالح غبن الخالدي للفعاليات الترفيهية3452147928405001117433

10/01/144410/01/1444محل رندة عبدالسالم محمد قاقات للحلويات3452147974405001117482

10/01/144410/01/1444مؤسسة فيصل عايض العنزي لقطع الغيار3452147992405001117501

15/01/144415/01/1444مؤسسة عجينه وسكر للحلويات3452148005405001117514

11/07/144611/07/1446مؤسسة سيف الجوف التجارية3452004520405000114984

16/05/144316/05/1443مؤسسة سالم الفي الرويلي للمقاوالت3452004524405000114988

27/02/144427/02/1444محل يونس محمد ناعم الشمري لألجهزة اإللكترونية3452004553405000115037

19/02/144419/02/1444مؤسسة نايف احمد عشوي العنزي للمقاوالت3452004599405000115300

17/07/144717/07/1447معرض مطايا الخليج العربي للسيارات3452006385405000119279

09/03/144409/03/1444مؤسسة بدر حمود خلف العنزي لمكينيكا السيارات3452006389405001111161

19/07/144419/07/1444مؤسسة ماجد عليان صالح العنيزان للتخليص الجمركي3452008694405001113424

10/10/144310/10/1443مؤسسة ملحه مقعد رجاء الشراري للمواد الغذائية3452008736405001111514

10/07/144310/07/1443مؤسسة أمل محمد بن مناحي الشراري للديكور3452008781405001112870

09/03/144106/04/1443مؤسسة هزاع سعد عبدالدايم الجعفري العنزي3452009770405000118569

07/03/144507/03/1445مؤسسةطاقة الشمال للمقاوالت3452010202405001111420

07/12/144307/12/1443مؤسسة ايكس ترا التجارية3452100865405001111435

01/03/144401/03/1444قاعة تارس لالحتفاالت3452010976405001116682

22/01/144322/01/1444صالون خلفه سالم فنخير الشراري للحالقة3452143995405001112945

14/03/144414/03/1444فرع مؤسسة نفالء وضيح قريطان الشراري3452010994405001112968

21/03/144421/03/1444مؤسسة نايف مطر زامل العبدلي3452011022405001113113

13/11/144313/11/1443محل خالد محمد فالح الشراري للخضار وللفواكهة3452145601405001114745

14/10/144314/10/1443مؤسسة عائشه منسي عقيل العنزي الزراعية3452147633405001117119

16/10/144316/10/1443مؤسسة ينابيع الخليج التجارية3452147646405001117133

26/10/144326/10/1443مطعم صالحه عياده طعيسان العنزي للوجبات السريعة3452147684405001117168

07/11/144307/11/1443مؤسسة تهاني زاكي قرطان الشراري للمقاوالت العامة3452147726405001117215

07/11/144307/11/1443حالق ختمه حمدان بن خضر العازمي للحالقة الرجالية3452147729405001117218

07/11/144307/11/1443مؤسسة ركن الهيبة التجارية3452147730405001117219

17/01/144417/01/1444محل سلفي كول لالتصاالت3452146672405001116065

06/12/144306/12/1443مؤسسة نسرين محمد بن خشان العنزي التجارية3452147845405001117344

28/12/144328/12/1443مؤسسة شذى نغيمش محمد الشراري للمقاوالت العامة3452147909405001117409

03/01/144803/01/1448مؤسسة المتعهد لألمن والسالمة3452147924405001117429

03/01/144503/01/1445تموينات شاكر عازي محمد الشراري للمواد الغذائية3452147925405001117430

10/01/144410/01/1444مؤسسة في خلف العنزي للمالبس النسائية3452147970405001117478

13/01/144413/01/1444تموينات نوره محمد صياح الشراري للمواد الغذائية3452147994405001117503

15/01/144415/01/1444مؤسسة رشاء محمد مقبل الشراري للتجارة3452148008405001117516

14/03/144614/03/1446مؤسسة هليل سعد ثنيان العنزي للتجارة3452002326405000111359

21/03/144321/03/1443مؤسسة عبدالعزيز محمد خلف الشراري للمقاوالت العامة3452004598405001112191

04/08/144304/08/1443مؤسسة علي محمد عواد العنزي3452007512405001116491

14/02/144414/02/1444مؤسسة احمد عبدهللا عوده الشراري3452007591405000117830

23/08/144323/08/1443خياط صبوحه سمر الشراري للخياطة الرجالية3452008729405000119894

04/12/143904/12/1444فرع شركه مجموعه بن شيهون المحدوده3452008750405000119832

24/06/144324/06/1443منجرة سلطانه سالمه الولدعلي للصناعات الخشبية3452009635405001110159

02/02/144402/02/1444مشغل هدى عيد مفضي الشراري للخياطة العسكرية3452009691405001113461

12/03/144412/03/1444تموينات البندري دخل هللا قاسم المشعان للمواد الغذائية3452100872405001111451

16/01/144416/01/1444مؤسسة السرايا للبطاريات3452010974405001114916

07/05/144407/05/1444خياط رمز المسار للخياطة الرجالية3452144042405001113032

01/12/144301/12/1443محل عنب وتوت للخضار وللفواكهة3452147822405001117318

05/12/144305/12/1443مؤسسة ياسمين سعود هطيبل الشراري للتشغيل والصيانة3452147838405001117338

17/12/144417/12/1444مطعم عبدالعزيز نواف عبدالعزيز الحميدى للوجبات السريعة3452147863405001117367

25/12/144725/12/1447مؤسسة البرنس للنقل البري3452147900405001117404

26/12/144326/12/1443مؤسسة رزان فرحان مسند الشراري للتشغيل والصيانة3452147913405001117418

03/01/144403/01/1444مؤسسة وجهة الشمال للمقاوالت العامة3452147926405001117431

04/01/144404/01/1444مؤسسة ميعاد عواد ظبيب الشراري للدهانات3452147933405001117439

07/01/144407/01/1444محل االماكن غير للحقائب والشنط3452147952405001117457

09/01/144409/01/1444ورشة عبدهللا خالد محمد الشراري للحدادة وااللمنيوم3452147965405001117472

11/01/144411/01/1444مؤسسة سعود خالد بن حبيب الشمري التجارية3452147983405001117491

25/12/144325/12/1443ملحمة عواطف زايد سليمان الشراري للتجارة3452147996405001117545

16/01/144416/01/1444مؤسسة الجوف المتميز للتجارة3452148011405001117520

29/05/144329/05/1443مكتب عبدهللا شايخ معيض الشهري العقاري3452000805405000001168

15/05/144315/05/1443مؤسسه الدبيس  للتجاره3452002333405001111091

23/04/144323/04/1443مؤسسة القصيم ناو للمقاوالت العامة3452004561405000115180

04/02/144804/02/1448مؤسسة عوض عايد صبيح العنزي للتخليص الجمركي3452006395405001111236

03/03/144403/03/1444المعهد االهلي االول3452007524405000116698

18/11/144418/11/1444مؤسسة بدر قاسم خميس العنزي للتخليص الجمركي3452008690405001111186

18/03/144418/03/1444مؤسسة انور نايف عبدهللا السراح لصيانة السيارات3452008696405000119967

18/02/144418/02/1444مطعم بابا عشينا ومشينا لتقديم الوجبات3452100002405001110283

27/01/144527/01/1445مؤسسة فاطمه محمد الزمريق للتجارة3452100839405001111398

26/08/144326/08/1443مؤسسة األشغال للخدمات البيئية3452100864405001111433

23/10/144323/10/1443خياط خيط الفاخرة للخياطة الرجالية3452143981405001112929

30/08/144230/08/1442مؤسسة خلفه فالح رخيص الشراري التجارية3452143986405001112935

17/03/144417/03/1444فرع شركة الجوف مون للتسويق3452010999405001113001

07/11/144507/11/1445محل محمد مراد السرحاني للتجارة3452145573405001114715

19/11/144219/11/1442بوفية ريمه محمد مخلف الشراري لتقديم الوجبات3452145611405001114760

28/11/144528/11/1445مؤسسة موفق عايد بن زايد العنزي للديكور3452145638405001114798

17/10/144317/10/1443محل مدهللا فايز عشوي الخمعلي لالتصاالت3452145660405001114830

10/03/144410/03/1444مطعم رفعه مبارك بن عبدهللا العنزي لتقديم الوجبات3452145672405001114846

15/10/144315/10/1443عصائر اشواق مبارك دخيل هللا الشراري لتقديم المشروبات3452147641405001117128

18/10/144318/10/1443مطعم عائشه عياده عناد الشراري لتقديم الوجبات3452147655405001117141

19/10/144319/10/1443محل ريم بلس للمالبس الجاهزة3452147658405001117144

28/10/144328/10/1443محطة مشاعل عبدهللا ضيف هللا الشراري للمحروقات3452147691405001117179

02/11/144302/11/1443مؤسسة كلثوم سيد رضوان ابراهيم للنظارات3452147700405001117188

02/11/144302/11/1443مطعم اميره صياح خلف العنزي لتقديم الوجبات3452147704405001117192

08/11/144308/11/1443محل مرام فيصل بن سعيد العنزي للحلويات3452147731405001117220

16/04/144316/04/1443صالون فرح محمد هليل الشراري للحالقة الرجالية3452100830405001111384

18/02/144418/02/1444محل هزاع عواض ساير المطيري لالواني المنزلية3452100846405001111406

23/12/144423/12/1444مطاحن غيث للتعبئة والتغليف3452144012405001112985

25/05/144425/05/1444بنشر تهانى سليمان جدعان العنزي لخدمات السيارات3452144023405001115406

02/08/144302/08/1443محل عبدالمحسن مكمن سالمه الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452144027405001113011

29/05/144329/05/1443محل أنجاز االولي لبيع الجواالت وصيانتها3452144058405001113058

23/10/144323/10/1443مؤسسة منال موسى ضيف هللا الشراري للسفر و السياحة3452145591405001114734

17/07/144317/07/1443شركة رمز األمارات للمقاوالت المعمارية العامة3452145604405001114749

15/10/144315/10/1443مؤسسة اإلتحاد اآلمن التجارية3452147642405001117129

18/10/144318/10/1443مؤسسة يحيى بن احمد بن محمود يوسف للنظارات3452147656405001117142

20/10/144320/10/1443مؤسسة راف الجوف للمقاوالت3452147661405001117147

27/10/144327/10/1443مؤسسة مشاري ذيب عثمان البلوي للتنجيد3452147688405001117174

04/11/144304/11/1443خياط عهد االبداع للخياطة النسائية3452147711405001117200



05/11/144305/11/1443بقالة أنفال ثاني مدشر الرويلي للمواد الغذائية3452147718405001117208

06/11/144306/11/1443مؤسسة نوره مبارك تابع الشراري للمقاوالت العامة3452147724405001117213

13/11/144313/11/1443ورشة يوسف للنجارة3452147752405001117241

16/11/144316/11/1443ورشة هند محمد مرزوق المغذوي للصيانة3452147759405001117247

20/11/144320/11/1443مؤسسة اشواق سليم عيد الشراري للمقاوالت العامة3452147775405001117265

17/06/144417/06/1444بنشر حنان فرحان مقبل العنزي لخدمات السيارات3452143442405001112058

17/06/144317/06/1443مؤسسة همسة ألماس للتجارة3452146180405001115485

19/06/144319/06/1443شركة ساجلف ريفاينري السعودية للصناعة شركة الشخص الواحد3452146183405001115488

20/10/144320/10/1443مؤسسة نايف سعود مسلم البلوي للمياه والمشروبات الغازية3452147665405001117151

21/10/144321/10/1443مركز انيقة القريات للتزيين النسائي3452147669405001117155

21/10/144321/10/1443مشتل خلود عياده سحيمان العنزي الزراعية3452147670405001117156

26/10/144326/10/1443محل سلطان مناحي بن سند الشراري للخردة والسكراب3452147683405001117166

29/10/144329/10/1443مطعم منيره الفي حمد الشراري لتقديم الوجبات3452147698405001117187

11/11/144311/11/1443مطعم تركي مليح مطر الرويلي للوجبات السريعة3452147743405001117233

14/11/144314/11/1443محل رهف عبدهللا الصخني الحازمي للعباءات النسائية3452147755405001117244

18/11/144318/11/1443محل هيفاء خلف رداد العنزي للخدمات الغذائية3452147768405001117258

21/11/144321/11/1443ملحمة نوال بشير مكمن الشراري التجارية3452147784405001117275

23/11/144323/11/1443مؤسسة أحمد عاكف بن عبدالهادي الفندي لتقديم المشروبات3452147793405001117284

24/11/144324/11/1443مؤسسة سليمان محمد تركي اللبيخان لقطع غيار السيارات3452147796405001117287

24/11/144324/11/1443محطة دوار طيبة للمحروقات3452147798405001117290

24/11/144324/11/1443مطعم امل عبدالرحمن محمد ابراهيم لتقديم الوجبات3452147799405001117291

24/11/144324/11/1443مكتب خدوم التجارية3452147802405001117294

27/11/144327/11/1443محل روان عبدالرحمن محمد القحطاني للتجارة3452147811405001117305

22/03/144422/03/1444عمر عبدالرحمن محمد العثمان/ مؤسسة 3452004727405000115704

28/12/144528/12/1445شركة الهدبانية للتجارة3452010415405001112077

16/06/144316/06/1443مصنع غاده حمدان مفتل الشراري للتصنيع3452146170405001115473

12/11/144312/11/1443صيدلية زاد الدوائيه الطبية3452145594405001114737

22/03/144322/03/1443مؤسسة منى صلهام بن فالح الشراري للمقاوالت المعمارية العامة3452145615405001114764

13/10/144313/10/1443بقالة فاطمه عايد عبدهللا الغدير للمواد الغذائية3452147630405001117116

17/10/144317/10/1443مؤسسة حال حابس فندي الفندي التجارية3452147651405001117137

20/10/144320/10/1443مؤسسة برج بلس لالتصاالت3452147663405001117149

21/10/144521/10/1445مؤسسة زاهرة للهدايا3452147725405001117214

12/11/144312/11/1443مركز احسان القريات للرعاية النهارية3452147745405001117234

18/11/144318/11/1443ملحمة خير البادية التجارية3452147767405001117257

19/11/144319/11/1443ورشة فايزه عارف رويق الكويكبي للحدادة3452147771405001117261

16/01/144416/01/1444مؤسسة فارس سعود الشراري للستائر3452004742405000115775

21/02/144421/02/1444مكتب زهرة القريات للعقارات3452008925405000119881

10/02/144510/02/1445مكتب أحمد بن نواف بن عبدهللا البلوي للتخليص الجمركي3452008931405001115358

14/05/144314/05/1443مشغل هند زكى حسين عبدالحميد للتزيين النسائي3452008971405000119941

02/03/144502/03/1445مؤسسة عبدالهادي بن عبدهللا بن سليمان الشراري للخدمات العقارية3452008978405000119915

21/03/144321/03/1443مطعم مفلح الطعمه العنزي لتقديم الوجبات3452008998405001112650

29/02/144429/02/1444ورشة أماني محري بن عوض العنزي للحدادة3452010429405001113118

15/02/144415/02/1444مؤسسة جنفا للمواد الغذائية3452010446405001113070

16/06/144316/06/1443مؤسسة علي مفضي فالح الشراري للصيانة3452146171405001115474

24/06/144324/06/1443مؤسسة سهام دخيل هللا عايد الشراري للصيانة3452146197405001115505

26/06/144526/06/1445محل وردي و أزرق لمالبس االطفال3452146205405001115517

29/12/144429/12/1444مطعم دجاج قرمشة للوجبات السريعة3452146608405001115986

10/01/144410/01/1444مطعم دلول للوجبات السريعة3452146640405001116027

12/01/144312/01/1443بوفية ليلى قويعد رجاء الشراري للوجبات السريعة3452146653405001116043

15/01/144515/01/1445مؤسسة العالمين للصيانة3452146668405001116060

15/01/144415/01/1444مغسلة أنوار مبارك ظاهر الشراري لغسيل المالبس3452146669405001116061

18/01/144418/01/1444مؤسسة وعد الشمال لقطع غيار السيارات3452146679405001116072

03/12/144303/12/1443محل مريم شيحان مشحن الشراري للحقائب والشنط3452147830405001117328

03/12/144303/12/1443مؤسسة سلطان محمد العنزي التجارية3452147831405001117329

18/12/144318/12/1443محل فاطمه االدهم ضافي العنزي للمالبس الرياضية3452147868405001117371

19/12/144319/12/1443ورشة هيفاء ساري هدبان الشراري للصيانة3452147873405001117377

20/12/144320/12/1443بنشر محمد مشيحن رفيفه الرويلي لخدمات السيارات3452147877405001117381

23/12/144323/12/1443مطعم لينا سالمه حماد البلوي لتقديم الوجبات3452147881405001117385

26/12/144326/12/1443مصنع أسماء عارف رويق الكويكبي للصناعات المعدنية3452147904405001117415

25/12/144325/12/1443مؤسسة الرازي للقرطاسية3452147905405001117411

02/01/144402/01/1444مؤسسة عوض عبدالرحمن صياح الرويلي لالعالف3452147919405001117424

03/01/144403/01/1444مؤسسة سليم عوض بن سليم العنزي للنقليات3452147927405001117432

03/01/144403/01/1444مؤسسة ركن دحم للتجارة3452147930405001117438

04/01/144404/01/1444خياط سحر مقبل أحمد المعين للخياطة النسائية3452147939405001117444

08/01/144408/01/1444مطعم طارق حمدان مسلم الشراري لتقديم الوجبات3452147962405001117468

13/01/144413/01/1444محل عويده مشيحن رفيفه الرويلي لتأجير لوازم المناسبات3452147991405001117500

17/01/144517/01/1445محل نور عبدالرحمن دليمان العنزي للخضار وللفواكهة3452148021405001117531

15/05/144315/05/1443معرض حمود حمير البلعاسي للسيارات3452002440405000112293

20/01/144620/01/1446مؤسسة محمد بن ابراهيم بن محمد الحربي للرخام والحجر3452006470405000119384

18/08/144618/08/1446مؤسسة عثمان عبدهللا اليوسف للتجارة3452007557405001112352

02/06/144302/06/1443مكتب بردين المميز للعقارات3452008852405001111029

12/01/144412/01/1444مؤسسة نجوم القريات التجارية3452009640405000117790

09/01/144409/01/1444مشغل فني سيا للتزيين النسائي3452009646405001110186

18/02/144518/02/1445محل بشري داهي خمسان الرويلي التجارية3452009725405001110230

07/02/144407/02/1444مؤسسة حسين حسن البلوي للحاسب اآللي3452009755405001111964

04/03/144404/03/1444مؤسسة تواصل فور لالتصاالت3452143985405001112932

10/05/144410/05/1444مؤسسة حمدان ضمران فنخور الشراري للمقاوالت المعمارية3452143999405001112953

27/03/144527/03/1445مؤسسة سيف منصور ألفي الرويلي للتخليص الجمركي3452144024405001113006

23/05/144323/05/1443محل المتفوق للمالبس الجاهزة3452144043405001113033

15/04/144415/04/1444مطعم الجزيرة االولي لتقديم الوجبات3452011058405001113036

28/04/144328/04/1443صالون سلمى نزال بن مطرد الشراري للحالقة الرجالية3452144050405001113047

25/11/144325/11/1443مطعم ناديه سعد الشراري لتقديم الوجبات3452145624405001114778

29/11/144429/11/1444مؤسسة سلطان سالم ألفي الرويلي للتخليص الجمركي3452145642405001114804

21/12/144321/12/1443مؤسسة محمد بن عيد بن دبيان الشراري لتقديم الوجبات3452145656405001114826

13/10/144313/10/1443مؤسسة مريم عاشق مناور الرويلي التجارية3452147629405001117115

21/10/144321/10/1443مؤسسة زاوية هذال للتجارة3452147668405001117154

22/10/144322/10/1443محامص اجواد الشمال للقهوة3452147676405001117161

05/11/144305/11/1443خياط فليح مرشد الشريفي للخياطة النسائية3452147714405001117204

05/11/144305/11/1443مؤسسة نوفه فهد بن حريثان العطوي للصيانة والتشطيب3452147717405001117207

07/11/144407/11/1444محل سالمه سالم سمران الغنامي للحوم الطازجة3452147728405001117217

08/11/144408/11/1444مؤسسة مها خلف جريد المصلوخى التجارية3452147734405001117223

11/11/144311/11/1443محل شمال الجزيرة لألجهزة المنزلية3452147742405001117225

12/11/144312/11/1443مؤسسة عمر عايد سليمان العنزي للتجارة3452147746405001117235

13/11/144313/11/1443تموينات مرادي عايد زايد الشراري للمواد الغذائية3452147749405001117238

17/11/144317/11/1443محل بستان الطازج للخضار وللفواكهة3452147761405001117249

20/11/144320/11/1443مؤسسة بسمه نايف بن عبدهللا العنزي للتجارة3452147779405001117270

21/11/144321/11/1443مغاسل شروق لغسيل المالبس3452147787405001117279

16/11/144416/11/1444شركة شامة الشمال المحدودة3452004728405000119624

18/06/144318/06/1443محل رمز الجوف للتجارة3452146181405001115486

18/06/144318/06/1443محطة عبدهللا عائض بن علي الصيعري للمحروقات3452146182405001115487

22/06/144322/06/1443مؤسسة ركن اليمامة للرخام3452146193405001115499

22/06/144622/06/1446محل حصه دخيل هللا عايد الشراري للخردة والسكراب3452146194405001115500

08/07/144308/07/1443مؤسسة جمعه على سلمان العازمي لالتصاالت3452146234405001115556

19/12/144319/12/1443مؤسسة ضفاف مبارك شامان الشراري للمقاوالت المعمارية3452147874405001117378

24/12/144324/12/1443مطعم نوف عائض بن حنتوش العتيبي لألكالت الشعبية3452147890405001117394

02/01/144402/01/1444مؤسسة افراح حمود سالمه الشراري للتجارة3452147917405001117422



02/01/144402/01/1444مغسلة في عوض حضيري العنزي للسيارات3452147918405001117423

03/01/144403/01/1444محل صالحه دخيل هللا فريح العنزي للساعات3452147929405001117434

04/01/144404/01/1444مؤسسة اعياد شايش بن احمد السرحاني للتنجيد3452147938405001117443

07/01/144407/01/1444مؤسسة عادل حمدان مفضى الشراري للخيام3452147949405001117454

08/01/144408/01/1444أكاديمية سطام بندر سعود الكويكبي الرياضية3452147955405001117460

12/01/144412/01/1444مؤسسة محمد محمود محمد العثمان للسراميك3452147988405001117496

12/01/144412/01/1444مؤسسة عبدهللا صالح سالم الصيعري للمقاوالت العامة3452147990405001117498

15/03/144415/03/1444مطاعم خليفة الشمال لتقديم الوجبات3452008652405001110196

24/11/144624/11/1446مؤسسة حمدان حمير الرويلي لقطع غيار السيارات3452008728405000111049

03/12/143903/12/1444محمد حريث سعد العنزي\ فرع مؤسسة 3452008745405001113003

07/01/144407/01/1444ورشة نافل صبيح دبيان الضبعاني لصيانة السيارات3452008867405000119844

13/01/144413/01/1444مؤسسة حبساء عارف عوض العنزي لصيانة االلكترونيات3452009693405001110295

07/02/144407/02/1444مؤسسة بصمة مبدع اتقان للديكور3452100868405001111441

10/11/144310/11/1443مؤسسة منى سالم فنخير الشراري للمقاوالت المعمارية3452100842405001111402

14/04/144314/04/1443مؤسسة فاطمه معاشي عبيدان العنزي3452010204405001112348

07/04/144307/04/1443تموينات ريان علي محمد العجاج للمواد الغذائية3452010205405001114714

22/03/144422/03/1444شركة الزاجل السريع التجارية3452011023405001116713

19/04/144519/04/1445مؤسسة محمد عوض فالج المشيطي للتخليص الجمركي3452144044405001113035

15/04/144315/04/1443محل اسرار لتقديم المشروبات3452145683405001114859

15/10/144315/10/1443مؤسسة صالح بن ملوح بن دايش الهمالن الزراعية3452147638405001117125

15/10/144315/10/1443تموينات خالد عويضه بن فالج العنزي للمواد الغذائية3452147639405001117126

22/10/144322/10/1443محل نور ابراهيم محمد الجهني للخضار وللفواكهة3452147672405001117158

22/10/144322/10/1443مؤسسة رؤيا قوي للمقاوالت العامة3452147675405001117162

03/11/144303/11/1443مؤسسة محمد صقر صالح الصقر لتقديم المشروبات3452147705405001117193

10/11/144310/11/1443مؤسسة تركي صالح المطيري لنقل وتوزيع المياه3452147736405001117226

10/11/144510/11/1445مؤسسة علياء خليف زايد الخمعلي لبيع الجواالت وصيانتها3452147738405001117229

13/11/144313/11/1443مؤسسة عبدالرحمن صالح بن حمدان الشراري للزينة والتلميع3452147753405001117242

19/11/144319/11/1443مؤسسة ألبرنس أالفضل التجارية3452147782405001117273

23/11/144323/11/1443محل فهده سالمه عطيه الشراري للخضار وللفواكهة3452147794405001117285

26/11/144326/11/1443مطعم السبأ لألكالت الشعبية3452147808405001117300

27/06/144427/06/1444معرض العرادي لبيع وشراء السيارات لصاحبه ناصر عيد العرادي البلوي3452001205405000011289

05/05/144505/05/1445مؤسسة َوْسام الجنوب لغيار الزيوت3452008947405001110301

13/01/144413/01/1444خياط ابتسام محمد سالم الشراري للخياطة الرجالية3452010399405001112196

08/02/144408/02/1444مؤسسة نوره عشوي العبدلي لتأجير المعدات3452010423405001113756

29/06/144629/06/1446مؤسسة سهم البيوت التجارية3452146213405001115525

27/06/144327/06/1443مصنع علي ابراهيم علي الرويلي للبلك3452146210405001115522

10/07/144310/07/1443مؤسسة البرج الذكي لالتصاالت3452146240405001115565

24/04/144424/04/1444مؤسسه النبهان للتجاره لصاحبها صباح ناصر محمود سالم3452002060405000111156

26/08/144326/08/1443مؤسسه عواد محمد عليان المعارك الشراري للمقاوالت العامه3452003035405000111917

26/06/144326/06/1443مخبز عويد كردي العنزي للخبز3452007421405000117071

05/07/144305/07/1443ورشة سالم عنبر سطام التيماني لصيانة السيارات3452007476405001114390

04/06/144304/06/1443مؤسسة صالح مطلق الشمري3452009875405001116478

14/06/144214/06/1442مؤسسة فهده زعل ناصر العنزي للنقليات3452100285405001110426

04/01/144404/01/1444مؤسسة عادل فايض العنزي لالقمشة3452010495405001112371

12/05/144612/05/1446بوفية شروق مهدي غانم الشراري لتقديم الوجبات3452145166405001114236

24/12/144324/12/1443مصنع راف للمنتجات االسمنتية3452145256405001114346

26/09/144426/09/1444مؤسسة هيله عواد سند الشراري للخدمات الغذائية3452145261405001114351

18/07/144318/07/1443مؤسسة ناجح بن نزال بن سلمان العازمي الطبية3452145269405001114359

24/07/144524/07/1445مؤسسة عرفات سليمان عمشان الشراري التجارية3452145287405001114376

20/11/144420/11/1444مطعم ثمانون جرام لتقديم الوجبات3452147781405001117272

24/11/144324/11/1443مؤسسة ريم راشد هزيم الرويلي للمقاوالت العامة3452147800405001117292

29/11/144329/11/1443صالون نايف قاسم محمد العنزي للحالقة الرجالية3452147816405001117312

23/01/144523/01/1445مؤسسة ناصر مطالن رشيد الرويلي للتخليص الجمركي3452008915405001116251

19/06/144619/06/1446الجمعية الخيرية بالقريات3452146185405001115489

08/07/144308/07/1443حالق جاسم محمد مقبول الشراري للحالقة الرجالية3452146232405001115553

09/07/144409/07/1444مؤسسة زاوية الفخامة للتجارة3452146235405001115558

13/07/144413/07/1444مؤسسة ربيع الوقت لتقديم المشروبات3452146263405001115590

23/08/144423/08/1444روضة مجد اإلبداع لرياض االطفال3452146302405001115637

05/09/144305/09/1443مطعم فيصل باشا3452146312405001115651

19/03/144319/03/1443مؤسسة عيون العالميه للنظارات3452003851405000113187

05/02/144605/02/1446مؤسسة نوره مفلح العنزي للمواد الغذائية3452005267405000117153

08/02/144808/02/1448مؤسسة حماد دهيمان فليح القويني لللتخليص الجمركي3452010485405001113053

08/03/144408/03/1444شركه درامة التجارية مساهمة مقفلة3452010530405001114071

20/03/144320/03/1443مؤسسة مروه فهاد ونيس الحازمي للمقاوالت3452143579405001112288

25/05/144325/05/1443مؤسسة السبع والعشرين القهوه لتقديم المشروبات3452145167405001114237

07/07/144307/07/1443مؤسسة محمد سلمان سالم الشراري للديكور3452145217405001114297

28/06/144528/06/1445مؤسسة مجدولين صالح بن جعفر الرشيد للمقاوالت العامة3452146212405001115524

09/07/144309/07/1443صيدلية أنعام الجوف البيطرية3452146239405001115564

20/07/144320/07/1443بوفية شعاع صالح سلمان الشراري لتقديم الوجبات3452146277405001115604

23/07/144323/07/1443المصنع فيصل مفلح محمد الشراري للصناعة3452146282405001115612

06/09/144306/09/1443مؤسسة ودق لألفراح و المناسبات3452146313405001115652

27/02/144427/02/1444مؤسسة ضيف هللا جحليش قبالن الشراري للمقاوالت3452005250405001111740

11/06/144311/06/1443ابراهيم ناصر عبدالرحمن الشهيلي/ مؤسسة 3452007411405000114850

22/06/144322/06/1443مؤسسة دلتا الطرق للمقاوالت3452100429405001110584

28/03/144328/03/1443محل سعود خلف حمد الشمري للقرطاسية3452143520405001112189

24/08/144324/08/1443ورشة حسام مفلح ضمران الشرارى لخدمات السيارات3452145176405001114249

12/07/144312/07/1443مؤسسة عبداالله عبدهللا الشراري للتجارة3452145231405001114317

28/12/144728/12/1447محل نجاح زايع سالمه الشراري لالثاث3452145244405001114331

20/07/144320/07/1443مؤسسة شروق بركات عويض الشراري لخدمات السيارات3452145273405001114363

24/07/144424/07/1444مؤسسة الصقور للحراسات األمنية3452145286405001115640

04/02/144404/02/1444محل جميله فهد احمد السحيمي للتجارة3452146732405001116129

06/02/144406/02/1444مغسلة الخليج واحد لغسيل المالبس3452146738405001116135

24/01/144424/01/1444مغاسل وعد محمد هليل الشراري لخدمات السيارات3452148043405001117554

26/01/144426/01/1444بقالة صباح معجون حماد الشراري للمواد الغذائية3452148063405001117575

28/01/144428/01/1444مؤسسة عبدالعزيز اسماعيل خلف وذيح لتقديم الوجبات3452148075405001117587

21/02/144021/02/1445عيد خميس سالمه الشراري\ فرع مؤسسة 3452008959405001112868

07/03/144407/03/1444مكتب سعود كليب عبدهللا الدكنان لالستشارات الهندسية3452008991405000111469

26/12/144526/12/1445مطعم بريدة المميز للوجبات السريعة3452101193405001112019

02/03/144402/03/1444ورشة احمد سعد محمد الهطالني لمكينيكا السيارات3452143463405001112095

26/03/144326/03/1443صالون نجد واحد للحالقة الرجالية3452143468405001112102

24/01/144424/01/1444مؤسسة نخبة الوفاء لخدمات السيارات3452010453405001112129

27/02/144427/02/1444مكتب أحمد بن عبدهللا بن ابراهيم البلوي التجارية3452010462405001112188

01/07/144301/07/1443مغسلة غاده محمد مبارك الشراري لخدمات السيارات3452146218405001115532

05/07/144705/07/1447مؤسسة امال سعود بن قيران الشراري للنقليات3452146223405001115541

16/07/144316/07/1443فرع شركة سعيد باوزير التجاريه3452146266405001115593

04/02/144704/02/1447مصنع الحياة لالسمدة الكيماوية لالسمدة3452005124405000116826

20/06/144320/06/1443مؤسسة طفله مسلم عيد الشراري3452007436405000119427

10/11/144310/11/1443صيدلية ثامر عدنان احمد يوسف لألدوية3452147737405001117227

14/11/144314/11/1443مؤسسة عبدالناصر مفرح خليف الشراري للمقاوالت3452147754405001117243

17/11/144317/11/1443مغسلة صفا خيرهللا مسند الشراري لغسيل المالبس3452147780405001117271

22/11/144322/11/1443محل إكليل العروسة للتجارة3452147792405001117283

25/11/144325/11/1443محل توت وكرز للخضار وللفواكهة3452147805405001117297

23/10/144723/10/1447صيدلية باب الشفاء الطبية3452004699405000115568

24/06/144324/06/1443ورشة هايل حامد علي الشراري للتشغيل والصيانة3452143458405001112089

25/10/144325/10/1443محل مريم سعيد احمد للتجزئة3452010435405001114037

22/06/144622/06/1446مصنع محمود ابن فرج ابن دحيم الفرج للصناعة3452146196405001115503



13/07/144313/07/1443مؤسسة ركن جور لالتصاالت3452146251405001115578

14/07/144314/07/1443مقهى مربي لتقديم المشروبات3452146256405001115584

16/07/144316/07/1443مصنع سيف مشفق طافور الشراري للصناعة3452146267405001115594

06/08/144306/08/1443محل احمد عضيب بن عبيليك العبدلي للتجارة3452146285405001115617

29/08/144329/08/1443مؤسسة نخبة كريب للحلويات3452146307405001115646

09/09/144309/09/1443ورشة ركن إلفنون للنجارة3452146317405001115656

19/03/144319/03/1443مؤسسة عبدالرحمن محمد عبدهللا العويسى للمقاوالت المعماريه3452003045405000111930

01/06/144601/06/1446مجمع محمد علوش العوده العازمي الطبي3452007380405000119350

20/02/144420/02/1444مشغل هنادي محمد سالم الضويحي النسائي3452010490405001112203

11/02/144411/02/1444صالون حميده محمود دليمان العازمي للحالقة الرجالية3452143564405001112256

05/12/144305/12/1443محل حكايا الجوري للهدايا3452147837405001117337

07/12/144307/12/1443مؤسسة مناع فهد مناع المطيري للتشغيل والصيانة3452147848405001117347

26/12/144326/12/1443مؤسسة الهام مرزوق وضيح الشراري للمنظفات3452147901405001117413

28/12/144328/12/1443مؤسسة رينال مفلح صياح الشراري للمقاوالت3452147908405001117408

02/01/144802/01/1448صالة خالد مياح السرحاني للسيارات3452147923405001117428

08/01/144408/01/1444محل تماني مساعد خازن الشراري للخضار وللفواكهة3452147959405001117464

10/01/144410/01/1444محل قمة نواعم للتجارة3452147973405001117481

11/01/144411/01/1444مغسلة عشيان مكازي جعيثن العنزي لغسيل المالبس3452147984405001117492

16/01/144416/01/1444محل عالم جواالت لالتصاالت3452148013405001117522

16/01/144416/01/1444مؤسسة وعد مساعد يحي الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452148016405001117526

14/05/144314/05/1443مؤسسة رداد عبدهللا حمد الرداد للمقاوالت المعماريه3452006526405000111793

17/01/144517/01/1445مطبخ محمد عبدهللا الثويني لتقديم الوجبات3452008871405001114926

21/01/144421/01/1444مؤسسة انماء القريات للمقاوالت المعمارية3452009642405001110170

03/03/144403/03/1444مؤسسة عبدهللا محمد ساري الشراري للتخليص الجمركي3452009644405001110709

16/01/144616/01/1446مؤسسة جواهر فواز بن فايز الجربوع التجارية3452009701405001110214

08/02/144408/02/1444مؤسسة سعد ملفي سلمان العنزي للمقاوالت3452009705405001110213

02/09/144302/09/1443مؤسسة محمد ضيف هللا حربوع النومسى للمقاوالت المعمارية3452100859405001111426

06/04/144406/04/1444معرض فالح سعدون بن حمدان الشمري للسيارات3452010201405001113670

26/02/144426/02/1444فرع مؤسسة عبدالكريم ضيف هللا مطاوع البلوي3452010969405001114864

28/05/144328/05/1443مطبخ اشواق محمد صبيح العازمي لتقديم الوجبات3452010997405001114119

07/07/144307/07/1443مؤسسة ميسان لالثاث3452146229405001115548

13/07/144613/07/1446مصنع علي بن سلطان بن علي الغبين للصناعة3452146249405001115576

14/07/144314/07/1443مخبز هدى عايد سليمان العازمى للخبز3452146257405001115586

14/08/144314/08/1443ملحمة نبع الشمال التجارية3452146291405001115624

05/12/144405/12/1444محل دهيره مشحن سردي العنزي للتجارة3452010468405001115905

21/02/144521/02/1445مخابز وحلويات رغيف القريات اآلليه3452010469405001112286

17/03/144417/03/1444مؤسسة دشداشة الرجل االنيق للمالبس الجاهزة3452145179405001114256

19/10/144319/10/1443مؤسسة فاطمه حميد بن جربوع الرويلي للتشغيل والصيانة3452145206405001114288

24/01/144424/01/1444مؤسسة حصن المدينة للمقاوالت المعمارية العامة3452146701405001116095

25/01/144425/01/1444مؤسسة اشجان الفرح لألفراح و المناسبات3452146715405001116109

26/01/144426/01/1444مؤسسة ايمان ضيف هللا سالمه الشراري للمواد الغذائية3452146711405001116105

12/02/144412/02/1444مطعم هشام ذوق لتقديم الوجبات3452146757405001116157

21/02/144721/02/1447صيدلية العودة المميزة لألدوية3452146793405001116195

23/02/144423/02/1444مؤسسة محمد ضيف هللا ساجر الحربي للتجارة3452146798405001116202

17/05/144317/05/1443ورشة الساهر للحدادة3452011042405001115467

11/04/144311/04/1443مؤسسة عبير محمد عبدهللا العنزي التجارية3452144037405001113026

04/01/144304/01/1443مؤسسة منوه حمود سليمان البلوي التجارية3452144051405001113048

27/11/144327/11/1443مؤسسة رانيا منصور بن ناصي الشراري للمقاوالت3452145641405001114803

20/12/144320/12/1443مشغل جميله قاسم المرجي للتزيين النسائي3452145658405001114828

15/10/144315/10/1443مؤسسة زهرة العز للتجارة3452147645405001117132

17/10/144317/10/1443مشتل اسماء نايف بن فندي الفندي الزراعية3452147649405001117135

17/10/144317/10/1443مغسلة نايف مرزوق بن عطاهللا العطوي للسيارات3452147650405001117136

19/10/144319/10/1443مؤسسة جميله صالح مشهد الشراري للمقاوالت3452147667405001117153

22/10/144322/10/1443محل كريم عبدهللا عبدالعزيز المناحي للمالبس النسائية3452147678405001117278

04/11/144304/11/1443مؤسسة احمد رجاء عبدالباقي العنزي للتجارة3452147709405001117198

29/05/144729/05/1447مؤسسة حمدان مسلم الشراري للمجوهرات3452001171405000111163

14/04/144314/04/1443شركة مجموعة محمد الصافي وشركاه التجارية3452008936405001111628

24/05/144324/05/1443مؤسسة هنيه ذياب خليل الخليفه للمقاوالت المعمارية3452143434405001112047

26/12/144326/12/1443مصنع بدر خالد الشهيلي لألنابيب3452010414405001117474

17/01/144617/01/1446مؤسسة دالل صالح الشراري لالتصاالت3452010418405001112169

03/07/144303/07/1443بنشر مصلح شويش خنفان الكويكبي لخدمات السيارات3452146221405001115538

06/07/144306/07/1443مؤسسة مشرفه زيد عبدهللا الصقر للمقاوالت المعمارية العامة3452146225405001115543

08/07/144308/07/1443مكتب متعب خلف العنزي للعقارات3452146233405001115554

09/07/144609/07/1446بقالة فلوه للمواد الغذائية3452146238405001115563

23/08/144323/08/1443مؤسسة حمود هذلول الشمري للمقاوالت المعمارية3452003016405000114792

24/04/144324/04/1443مؤسسة محمد جهيم نهيان الرويلي للمقاوالت المعمارية3452005180405001113044

14/09/144414/09/1444مؤسسة خالد سليم رحيل العنزي للنقليات3452007464405000115923

14/04/144314/04/1443مؤسسة خلود صالح الحربي التجارية3452100272405001110413

07/07/144307/07/1443صالون روان محمود بن جواد العنزي للحالقة الرجالية3452145216405001114295

07/07/144507/07/1445صيدلية سعود سلطان سعود العتيبي لألدوية3452145220405001114300

27/07/144327/07/1443ورشة منال عيد بن دبيان الشراري لصيانة السيارات3452145255405001114345

25/07/144425/07/1444محل صالح فليان ثاني الرويلي لالحذية3452145289405001114378

03/11/144403/11/1444محل حامد االولي للعباءات النسائية3452147708405001117196

05/11/144305/11/1443بوفية أمينه حمدان سعود الشراري لتقديم الوجبات3452147719405001117209

12/11/144312/11/1443مؤسسة أسماء خالد عطاهللا العنزي لخدمات السيارات3452147748405001117237

18/11/144318/11/1443بوفية دالل مقبول بنيه الشراري لتقديم الوجبات3452147764405001117252

27/11/144327/11/1443مطعم فاديه حمود محمد الشامخ للوجبات السريعة3452147812405001117306

14/02/144414/02/1444مشغل حاشم مكمن سلمان الهرجاف الشراري للخياطة النسائية3452008941405000119889

10/02/144410/02/1444عبدالرحمن شتيوي قاسم الشراري\ مؤسسة 3452008943405000119890

21/03/144421/03/1444مؤسسة شتاء صيف للمقاوالت العامة3452143451405001112078

01/07/144301/07/1443مؤسسة الوان الشرق االوسط لمواد البناء3452143449405001112075

09/01/144409/01/1444مغسلة دقة الساعة لغسيل المالبس3452143455405001112086

24/06/144324/06/1443مخبز زيد صالح الشرارى للخبز3452146201405001115511

08/08/144308/08/1443مطبخ الفارس المميز لتقديم الوجبات3452146286405001115618

06/05/144406/05/1444عواد مفضي نزال الشراري/ مؤسسة3452005212405000116999

22/10/144322/10/1443مطعم ابراهيم محمد جاسر المهيدب للوجبات السريعة3452007361405001110381

16/06/144316/06/1443مؤسسة ركن رواد التطوير للمقاوالت المعماريه3452007471405000115961

13/07/144313/07/1443مؤسسة فهده مصبح عيفان الشراري للمقاوالت3452100273405001110414

16/12/144316/12/1443مؤسسة اركان اإلبداع للرخام والحجر3452100284405001110423

09/06/144309/06/1443مغسلة فهيد عبدهللا وارد الشمري لغسيل المالبس3452009876405001110341

18/11/144318/11/1443مؤسسة بدور مطلق معازر الرويلى للتجارة3452147770405001117260

20/11/144320/11/1443مقهى تازة لتقديم المشروبات3452147777405001117268

17/05/144717/05/1447مزرعة المزيونه للدواجن3452001199405000001180

28/11/144328/11/1443مؤسسة عايش سالم عوض الشراري للتخليص الجمركي3452010402405001112016

11/01/144511/01/1445مؤسسة سالمه منزل شنوان الرويلي لالتصاالت3452143436405001112049

09/08/144309/08/1443مقهى محمد حمود خلف العنزي لتقديم المشروبات3452146287405001115619

18/03/144518/03/1445مجمع العجاج الطبي3452004032405000001130

24/09/144724/09/1447تموينات دبكل للمواد الغذائية3452002900405000111801

29/07/144529/07/1445مؤسسة محمد عيد عايد اللغبه للمقاوالت المعماريه3452003018405000118997

08/04/144308/04/1443مؤسسة سلطان مناطح محمد العنزي للمقاوالت3452005160405000116885

26/02/144426/02/1444مؤسسة راده محمد فريح الحليسي3452007369405000115554

23/06/143923/06/1444بوابة كاف  للمنتجات االسمنتيه/ مصنع 3452007446405000115614

13/01/144413/01/1444مؤسسة عبايات نواعم التجارية3452143535405001112214

19/03/144319/03/1443مؤسسة عيد مفضي نزال الشراري لخدمات السيارات3452010545405001114757

06/03/144706/03/1447مؤسسة صالح حامد خميس الرويلي لتخليص الجمركي3452010529405001113947

29/06/144329/06/1443تموينات نوف صلهام الشراري للمواد الغذائية3452145180405001114258



29/06/144429/06/1444محل العرعر المميز للتجارة3452145183405001114262

14/08/144414/08/1444مقهى سلطان خلف بريكان العنزي لتقديم المشروبات3452145186405001114265

02/11/144302/11/1443مؤسسة مهدي سالم عليان العازمي للصيانة3452145199405001114279

01/07/144301/07/1443محل قهوة سلمان للتجارة3452145211405001114292

09/07/144509/07/1445مؤسسة عاليه مفلح عشيوي الشراري للتمويل3452145223405001114303

13/07/144313/07/1443مؤسسة شيخه مسيب بن عياش الرويلي للنجارة3452145243405001114330

04/09/144304/09/1443تموينات رحمه فليح ظاهر الشرارى للمواد الغذائية3452145247405001114336

23/06/144323/06/1443مؤسسة دالل سويد حسن العنزي التجارية3452145303405001114396

03/02/144403/02/1444مغسلة محمد عايد ساير العنزي لخدمات السيارات3452146726405001116121

19/02/144419/02/1444مؤسسة ميثم بن محمد بن حسين الموسى لالدوات الكهربائية3452146785405001116186

25/02/144425/02/1444ورشة سعود مصطفى محمد منعم للنجارة3452146813405001116219

28/01/144428/01/1444مؤسسة نبع الحياه رقم واحد لنقل وتوزيع المياه3452148067405001117579

28/01/144428/01/1444ورشة راضه عوض سالم العنزي للنجارة3452148069405001117581

29/01/144429/01/1444محل عنبة القريات للخضار وللفواكهة3452148074405001117586

29/01/144629/01/1446مؤسسة وسام القريات التجارية3452148077405001117589

28/05/144728/05/1447مؤسسة محمد سليمان سليم الشرعي التجارية3452002642405000111619

16/09/144416/09/1444شركة حال امي للحلويات والمكسرات3452101120405001111890

02/05/144302/05/1443مؤسسة الوليد عبدهللا الوشيح التجارية3452101173405001111987

14/09/144314/09/1443مؤسسة وجدان ماضي خميس الرويلي للمقاوالت العامة3452145460405001114574

28/08/144328/08/1443مؤسسة نايف فندي الفندي للتجارة والمقاوالت3452002860405001113357

25/12/144525/12/1445مؤسسة محمد فنطول رخيص العنزي للرخام والحجر3452007643405001110964

20/04/144320/04/1443مؤسسة تفاحه شبلي عبدالعزيز القبيسي للتجارة والمقاوالت3452007693405001112484

05/01/144405/01/1444مؤسسة اصول الشمال هديه للمقاوالت3452009495405001110118

24/11/144324/11/1443مؤسسة األمن الرقمي  للحراسات األمنية3452144290405001113330

11/04/144311/04/1443مؤسسة متاجر القبطان التجارية3452144299405001113308

26/11/144326/11/1443صالون مروى عبدالعزيز بن صياح العنزي للحالقة الرجالية3452144337405001113354

13/07/144313/07/1443مطعم امل حويل العنزي للوجبات السريعة3452144341405001113360

09/12/144309/12/1443مؤسسة وعد صالح حمد الجباب للتصوير الفوتوغرافي3452144396405001113410

05/07/144305/07/1443مؤسسة عبدهللا ماطر شحاذه العنزي للمقاوالت3452145204405001114286

26/07/144726/07/1447مشغل الياقوت للتزيين النسائي3452145296405001114386

21/01/144421/01/1444تموينات اضواء القريات للمواد الغذائية3452146692405001116086

05/02/144405/02/1444مؤسسة ساره الحميدي عايد الشراري للخضار وللفواكهة3452146730405001116127

07/02/144407/02/1444ملحمة فهد حسين علي العازمي للتجارة3452146741405001116138

09/02/144509/02/1445مخبز اسمهان عارف رويق الكويكبي للخبز3452146747405001116144

22/01/144422/01/1444مؤسسة يزيد مقبل صقر الرويلي االمنية3452148036405001117547

25/01/144425/01/1444محل مريفه عبدهللا على الشرارى للتجارة3452148048405001117560

24/01/144424/01/1444مؤسسة عبدهللا فالح مسعود الشراري لنقل وتوزيع المياه3452148053405001117565

26/01/144426/01/1444محل فرح نايف مرزوق البلوي لتقديم المشروبات3452148061405001117573

27/12/144327/12/1443خطاط هنيه سالم الشراري للدعاية واالعالن3452007796405001115018

21/10/144321/10/1443مكتب محمد صالح معزي العنزي3452010367405001117303

04/11/144304/11/1443مطعم عبدهللا رشدي عبدالحليم بكري لتقديم الوجبات3452010371405001112023

13/11/144313/11/1443ورشة ثنيه حمدان هللا البلوي للحدادة3452101175405001111989

24/02/144424/02/1444محامص سامي عبدهللا محمد التيماني للقهوة3452146884405001116298

18/01/144418/01/1444بوفية محمد بن عايد بن سليمان العازمى للوجبات السريعة3452148022405001117533

20/01/144420/01/1444مؤسسة اميره قاسم مران الشراري للمقاوالت العامة3452148026405001117536

27/01/144627/01/1446مطعم فيصل عبدالرحمن عبدهللا الشراري لتقديم الوجبات3452148064405001117576

20/10/144420/10/1444مؤسسة النابلسي للتجارة3452001512405000011728

23/12/144323/12/1443مؤسسة محمد علي محمد العنزي للمقاوالت3452004964405000116547

18/01/144418/01/1444مؤسسة أنشاءات الشمال للمقاوالت3452005038405000116557

30/02/144430/02/1444وليد عيد مفضي الشراري/ مؤسسة 3452005100405000116746

15/05/144415/05/1444مؤسسة الوسام الرصاصي لالتصاالت3452101123405001111894

18/09/144318/09/1443مؤسسة فهد موفق زعل العنزي لألفراح و المناسبات3452145466405001114581

20/10/144220/10/1443مؤسسة حبيبه محمد خلف الرويلي التجارية3452145528405001114655

28/10/144328/10/1443ورشة فياض خلف مبارك العنزي للحدادة3452145555405001114688

08/03/144308/03/1443مطعم مريم جزاع عامش الرويالن لتقديم الوجبات3452145559405001114694

19/03/144319/03/1443محل نجمة الرياض لمالبس االطفال3452002930405000114216

16/12/144316/12/1443مؤسسة فاطمه سويلم محمد الشراري للخدمات العقارية3452009572405000119343

24/04/144324/04/1443بوفية رحيله كردي غريب العنزي لتقديم الوجبات3452009589405001113368

06/01/144606/01/1446مؤسسة جرين المواسم للنقليات3452009623405001111207

27/08/144327/08/1443شقق البيت الشمالي للشقق المفروشة3452144331405001113349

19/05/144319/05/1443بوفية هند هزاع علي العازمي لتقديم الوجبات3452144346405001113362

03/08/144303/08/1443مؤسسة علي محمد علي جباري التجاريه3452144046405001113037

20/07/144320/07/1443مغسلة معيش عايد دهيمان الشراري لغسيل المالبس3452144059405001113060

07/11/144307/11/1443مؤسسة مازن صالح الرويلي للتخليص الجمركي3452145579405001114721

18/10/144318/10/1443مؤسسة الباريسي للعطور3452147659405001117145

22/10/144322/10/1443مؤسسة ربى علي بن عيط العنزي لتنجيد االثاث3452147677405001117163

27/10/144327/10/1443محل دقيقة واحدة لتقديم المشروبات3452147685405001117169

03/11/144303/11/1443مؤسسة وعد صقار هذلول العنزي للتجارة3452147707405001117195

18/11/144318/11/1443مؤسسة عاليه علي معجب الغامدي للمياه المعدنية3452147763405001117251

21/11/144321/11/1443خياط بدريه علي سالم الرويلي للخياطة الرجالية3452147785405001117276

24/08/144324/08/1443مؤسسة البرنس الرقي للحلويات3452004661405001111171

11/01/144511/01/1445مؤسسة مالك الكمبيوتر لتقنيه المعلومات3452004722405000115731

24/02/144624/02/1446مؤسسة سبأ القريات لالواني المنزلية3452008912405000117600

01/03/144401/03/1444محل غوطة الشمال التجارية3452008918405001110189

03/04/144303/04/1443مؤسسة عبدهللا حامد خميس العليمي الرويلي لقطع غيار السيارات3452009001405001112282

19/06/144419/06/1444مؤسسة ليلى شتيوي العنزي للمقاوالت المعمارية3452009010405001111014

23/01/144423/01/1444صالون مشاعل عواد سند الشراري للحالقة الرجالية3452010448405001112768

17/07/144317/07/1443مؤسسة رحيله خمبس حمد الجمالني لالالت والمعدات3452146270405001115595

20/07/144620/07/1446مؤسسة الخليج األولى المتحدة الطبية3452146278405001115605

05/09/144605/09/1446شركة ديار العود المحدوده شركة شخص واحد3452146314405001115653

13/04/144313/04/1443ورشة ضحيه مريع وداد الرويلي للحدادة3452144407405001113422

19/02/144419/02/1444ورشة اسماء منقل عضيب الرويلي للحدادة3452144439405001113466

25/03/144325/03/1443مغسلة عبدهللا نويصر محمد الشراري لغسيل السجاد3452144450405001113480

20/10/144320/10/1443مغاسل فخامة الشمال لغسيل المالبس3452146377405001115724

06/11/144306/11/1443محل النسيم للحقائب والشنط3452146438405001115791

11/11/144311/11/1443مغسلة مها نويصر محمد الشراري لغسيل المالبس3452146461405001115819

12/11/144312/11/1443مؤسسة حميده معاشي عبيدان العنزي الغذائية3452146465405001115823

18/11/144318/11/1443خياط نجوم القريات للخياطة3452146490405001115849

03/09/144303/09/1443مغسلة عبدالكريم عليان الوعل العنزي لغسيل المالبس3452147520405001116999

03/09/144303/09/1443مؤسسة طالل مشعل مرزوق الصايل للمقاوالت3452147526405001117007

04/09/144304/09/1443مؤسسة بيت الفوم للديكور3452147528405001117008

05/09/144305/09/1443مؤسسة مساعد ركيان سالم الشراري للنقليات3452147531405001117011

05/09/144505/09/1445مؤسسة الفرن الماسي للتجارة3452147532405001117012

09/09/144309/09/1443مكتب فايز تركي مجزع العنزي لالستشارات الهندسية3452147606405001117092

11/09/144311/09/1443مؤسسة ميعاد عبدهللا سمر الشراري للصيانة والتشطيب3452147553405001117036

24/04/144424/04/1444ورشة شتوه جليل جبان الرويلي للحدادة وااللمنيوم3452009488405001111055

29/10/144329/10/1443مؤسسة تمام هازع الرويلي لتنجيد االثاث3452009494405001113913

29/10/144329/10/1443مؤسسة احمد غازي الرويلي للنقل البري3452009497405001111142

19/11/144519/11/1445مؤسسةالحمدان للتجاره3452009582405001110154

03/01/144403/01/1444مطعم بروست الذواق للوجبات السريعة3452009617405001116012

04/04/144304/04/1443مؤسسة األخوين للمالبس الجاهزة3452101029405001111743

25/06/144325/06/1443مؤسسة فهد احمد راشد السرحاني لصيانة السيارات3452144265405001113274

02/08/144502/08/1445شركة هرفي للخدمات الغذائية3452144268405001117033

02/12/144302/12/1443مؤسسة طارق عبدالرحمن حمد الجباب لتجارة األغذية3452144359405001114628

01/01/144401/01/1444ورشة الصيانة الجديدة لصيانة االلكترونيات3452144404405001113419

18/11/144318/11/1443مؤسسة بسمه عزام الفتنه التجاريه3452144408405001115408



09/11/144309/11/1443خياط عبدالوهاب سعد بن سمر الشراري للخياطة الرجالية3452144452405001113482

15/10/144315/10/1443مؤسسة عيده مرجي ابراهيم السالمه لتقديم المشروبات3452146359405001115705

13/09/144313/09/1443مؤسسة حاكم سالمه معازر الرويلي للتخليص الجمركي3452144361405001113378

12/10/144312/10/1443شركة سمنان لحلول المياه3452144406405001114964

26/09/144326/09/1443مؤسسة سفير المواني االول للتخليص الجمركي3452146336405001115678

18/10/144418/10/1444مؤسسة الدقيق لمواد البناء3452146369405001115716

25/10/144325/10/1443مؤسسة ركن القريات للمقاوالت العامة3452146399405001115749

09/11/144309/11/1443مؤسسة نجمة ألف ليلة للتجارة3452146458405001115813

14/11/144314/11/1443مؤسسة مناور جالي عابر العنزي التجارية3452146471405001115828

14/11/144414/11/1444صالون خالد الردوح محمد الرويلي للحالقة الرجالية3452146499405001115859

15/11/144315/11/1443مؤسسة كوكب الشرق لألجهزة اإللكترونية3452146510405001115870

17/08/144317/08/1443مؤسسة خدمة بيتك للصيانة3452147467405001116941

18/08/144518/08/1445محل سداد لألجهزة اإللكترونية3452147472405001116946

18/08/144318/08/1443معهد الشمال الثقافي للتدريب3452147500405001116974

22/08/144322/08/1443تموينات هنوف فيحان بن مسند العنزي للمواد الغذائية3452147489405001116964

24/08/144324/08/1443مدارس اثراء االبداع األهلية3452147493405001116967

04/09/144304/09/1443مؤسسة ماجد فايز عبدهللا الحواس لالتصاالت3452147529405001117009

10/09/144310/09/1443تموينات مالك فليح ظاهر الشرارى للمواد الغذائية3452147549405001117030

13/09/144313/09/1443ورشة وضحه هليل سليمان العنزي للحدادة3452147557405001117040

19/09/144319/09/1443مشغل نور خلف مظهور الشراري النسائي3452147576405001117061

20/09/144320/09/1443مؤسسة فاديه حامد عربود الشراري للتشغيل والصيانة3452147578405001117063

22/09/144322/09/1443مؤسسة ريم جمعه يحى الشراري للنقليات3452147584405001117069

11/04/144311/04/1443مؤسسة زينب محمد فزاع العنزي للتمور3452145531405001114658

22/10/144522/10/1445مشغل منى أحمد حمود الجباب النسائية3452145545405001114677

24/12/144424/12/1444مؤسسة روائع وفنون االعمار للمقاوالت المعمارية3452005868405001117325

21/04/144321/04/1443مؤسسة ليلى عائش محمد العنزي للمقاوالت المعمارية3452007722405001111201

29/12/144329/12/1443مؤسسة ايواء الجوف التجارية3452009541405001114904

02/01/143902/01/1444مؤسسة جواهر غازي فرحان العنزي3452009603405001110124

19/10/144519/10/1445تموينات مساعد عافت بشير القرف للمواد الغذائية3452101059405001111791

01/11/144301/11/1443محل بدرية خلف مضحى الشراري للتجارة3452144260405001115057

27/08/144327/08/1443مؤسسة محمد مفضي ثنيان العنزي لتنجيد االثاث3452144329405001113345

18/11/144318/11/1443محل بصمة عطر للتجارة3452144336405001113353

08/10/144308/10/1443تموينات الصبغاء للمواد الغذائية3452146341405001115685

02/11/144302/11/1443صالون مريم مليح مطر الرويلي للحالقة الرجالية3452146428405001115781

03/11/144303/11/1443محطة مانع فرحان فلجي العنزي للمحروقات3452146431405001115784

15/11/144315/11/1443مغسلة رويدا عبدهللا ولمان العازمي لخدمات السيارات3452146480405001115838

22/11/144322/11/1443مقهى أربعة و ثمانون لتقديم المشروبات3452146500405001115861

01/04/144501/04/1445مصنع رحيل فياض الرويلي للصناعة3452003767405001116719

11/06/144311/06/1443مؤسسة حمود وريور هيشان العنزي للمقاوالت المعمارية3452005251405000117115

15/12/144315/12/1443مطعم فروج الوطن لتقديم الوجبات3452009878405001110342

03/02/144403/02/1444محل عبدالعزيز عقيل صبيح العنزى للتجارة3452010472405001112247

08/02/144408/02/1444مطعم قصر المساال لتقديم الوجبات3452143531405001112209

07/12/144407/12/1444محل ريم محمد بن سليمان الشراري للتجارة3452143550405001112234

26/10/144326/10/1443مكتب نايف فهد بن حريثان العطوي التجارية3452010516405001112460

29/06/144329/06/1443محل احمد عبدهللا بن صالح المجنونى لتقديم المشروبات3452145182405001114261

07/07/144307/07/1443مؤسسة نهى مرشد عياده العنزي للتشغيل والصيانة3452145200405001114281

20/09/144320/09/1443مؤسسة هيام راجي محمد محمود للتجارة3452145203405001114285

22/07/144322/07/1443مطعم فراس محمدامين عبدالرشيد مرزا خان لتقديم الوجبات3452145209405001114291

09/07/144309/07/1443صالون ثروه محمد عواد الشرارى للحالقة3452145222405001114302

16/07/144316/07/1443مؤسسة عزوه دبيان حمدان الشراري للمقاوالت3452145275405001114365

13/08/144313/08/1443مؤسسة ليالي مشعل مقبول السبيله للنقل البري3452145245405001114334

19/07/144319/07/1443مغسلة عبدالكريم عليان الوعل العنزي لغسيل المالبس3452145268405001114358

24/01/144524/01/1445مؤسسة نسمات باردة لتقديم المشروبات3452146704405001116098

27/01/144427/01/1444حالق عبدهللا مبارك شرهان الشراري للحالقة الرجالية3452146717405001116111

03/02/144803/02/1448مطعم فصول السنة لتقديم الوجبات3452146724405001116118

05/02/144405/02/1444مؤسسة توفير صحيح للتجارة3452146733405001116130

07/02/144407/02/1444محل احاديث القهوة لتقديم المشروبات3452146739405001116136

11/02/144411/02/1444مؤسسة ورد الريحان للتجارة3452146761405001116161

19/01/144419/01/1444مؤسسة تركيه علي نفيان الشراري للمقاوالت العامة3452148024405001117535

17/01/144417/01/1444مؤسسة حلول شيء لإلستثمار3452148033405001117543

25/01/144425/01/1444خياط فاطمه نويصر مقبول الشراري للخياطة الرجالية3452148059405001117571

28/01/144428/01/1444مؤسسة زينب محمد بن حويش العنزي للمقاوالت المعمارية3452148068405001117580

29/01/144429/01/1444مؤسسة متاجر لطيف التجارية3452148071405001117583

29/01/144529/01/1445محل عزه مخلد بن عايد الخميس للخضار وللفواكهة3452148078405001117590

14/01/144514/01/1445مؤسسة تجميل القريات للمقاوالت3452002795405000111675

25/01/144425/01/1444مصنع شركة اغذية الجوف للصناعة3452005729405000118354

13/11/144313/11/1443مؤسسة اسماعيل محمد ناعم الشمري3452009522405001113397

10/05/144310/05/1443مكتب ريف العرب للعقارات3452009626405000118666

15/05/144315/05/1443مؤسسة مساحات الروضة للتجارة3452101009405001111689

12/01/144412/01/1444مؤسسة فيصل محمد عبدالعزيز السحيمي لصيانة االلكترونيات3452101071405001111807

19/06/144319/06/1443بوفية ختام عبدالكريم حمد المحارمه للوجبات السريعة3452144264405001114566

07/11/144207/11/1442مؤسسة ركن غيث لألجهزة اإللكترونية3452146440405001115794

08/11/144408/11/1444محل ابداع لمار للمواد الغذائية3452146447405001115803

08/11/144208/11/1442محل نخبة الورد للزهور3452146451405001115805

14/11/144314/11/1443مقهى هوانا النسائي3452146473405001115831

15/11/144715/11/1447مؤسسة خالد مسلم لويفي الشراري للمقاوالت العامة3452146478405001115836

16/08/144416/08/1444محامص المدينة بلس للمكسرات3452147458405001116932

17/08/144317/08/1443مؤسسة وجدان مروح بن مفرح الشراري للمقاوالت المعمارية العامة3452147464405001116938

18/08/144718/08/1447شركة ناقل3452147476405001116951

19/08/144319/08/1443مؤسسة سوار اإلعمار للمقاوالت العامة3452147480405001116955

20/08/144320/08/1443مغاسل مروة محمد أبراهيم عماقه لغسيل المالبس3452147482405001116957

29/08/144329/08/1443صالون منيره محمد خلف الشراري للحالقة الرجالية3452147511405001116989

02/09/144402/09/1444مؤسسة الدا للتجارة3452147519405001116998

05/09/144305/09/1443محل عبدالعزيز سعود الفليح الحربي للخضار وللفواكهة3452147533405001117013

08/09/144308/09/1443مؤسسة هيا موسى بن رغيان البلوي التجارية3452147539405001117019

17/09/144317/09/1443مقهى أنمي لتقديم المشروبات3452147572405001117056

18/09/144318/09/1443صالون أفراح عقال مجنان الرويلي للحالقة3452147574405001117059

25/09/144325/09/1443مكتب جسر العربية العقاري3452147592405001117077

30/09/144330/09/1443مؤسسة شيخه خلف فرحان الشراري للتشغيل والصيانة3452147601405001117087

30/09/144330/09/1443مؤسسة المزن اسمارت لالتصاالت3452147604405001117090

07/10/144307/10/1443مؤسسة هاله فائز بن عبدهللا البلوي لالعالف3452147614405001117100

04/12/144304/12/1443عوض عواد مشحن العنزي/ مؤسسة 3452004970405000119388

13/08/144313/08/1443مؤسسة سعد علي معزي الحريص التجارية3452144274405001113284

14/11/144414/11/1444مؤسسة عوض مبارك فرج الكربي للتجارة3452144279405001113290

19/01/144519/01/1445مطعم عبدهللا سلطان رحيل العنزي للوجبات السريعة3452144317405001113334

14/02/144414/02/1444مكتبة رونق الشمال لخدمات الحاسب للقرطاسية3452144384405001114518

26/09/144326/09/1443ملحمة جمايل ناصر حمد الشراري التجارية3452146337405001115679

09/10/144309/10/1443محل دينا صالح قاسم الشراري التجارية3452146342405001115686

29/10/144429/10/1444مؤسسة نوال محمد سعيد العسيري للمالبس النسائية3452146417405001115768

02/11/144202/11/1442مكتب البلوط األخضر لالستشارات االدارية3452146423405001115775

04/11/144304/11/1443مكتب فوري فور للخدمات العامة3452146436405001115789

14/11/144514/11/1445مجمع الود القريات الطبي3452146474405001115832

22/11/144422/11/1444مطعم منيفه ضيف هللا سليم العنزي للوجبات السريعة3452146505405001115866

18/08/144318/08/1443محل اصيل محمد اديهم العنزي لالتصاالت3452147477405001116952

19/08/144319/08/1443بوفية غزيل عازي محمد الشراري للوجبات السريعة3452147478405001116953

19/08/144319/08/1443مكتب ناجز غير للخدمات العامة3452147518405001116997



29/08/144329/08/1443مؤسسة رزان عليان طنيان الشراري للمقاوالت العامة3452147515405001116994

04/09/144404/09/1444مؤسسة محسن حسن محسن الحربي لخدمات السيارات3452147530405001117010

10/09/144310/09/1443بوفية ابراهيم علي المهري للوجبات السريعة3452147550405001117031

17/09/144317/09/1443معرض نعيمه حماد دليمان الشراري للسيارات3452147571405001117055

17/09/144317/09/1443مطعم المحيط الكافي للمأكوالت البحرية3452147573405001117058

20/09/144320/09/1443مؤسسة انوار حسين صبيح العازمي للتشغيل والصيانة3452147580405001117065

05/10/144305/10/1443محل شوز النسيم التجارية3452147607405001117093

18/11/143823/08/1444موسسة ليث سلطان السديري3452004981405000116515

15/09/144315/09/1443مؤسسة محمد فرحان بن غازي البلوي لالثاث3452147570405001117054

20/09/144320/09/1443مطعم أملج الخير لألكالت الشعبية3452147582405001117067

26/09/144326/09/1443ورشة اكرم فهد نايف اللبيخان لخدمات السيارات3452147595405001117080

06/10/144306/10/1443مؤسسة مريم ركييان مطر الرويلي للمقاوالت العامة3452147610405001117096

27/08/144527/08/1445مؤسسة أحمد حجاج محمد الدندني للنقليات3452147510405001116987

01/09/144301/09/1443مكتب جمائل جزاع عواد الشراري العقاري3452147516405001116995

05/09/144305/09/1443مشغل لمسات ناعمة للخياطة النسائية3452147535405001117015

07/09/144307/09/1443المصنع حصه مرزوق رشيد العنزي للصناعة3452147536405001117017

08/09/144308/09/1443مغسلة محيله عبدهللا نجم العنزي للمالبس3452147541405001117022

14/09/144314/09/1443مؤسسة إنارة ألسيف لمواد البناء3452147564405001117047

15/09/144315/09/1443مكتب عواد سليمان هادي العنزي للخدمات االلكترونية3452147567405001117051

22/09/144322/09/1443مؤسسة غصن مراكش لتقديم المشروبات3452147585405001117070

22/09/144322/09/1443مؤسسة سالم ضيف هللا مطاوع البلوي للخدمات العقارية3452147588405001117073

24/09/144324/09/1443مؤسسة أنوار مصبح فرحان الشراري للنقليات3452147591405001117076

26/12/144226/12/1442مؤسسة ليمون ونعناع3452007755405000117330

28/12/144428/12/1444مؤسسة اكتاف الوطنية للمقاوالت3452007805405000119590

27/01/144427/01/1444مؤسسة ميني مون للتجارة3452101168405001111978

12/06/144312/06/1443صالون عبدهللا مقبل مطرد الشراري للحالقة الرجالية3452101185405001112001

16/10/144316/10/1443مؤسسة فرج حاوي سودي العنزي للمقاوالت عامة3452145435405001114545

26/10/144326/10/1443مؤسسة ماجد عرفات سليمان الشراري التجارية3452004977405000116521

12/01/144312/01/1443مؤسة هاشم محمد سليمان الشراري3452005030405000116578

17/01/144417/01/1444صالون علي سليمان راضي العطوي للحالقة الرجالية3452007760405001112891

07/05/144407/05/1444مؤسسة مستوره حلوان مفلح الشراري للتصميم3452007863405001110349

20/09/144320/09/1443مكتب دليل القريات العقاري3452101141405001111925

09/09/144409/09/1444مؤسسة هيان للرخام والحجر3452145436405001114547

07/10/144407/10/1444محل قهوة سلطان للتجارة3452145444405001114556

26/10/144426/10/1444محل الوادي الزراعية3452145485405001114603

14/10/144314/10/1443صالون خالد عبدالرحمن نواف البلوي للحالقة الرجالية3452145508405001114631

29/10/144329/10/1443مؤسسة عبدالرحمن صالح حامد الرويلي للتخليص الجمركي3452145560405001114695

16/03/144316/03/1443مؤسسة أحالم كايد سمر الشراري للتجارة3452145159405001114229

02/09/144302/09/1443مؤسسة منال فهد قبالن الشراري التجارية3452145230405001114316

29/06/144729/06/1447مطاعم معجنات البرنس للوجبات السريعة3452145236405001114324

04/07/144304/07/1443خياط عفاف الفي علي الشراري للخياطة الرجالية3452145282405001114372

25/10/144225/10/1442صالون ناديه دخيل هللا عايد الشراري للحالقة الرجالية3452145285405001114375

04/02/144404/02/1444مؤسسة سما القريات للتجارة3452146729405001116124

14/02/144414/02/1444محل الشروق الجديد لتقديم المشروبات3452146774405001116175

23/02/144323/02/1443مؤسسة العنود حمد عبيد العنزي لبيع الثلج3452146800405001116204

23/01/144423/01/1444ورشة عافت بن عايد بن فرحان الشراري للحدادة3452148042405001117553

25/01/144425/01/1444مؤسسة ابواب القريات للمقاوالت العامة3452148046405001117558

29/01/144429/01/1444مؤسسة المعارك للمقاوالت3452002822405001111222

13/10/144513/10/1445مؤسسة محمد مقبل فرثان العنزي للمقاوالت المعمارية3452005817405000118405

19/01/144519/01/1445مطعم شعبيات لتقديم الوجبات3452005829405000115985

21/12/144321/12/1443مؤسسة عطاهلل مفلح سالمه البلوي للمقاوالت المعمارية3452005866405000118399

16/11/144416/11/1444ورشة احالم مطني سويلم الشراري للسيارات3452009502405001111033

21/05/144321/05/1443ورشة عبدالرحمن عسل الرويلي لصيانة السيارات3452009525405001110779

05/04/144405/04/1444مطعم فرح الشمال لتقديم الوجبات3452009625405001110152

08/08/144308/08/1443مؤسسة وجدان محمد قاسم الشراري لتقنية المعلومات3452144282405001113296

29/06/144329/06/1443تموينات الجوري األربعين للمواد الغذائية3452146216405001115530

14/07/144414/07/1444مؤسسة فهده سميحان سعود الشراري للدهانات3452146254405001115582

29/08/144329/08/1443مؤسسة مرام عبدالعزيز حامد الروضان للتشغيل والصيانة3452146309405001115648

29/02/144429/02/1444محطة رحيل فياض الرويلي للوقود3452000098405000001118

04/07/144304/07/1443مجمع القريات الخاص  لطب االسنان3452003001405001112861

09/04/144409/04/1444مؤسسة مونس بن كساب بن فرحان العنزي للمقاوالت العامة3452005207405000116971

29/06/144329/06/1443مكتب صالح سليمان محمد السديري للتخليص الجمركي3452007447405000115846

04/07/144304/07/1443ورشة بادي عبدهللا حمدان الشراري لصيانة السيارات3452007472405001114756

12/03/144412/03/1444مؤسسة تهاني سامي جبر الجبر للمقاوالت المعمارية3452010483405001112422

11/02/144411/02/1444محل خالد سليمان محمد العجاج لالدوات الكهربائية3452143507405001112165

28/02/144428/02/1444مؤسسة عبدهللا محمد عايد الشراري لقطع الغيار3452010515405001113438

05/03/144605/03/1446مؤسسة محمد لويفي زايد الشرارى لتأجير المعدات3452143555405001112239

27/06/144427/06/1444صالون فاطمه فائز بن عبدهللا البلوي للحالقة الرجالية3452145172405001114245

10/07/144310/07/1443مؤسسة العربة اآللية لخدمات السيارات3452145233405001114319

12/07/144312/07/1443مطعم رعد فيصل حبيب الشمري لتقديم الوجبات3452145232405001114318

29/10/144329/10/1443مطعم رحاب مدهللا سالم الشراري لتقديم الوجبات3452145241405001114328

20/07/144320/07/1443مؤسسة عبير فهد سلمان الشراري التجارية3452145276405001114366

20/01/144420/01/1444مؤسسة معاذ عبدهللا مرجي الشراري لالتصاالت3452146691405001116085

21/02/144421/02/1444مؤسسة بسمة توفير للتجارة3452146795405001116199

21/02/144521/02/1445أسواق الجود والزاد التجارية3452146824405001116231

26/02/144426/02/1444مؤسسة مريم مصبح رخيص الشراري للتشغيل والصيانة3452146816405001116222

22/01/144422/01/1444محل فالح سعيد فالح الشراري للتجارة3452148035405001117546

23/01/144423/01/1444تموينات دلع نافل بن عقالء العنزي للمواد الغذائية3452148041405001117552

24/01/144424/01/1444ورشة عبدالرحمن ابراهيم مستور الثبيتي لاللمنيوم3452148052405001117564

03/11/144303/11/1443محل هدي ناصر البقمي للهدايا3452101098405001111858

18/11/144418/11/1444مخابز عبدهللا عقال العنزي للخبز3452010389405001112073

10/11/144310/11/1443مؤسسة محمود محسن المنهالي لمالبس االطفال3452145475405001114591

02/02/144402/02/1444محل يوسف منصور سعود العنزي للخيام3452145487405001114605

22/10/144322/10/1443مكتب مالك ربيع نواش الشراري للعقارات3452145535405001114662

10/01/144310/01/1443شركة نبراس القريات االهلية3452009501405001114310

15/11/144315/11/1443مؤسسة السمير3452009535405001117289

22/12/144322/12/1443صالون شمسه معاشي الكويكبي للحالقة الرجالية3452009536405001110354

18/12/144518/12/1445شقق منارة القريات للوحدات السكنية المفروشة3452009575405001110133

05/07/144405/07/1444مؤسسة وعد الشمال للتخليص الجمركي3452145201405001115928

04/05/144304/05/1443مؤسسة عبدهللا معزي خلف الجوفي للتشغيل والصيانة3452145260405001114350

19/07/144419/07/1444مؤسسة سلطان عوده العنزي للتخليص الجمركي3452145288405001114377

20/07/144320/07/1443مؤسسة أشواق هاشل غريميل الشراري لإلطارات3452145272405001114361

11/02/144511/02/1445مؤسسة فهد ناصر عبدالرحمن الشهيلي للنقليات3452146754405001116154

19/01/144419/01/1444محل خيريه عايد دروبي العنزي للمالبس الجاهزة3452148023405001117534

20/01/144420/01/1444مكتب ابواب جدارة للخدمات االلكترونية3452148027405001117537

24/01/144424/01/1444مؤسسة عبدهللا مساعد بن محمد العنزي للخط والرسم3452148044405001117555

28/01/144428/01/1444مؤسسة متعب عبدهللا عمر المعيقل التجارية3452148070405001117582

25/09/144325/09/1443محل عويد شريده جرو العبدلي العنزي للحاسب اآللي3452101118405001111888

13/05/144313/05/1443ورشة يوسف علي عبدهللا الرثيع للحدادة3452101119405001111889

07/10/144507/10/1445فرع شركة اكسيوم تيليكوم السعودية3452010362405001117082

15/12/144109/04/1443مؤسسة جود االردن للتجارة3452101139405001111916

01/09/144301/09/1443مؤسسة قمه منافس االسعار التجارية3452101181405001111997

14/02/144414/02/1444صالون أنوار عوض ظاهر العازمي للحالقة الرجالية3452146768405001116168

17/02/144617/02/1446مغسلة فاطمه عايد عوض الرويلي لخدمات السيارات3452146776405001116177

21/01/144421/01/1444تموينات حامد بن مطلق بن حامد البلوي للمواد الغذائية3452148031405001117541

23/01/144523/01/1445مؤسسة إنتر لتقنية المعلومات3452148040405001117551



25/01/144425/01/1444ورشة أسماء ناصر ناجي الشراري للديكور3452148060405001117572

13/07/144313/07/1443خياط نوال طالب محسن السرحاني للخياطة الرجالية3452101026405001111733

20/02/144420/02/1444مؤسسة بندر علي محمد عويضه التجارية3452101047405001111770

10/03/144310/03/1443محامص فنون منصور عايش العنزي للمكسرات3452144383405001113396

26/10/144326/10/1443مؤسسة نجمة الوحده لتجارة الجملة و التجزئة3452144401405001113415

21/01/144421/01/1444مؤسسة تركي درزي تركي الشمري للتجارة3452144451405001113481

23/10/144323/10/1443بقالة سعيد بن مطيله بن مطير العنزي للمواد الغذائية3452146382405001115730

29/10/144329/10/1443مؤسسة الدرع المميز للتجارة3452146414405001115764

04/11/144304/11/1443تموينات الريان المميز للمواد الغذائية3452146432405001115785

21/11/144321/11/1443خياط نوره سويلم خليفه العنزي للخياطة3452146496405001115855

11/09/144311/09/1443ورشة زكيه بشير حمدان الشراري للتنجيد3452144352405001113370

21/03/144321/03/1443مؤسسة حمد سليمان خضر العازمي لتأجير لوازم المناسبات3452144378405001113392

09/07/144309/07/1443محل عباءتي المتميزة للعباءات النسائية3452144391405001115566

14/11/144314/11/1443عصائر باسم محمد سلمان البلوى لتقديم المشروبات3452144436405001113459

10/10/144410/10/1444مصنع معصرة الزيتون الحديثة للتصنيع3452146346405001115690

19/10/144719/10/1447مصنع ربيع القريات للمنتجات االسمنتية3452146372405001115719

07/11/144607/11/1446أسواق حنين احمد بن عنيزان العازمي للمواد الغذائية3452146442405001115796

19/11/144319/11/1443محل اروام ضاحي نغيمش الشراري للتجارة3452146492405001115851

21/11/144221/11/1442مغسلة هاني عقال بن نزال الشراري لخدمات السيارات3452146493405001115852

23/11/144423/11/1444مؤسسة فارس قنا للمقاوالت العامة3452146509405001115871

22/08/144322/08/1443تموينات منصور بن النجدي بن سليمان الصقيري للمواد الغذائية3452147488405001116963

24/08/144324/08/1443مؤسسة فريح فرحان األشجعي التجارية3452147501405001116977

08/09/144308/09/1443مؤسسة منى عطاهللا نزال الشراري لالعالف3452147542405001117023

23/09/144323/09/1443فرع شركة الرشيد التجارية دي دبليو سي العربية للتجارة3452147589405001117074

07/10/144307/10/1443حالق تسعين للحالقة الرجالية3452147617405001117103

12/10/144312/10/1443مزرعة عمر بن مناور بن عذل الرشيد الزراعية3452147626405001117112

24/12/144324/12/1443صالون جهيمه عايد العنزي للحالقة الرجالية3452007791405001116344

24/02/144424/02/1444تموينات محمد محفوظ ضاحي الصخري للمواد الغذائية3452007898405001116207

17/02/144317/02/1443محل الطفل المتميز للتجارة3452101169405001111979

13/02/144413/02/1444مؤسسة نعيمه يوسف اسماعيل يوسف التجارية3452145468405001114583

09/02/144409/02/1444مؤسسة عفراء يوسف محمد الهطالني للتشغيل والصيانة3452145481405001114598

01/01/144401/01/1444مؤسسة مالك عطوان معاشي الرويلي للتجارة3452145525405001114651

20/10/144320/10/1443مقهى سندس علي سعد العشبان لتقديم المشروبات3452145527405001114654

21/10/144321/10/1443مؤسسة منى محمد مخلف الشمردل للمقاوالت3452145550405001114682

12/01/144412/01/1444مكتب مقرن للعقارات3452145564405001114701

25/03/144325/03/1443مؤسسة فهد سالمه بن عبيدان العنزي للمقاوالت العامة3452009596405001110167

25/12/144325/12/1443مؤسسة جزاء عوض حيالن الرويلي للنقليات3452009607405001111317

03/08/144503/08/1445مجمع اللمسه االنيقه الطبي العام3452010324405001112153

13/09/144713/09/1447محل دراريع دسمان للمالبس الجاهزة3452144357405001113375

04/01/144404/01/1444ورشة زايد سالمة زايد الشراري للحدادة3452144398405001113412

23/12/144423/12/1444مغسلة عمر محمد الحراث الشراري لغسيل المالبس3452144433405001113455

17/02/144317/02/1443مؤسسة نوره مروان ابراهيم العسيري للمواد الغذائية3452144438405001113465

13/09/144313/09/1443مؤسسة حنان عايد مذري العنزي للصيانة والتشطيب3452146321405001115660

01/11/144301/11/1443ملحمة ارياف القريات التجارية3452146418405001115770

02/11/144302/11/1443صالون امل عايد طعيسان العنزي للحالقة الرجالية3452146427405001115780

14/11/144414/11/1444مؤسسة عبدالكريم فالح عرقوب البلوي للنقليات3452146468405001115826

22/11/144422/11/1444مركز منيره محمد العجاج ضيافة األطفال األهلية3452146506405001115867

23/08/144323/08/1443مؤسسة طايل حامد جميعان الشراري للمفروشات3452147490405001117021

02/09/144302/09/1443مكتب ملكه قاسم صادق التونسي للخدمات العامة3452147521405001117000

03/09/144503/09/1445مؤسسة علي عواد الشراري للخردة والسكراب3452147522405001117001

07/09/144307/09/1443مؤسسة ريم محمد فالح البلوي للنقليات3452147538405001117018

14/09/144314/09/1443مكتب اسألني للخدمات العامة3452147562405001117045

20/09/144320/09/1443مطعم متنوع لتقديم الوجبات3452147579405001117064

07/10/144307/10/1443مؤسسة معاذ ربيع بن رمزي خياط التجارية3452147612405001117098

08/10/144308/10/1443مطعم فاديه عارف رويق الكويكبي لتقديم الوجبات3452147615405001117101

10/10/144310/10/1443مؤسسة محمد دهيمان فليح الشراري لالتصاالت3452147620405001117106

11/10/144311/10/1443محطة مها خلف قفال العنزي للمحروقات3452147621405001117107

05/07/144305/07/1443مؤسسة فارس فالح بن ظاهر الرويلي لتقنية المعلومات3452145488405001114606

06/10/144306/10/1443مؤسسة شموخ فهاد راجي العنزي للمقاوالت المعمارية3452145490405001114608

08/10/144308/10/1443مطعم ريم عبدالحميد صالح الحيسوني للوجبات السريعة3452145495405001114614

09/10/144309/10/1443مؤسسة هند عبدهللا بن طيحان الشراري للمقاوالت3452145503405001114622

25/10/144625/10/1446قصر عبدهللا خميس قويني الشراري لألفراح و المناسبات3452145512405001114635

17/10/144317/10/1443ورشة الوجود لصيانة السيارات3452145524405001114649

20/01/144420/01/1444محل بيت اإلثارة اللعاب األطفال3452145534405001114661

15/11/144315/11/1443محل دلع القريات للتجارة3452145553405001114685

28/08/144328/08/1443مؤسسة صحتك للمياة3452004407405000114638

05/04/144305/04/1443مؤسسة فاطمه دهيمان فليح الشراري للنقليات3452005826405000118641

26/10/144626/10/1446مركز المفخرة العالي للتدريب3452009618405001110641

03/11/144403/11/1444مصنع شركة ناصر الفراج النتاج كربونات الكالسيوم3452009633405001110193

01/08/144401/08/1444مؤسسة خضر محمد يوسف التسليم لصيانة االلكترونيات3452144266405001113276

02/11/144402/11/1444مؤسسة الوشاح بدل الذهب التجارية3452146424405001115776

08/11/144308/11/1443مؤسسة قباء المدينة لقطع غيار السيارات3452146452405001115806

14/11/144214/11/1442مؤسسة مريم خلف سلمان الشراري التجارية3452146469405001115827

18/11/144418/11/1444محل لوليت للمالبس الجاهزة3452146488405001115847

21/11/144321/11/1443مكتب عبدهللا حمدان الشراري للعقارات3452146495405001115854

03/09/144303/09/1443محل فراشة القريات للمالبس الجاهزة3452147523405001117003

07/09/144307/09/1443مؤسسة ريمه قاسم عبدهللا الشراري للمقاوالت العامة3452147537405001117016

08/09/144308/09/1443مؤسسة محمد شلوف شتيوي الشراري للنقليات3452147554405001117037

22/09/144322/09/1443محل رياض جوان للخضار وللفواكهة3452147587405001117072

29/09/144329/09/1443مؤسسة ريمه فالح مبارك الشراري للتشغيل والصيانة3452147599405001117085

04/10/144304/10/1443مطعم ألذ اكله للوجبات السريعة3452147605405001117091

05/10/144305/10/1443مؤسسة سمير عايض كردي العنزي للتجارة3452147616405001117102

11/10/144311/10/1443مطعم سلطان فنخور دليمان الشراري لتقديم الوجبات3452147623405001117109

12/10/144312/10/1443مؤسسة فرحان موافق العنزي للنقليات3452147627405001117113

21/07/144321/07/1443مطعم هديل عواد سليمان السعيدان لتقديم الوجبات3452145278405001114368

25/01/144425/01/1444محل نايفه فهد على المصلوخى لالواني المنزلية3452146708405001116102

03/02/144403/02/1444مؤسسة تراث االنارة لالدوات الكهربائية3452146722405001116116

04/02/144404/02/1444محل سفيره سفر حسن الثبيتي للدواجن3452146731405001116128

11/02/144411/02/1444مؤسسة يوسف صالح عايد الشراري للسيارات3452146756405001116156

29/01/144429/01/1444بنشر رحمه خيرهللا مسند الشراري لخدمات السيارات3452148079405001117591

28/01/144428/01/1444مؤسسة محمد سعود العسكر التجاريه3452001426405000119441

07/01/144807/01/1448وكاله الشتيوي للسفر والسياحه3452001494405001111088

26/03/144626/03/1446شركة األنشاءات المدنيه للمقاوالت العامه شرك شخص واحد3452007861405000119436

13/11/144313/11/1443معرض العطاء الصالح للسيارات3452010379405001112056

08/09/144308/09/1443مؤسسة حسناء مرخي صياح الشراري للتجارة3452145434405001117358

21/12/144421/12/1444مؤسسة فنون نبض الرياض التجارية3452145443405001114555

15/09/144515/09/1445مشغل نسرين ابراهيم الجوفي للتزيين النسائي3452145455405001114568

12/01/144412/01/1444مؤسسة جمايل عطاهللا مصبح الشراري لتقديم المشروبات3452145492405001114610

12/10/144312/10/1443مؤسسة تهاني خلف الخبل الشراري للتجارة3452145506405001114626

14/10/144314/10/1443مؤسسة نايف مبارك بن صايل الصايل الجهزة السالمة3452145511405001114634

27/02/144427/02/1444مطبخ سلمى صالح سليم الحريص لتقديم الوجبات3452145515405001114638

01/04/144301/04/1443مؤسسة دكان الهديه التجارية3452145519405001114643

08/09/144308/09/1443مؤسسة جزعه سليمان العازمي لالتصاالت3452007599405001111485

07/02/144307/02/1443مؤسسة بدور عبدهللا البلوي للمقاوالت المعمارية3452007697405000119474

08/11/144308/11/1443ورشة ربيع محمد البظي الشراري لصيانة السيارات3452009514405001110984

22/03/144322/03/1443مؤسسة بدور سالم سند الشراري للمقاوالت المعمارية3452009543405001110100



10/08/144410/08/1444شركة مصفوفة االعمال التجارية3452010325405001114254

29/07/144429/07/1444معرض سعد بطيحان خميس الشراري للسيارات3452144256405001113268

03/08/144403/08/1444شركة صحاري الوطن المحدودة3452144272405001113281

02/09/144402/09/1444مؤسسة مربعات الهندسة للدعاية واالعالن3452144338405001113355

27/11/144327/11/1443ورشة طارق عجيج عواد الشراري لمكينيكا السيارات3452144349405001113365

08/11/144308/11/1443ورشة الصفا للحدادة3452144362405001113381

02/03/144402/03/1444فوال آلشمال لتقديم الوجبات3452144400405001113414

02/03/144402/03/1444فوال آلشمال لتقديم الوجبات3452144400405001113414

12/09/144312/09/1443مؤسسة طالل حمد القبساني للتجارة3452146319405001115658

20/09/144320/09/1443مؤسسة لطيفه هليل سليمان العنزي للتجارة3452146329405001115670

10/10/144310/10/1443مؤسسة فواز متعب مفلح الشمري للزينة والتلميع3452146347405001115691

16/10/144316/10/1443تموينات مقبول بن رشيد بن سليم العنزى للمواد الغذائية3452146363405001115709

25/10/144425/10/1444مؤسسة همة الجوف لالتصاالت3452146394405001115743

25/10/144325/10/1443بقالة لطيفه عساف حمود الشراري للمواد الغذائية3452146396405001115745

01/11/144401/11/1444مؤسسة ركن نوره للتجارة3452146419405001115771

01/11/144301/11/1443مقهى القهوة السعيدة لتقديم المشروبات3452146445405001115799

14/11/144314/11/1443ورشة نشميه رحيل صياح الشراري للحدادة3452146470405001115829

18/11/144718/11/1447مؤسسة وهج الشمال للتجارة3452146489405001115848

22/11/144322/11/1443ملحمة ريم ناجح محمد الشراري للتجارة3452146502405001115862

19/08/144319/08/1443صالون معزي دبيان حمدان الشراري للحالقة الرجالية3452147474405001116949

19/08/144319/08/1443مؤسسة سلطان مبارك سند الشراري التجارية3452147481405001116956

08/09/144308/09/1443مطاعم ابراهيم سمير طالع المطيري للوجبات السريعة3452147540405001117020

14/09/144314/09/1443حالق صبحاء احمد رجاء محمد للحالقة الرجالية3452147565405001117048

15/09/144315/09/1443مؤسسة مستقبل ارآ للتسويق االلكتروني3452147569405001117053

27/09/144327/09/1443مطعم زايد عايد بن محمد الجبر لتقديم الوجبات3452147596405001117081

08/09/144308/09/1443مؤسسة لطيفه ملفي عوينان العنزي للعباءات النسائية3452146316405001115655

01/11/144301/11/1443مؤسسة وائل محمد بن عبدهللا العنزى لغسيل المالبس3452005291405000118938

13/07/144313/07/1443عطاهللا محمد سلمان الشراري/ فرع مؤسسة 3452007490405000115458

22/05/144322/05/1443ورشة صباح نغموش عايد الشراري لصيانة السيارات3452100261405001117518

08/06/144308/06/1443حالق يزيد عبدالكريم عبداللطيف الدريويش للحالقة3452100341405001110455

07/05/144307/05/1443تموينات ساره عداد مفظي العنزي للمواد الغذائية3452010471405001112318

14/02/144414/02/1444تموينات محمد عواد زايد العنزي للمواد الغذائية3452010492405001115557

14/03/144414/03/1444مؤسسة محامص الحنيان التجارية3452143585405001112293

26/06/144326/06/1443مؤسسة سكته جعيان زيدان الشراري لتأجير لوازم المناسبات3452145158405001114228

29/06/144329/06/1443مؤسسة بدريه عواد مقبل الشراري للتسويق االلكتروني3452145175405001114248

29/06/144329/06/1443صالون مريم محمد حسن العنزي للحالقة الرجالية3452145177405001114250

03/07/144403/07/1444مؤسسة محمد محمود الحويطي للتخليص الجمركي3452145191405001114270

27/05/144327/05/1443مؤسسة عائشه احمد حسين ابراهيم للتجارة3452145196405001114275

04/07/144504/07/1445مكتب يزيد صالح خيران الحربي للمحاماة3452145197405001114276

26/07/144326/07/1443مؤسسة أثير سعود سعيد الشراري للمقاوالت المعمارية3452145290405001114379

25/01/144425/01/1444تموينات سليمان مخلد الخميس للمواد الغذائية3452146703405001116097

26/01/144426/01/1444مؤسسة استار روز لتجارة األغذية3452146710405001116104

29/01/144329/01/1443مؤسسة شعاع عبدهللا الشراري لخدمات السيارات3452146720405001116114

03/02/144503/02/1445سواء لألمن والحراسات األمنية3452146723405001116117

10/02/144510/02/1445ناقل الدريس فرع شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات3452146758405001116158

18/02/144418/02/1444مؤسسة عبداالله سعود الشراري للتجارة3452146777405001116178

20/02/144320/02/1443ورشة محمد قياض سالم الرويلي للصيانة3452146791405001116192

21/02/144421/02/1444محل قطوف واحد للتجارة3452146794405001116198

26/01/144426/01/1444بنشر نوار يحي جبران خوالني لخدمات السيارات3452148062405001117574

29/01/144429/01/1444محل السمحان لبيع الجواالت وصيانتها3452148073405001117585

25/04/144625/04/1446مصنع الوادي للبلك3452002594405000111583

01/11/144501/11/1445مؤسسة دار المشاغل للتجارة3452101161405001111968

24/07/144324/07/1443مؤسسة تهاني الفي حمد الشراري للتجارة3452145452405001115405

21/09/144321/09/1443عصائر مستر فريش لتقديم المشروبات3452145474405001114590

26/06/144426/06/1444مؤسسة احمد جواد العنزي التجارية3452002777405000111706

17/12/144617/12/1446شركة الوادي للخرسانة الجاهزة3452002829405000111749

11/08/144411/08/1444صالون هدى مطلق نومان الضباعين للحالقة الرجالية3452007685405001111817

09/02/144409/02/1444شقق وصايف القريات للوحدات السكنية المفروشة3452009511405001113836

26/01/144426/01/1444مؤسسة ورد الشذا للتجارة3452146709405001116103

06/02/144406/02/1444مغسلة الخليج اثنان لغسيل المالبس3452146737405001116134

15/02/144415/02/1444مؤسسة نوره بخيت عبيد العنزي للمفروشات3452146769405001116169

18/02/144418/02/1444مؤسسة روال نايل مبارك الشراري لالتصاالت3452146779405001116179

25/02/144425/02/1444مؤسسة إلهام المستقبل للديكور3452146805405001116211

21/03/144421/03/1444شركة الدواء للخدمات الطبيه المحدوده3452004992405000116462

02/12/144302/12/1443مؤسسة وفاء حسن عبدالكريم هاشم3452004999405000116549

19/01/144419/01/1444مؤسسة مسارات الشمال للمقاوالت المعمارية3452007807405000119468

06/01/144506/01/1445مكتب الهرجاف للعقارات3452007808405000115067

11/01/144711/01/1447صيدلية صالح محمد العجاج لألدوية3452007832405001116040

08/06/144308/06/1443مؤسسة محمد علي عبدالرب الحريبي للمالبس الجاهزة3452007886405000119463

30/11/144330/11/1443مقهى ممشى الورود لتقديم المشروبات3452010368405001112504

24/10/144324/10/1443مؤسسة عائشة سهر السرحاني لالتصاالت3452010370405001112223

22/12/144322/12/1443حالق هاني مخلف خلف العنزي للحالقة3452101158405001111963

09/02/144409/02/1444مؤسسة طيبات النخل للتجارة3452009512405001110489

19/12/144319/12/1443مغسلة وسط القريات لغسيل المالبس3452009564405001112960

07/07/144307/07/1443مؤسسة مكتبة الحكمة للقرطاسية3452101020405001111710

11/09/144311/09/1443مؤسسة ربوع القريات للتجارة3452010307405001114306

22/10/144322/10/1443مؤسسة ابداعات ملونه للمقاوالت العامة3452010319405001111783

12/08/144312/08/1443شركة علي مفلح الشمري3452010329405001114497

22/03/144322/03/1443مؤسسة أشواق عويد مطرود الشراري للمقاوالت3452144291405001113302

01/11/144301/11/1443مؤسسة مودا العالمية للتجارة3452144301405001113310

20/11/144320/11/1443مؤسسة ياسر سليمي بن فرج الرويلي لتقنية المعلومات3452144312405001113325

13/09/144413/09/1444مغسلة ناصر بن عبدهللا بن محمد المغشي لغسيل المفروشات3452146320405001115659

19/09/144319/09/1443محل روضا القريات للتجارة3452146327405001115668

16/10/144516/10/1445محل حمده حران خضر العازمي للحوم الطازجة3452146360405001115706

16/10/144316/10/1443مؤسسة حاكم بن علي بن خلف العنزي للمقاوالت العامة3452146361405001115707

17/10/144317/10/1443مؤسسة مذاق العشاق للحلويات و المكسرات3452146366405001115712

24/10/144324/10/1443مؤسسة فنديه منسي سالم العنزي للتجارة3452146389405001115737

02/11/144302/11/1443مؤسسة المستقبل اآلمن المتقدم للصيانة3452146425405001115777

19/04/144319/04/1443شركة مطعم زعفران الشرق لتقديم الوجبات3452101183405001111999

12/09/144312/09/1443مؤسسة مريم نادي أبراهيم الشراري للمقاوالت المعمارية3452145450405001114561

09/10/144309/10/1443مؤسسة خلود عبدهللا محمد الشراري للمقاوالت العامة3452145501405001114621

16/10/144316/10/1443مؤسسة فالح مفلح الطرقي الشراري للتجارة3452145532405001114659

18/02/144418/02/1444تموينات وداد عواد بخيت المساعيد للمواد الغذائية3452145565405001114702

18/10/144318/10/1443مؤسسة خلف رداد عيد المصلوخي العنزي للمقاوالت3452005800405000118326

12/01/144412/01/1444مؤسسة بيوت مضيئة للتجارة3452009505405001114241

19/11/144619/11/1446مؤسسة مشعل عرفات سليمان الرويالن الشراري للتجارة3452009544405001110098

07/12/144307/12/1443محطة عازم ضمران الفي الشراري للوقود3452009546405001110102

27/12/144327/12/1443مؤسسة نيريفة رشيد البكري للمقاوالت3452009599405001110127

19/07/144319/07/1443شركة الراشد لمواد البناء3452010315405001114584

09/09/144309/09/1443ملحمة آمنه عزيز معتق الشراري للحوم3452101041405001111761

13/07/144313/07/1443مقهى حمود خلف الهنداوي الرويلي لتقديم المشروبات3452144281405001113292

25/02/144425/02/1444محطة أمجاد حسين محمد العنزي للمحروقات3452144356405001113376

17/10/144317/10/1443مؤسسة عناية المنزل لالثاث3452144375405001113389

27/01/144527/01/1445مطعم انتصار ظاهر البلوي لألكالت الشعبية3452144412405001113427

21/12/144321/12/1443مؤسسة الغدير غير للخياطة3452144418405001113434

22/10/144322/10/1443مؤسسة التحلية كار لخدمات السيارات3452146390405001115739



05/11/144305/11/1443مؤسسة سلعة كوم للتسويق االلكتروني3452146433405001115786

08/11/144308/11/1443مؤسسة يوسف عبدهللا العازمي للخيام3452146449405001115801

13/11/144313/11/1443مكتب اإلدريسي للتقييم العقاري3452146466405001115824

24/11/144324/11/1443مؤسسة جداريات للتصميم3452146536405001115901

17/08/144417/08/1444مؤسسة موضي ناوي ناجي الشراري للمالبس الجاهزة3452147463405001116937

17/08/144317/08/1443مغسلة خديجه سعيد مبروك الشراري لخدمات السيارات3452147468405001116942

22/08/144522/08/1445محطة فضة يوسف عبدالرحمن الحريري للمحروقات3452147485405001116960

22/08/144722/08/1447مؤسسة مخلد بن عايد بن مفضي الخميس للخردة والسكراب3452147486405001116961

29/08/144329/08/1443محل فاطمه صالح حمد الصيعري للتجارة3452147512405001116991

03/09/144303/09/1443تموينات ساري عايد معازر العنزي للمواد الغذائية3452147525405001117005

13/09/144313/09/1443ورشة منصور علي طعمه الشراري للحدادة3452147559405001117042

20/09/144320/09/1443مطعم ديرة القريات لتقديم الوجبات3452147581405001117066

24/09/144324/09/1443مؤسسة بشاير مصبح فرحان الشراري للنقليات3452147590405001117075

07/10/144307/10/1443مؤسسة الهام هشال صياح الهشال للتجارة3452147611405001117097

09/11/144309/11/1443محل زاوية عذبي للمواد الغذائية3452146459405001115814

16/11/144416/11/1444صيدلية الريان البيطرية3452146485405001115842

22/11/144322/11/1443مؤسسة وكيل المعتمد لالتصاالت3452146503405001115864

17/08/144317/08/1443مصنع يوسف عواد محمد الشراري للصناعة3452147469405001116943

19/08/144319/08/1443مكتب قمة اإلنجاز للهندسة المعمارية3452147475405001116950

24/08/144324/08/1443محل سهام صالح حمدان الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452147494405001116968

24/08/144324/08/1443مؤسسة شروق مناور جالي العنزي للنقليات3452147495405001116969

29/08/144329/08/1443مؤسسة ليان ناصر خيران الحربي للمقاوالت3452147513405001116992

04/09/144304/09/1443محل بندري أركيوي قزيز الرويلي لمالبس االطفال3452147527405001117006

08/09/144508/09/1445مؤسسة حلى الم للتجارة3452147544405001117025

10/09/144310/09/1443مؤسسة أحجار القريات للرخام والحجر3452147547405001117028

13/09/144613/09/1446مطعم سامي عوض حضيري العنزي لتقديم الوجبات3452147558405001117041

15/09/144615/09/1446مطعم الشباب الحديثة لتقديم الوجبات3452147566405001117050

26/09/144326/09/1443مؤسسة الزوايا األربعة للتجارة3452147597405001117083

07/10/144307/10/1443مشغل فداء عبدالعزيز مضحي العنزي النسائي3452147613405001117099

16/08/144516/08/1445مؤسسة حسام حسن بن جواد العنزي للتخليص الجمركي3452147460405001116934

29/08/144329/08/1443مغسلة هال سعود لغسيل المالبس3452147514405001116993

09/09/144309/09/1443خياط ساميه صبيح بنيان الشراري للخياطة الرجالية3452147575405001117060

10/09/144310/09/1443مؤسسة زان الجديد لالثاث3452147548405001117029

11/09/144511/09/1445تموينات علي محمد علي العليان للمواد الغذائية3452147552405001117035

14/09/144514/09/1445مؤسسة مقيمه داغش سعيد الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452147563405001117046

25/09/144325/09/1443مطعم حمده عوض نهار الرويلي لتقديم الوجبات3452147593405001117078

08/10/144308/10/1443مطعم عبدالرحمن عبدهللا بن علي الجهني لتقديم الوجبات3452147618405001117104

21/10/144321/10/1443مؤسسة حنان فهد بن حريثان العطوي للمقاوالت المعمارية العامة3452145530405001114657

19/12/144219/12/1442مؤسسة عبدهللا صالح مبيريك المطيري للمقاوالت3452100472405001110653

03/11/144203/11/1442مؤسسة سلطانه ندر عوده الشراري3452006797405000112907

20/09/144220/09/1442مؤسسة كاف الحديثه للمقاوالت3452009787405001110272

09/02/144309/02/1443محامص يحى بن محمد بن حسين حميد للمكسرات3452003250405000112224

13/06/144213/06/1442مؤسسة ليث عثمان عبدهللا اليوسف للخضار وللفواكهة3452145119405001114182

09/02/144309/02/1443ورشة نعايم رجاء مطير البلوي للحدادة3452144484405001113524

01/12/144201/12/1442ورشة خلود محمد عواد الشراري لصيانة السيارات3452100505405001116537

11/02/144311/02/1443مؤسسة أركان التطوير للمقاوالت3452100536405001110751

11/02/144311/02/1443مؤسسة هاني فالح مرجي الشراري للمقاوالت المعمارية3452100566405001110817

20/11/144220/11/1442مؤسسة احمد تركي حمود الرويلي للمقاوالت المعمارية3452007941405001111289

16/02/144316/02/1443محل خالد سعود حييان جلوي العتيبي للخضار وللفواكهة3452009777405001110303

29/12/144229/12/1442صالون نوره محمد بخيت العازمي للحالقة الرجالية3452009842405001114184

08/03/144308/03/1443بوفية سجى شايش احمد السرحاني لتقديم الوجبات3452144531405001113576

02/12/144202/12/1442مكتب سيف سالمه عويض الشرارى للمحاماة3452144536405001113583

04/03/144304/03/1443مؤسسة رمال طريف للمقاوالت3452145845405001115069

09/03/144309/03/1443مؤسسة عالم الناصفة للتجارة3452145875405001115105

16/06/144216/06/1442مؤسسة عليا عساف عبدهللا العنزي للمقاوالت3452100504405001110715

06/12/144206/12/1442مركز صالح مبارك هجيج الشراري للتجارة3452100530405001110746

14/07/144214/07/1442ورشة فاطمه عامر احمد الغامدي للصيانة3452145032405001114085

27/01/144327/01/1443مؤسسة بسمه حمدان خبيل الشراري للخيام3452145064405001114122

26/02/144326/02/1443مطعم عفاف سالمه حماد البلوي لتقديم الوجبات3452145073405001114133

19/01/144319/01/1443مؤسسة اعمار القريات3452003679405000011562

19/01/144319/01/1443مؤسسة تصاميم المنزل للتجارة لصاحبها بسام ابراهيم محمد الشامخ3452004443405000114728

15/03/144315/03/1443مؤسسة حوطه الخالوي ذياب الرويلي لالتصاالت3452145886405001115117

04/03/144304/03/1443محطة الهيبة للمحروقات3452010622405001114091

12/01/144312/01/1443مركز بدريه سعد علي العشبان لصيانة السيارات3452144598405001113649

11/07/144211/07/1442ورشة فهد زايد سليمان الشراري للسيارات3452144632405001115568

02/03/144302/03/1443محل نواعم لبنان للعطورات3452145854405001115078

03/03/144303/03/1443محل روائع السند لألجهزة اإللكترونية3452145848405001115072

09/02/144309/02/1443مؤسسة مادلين للتجارة3452145864405001115089

03/03/144303/03/1443محل ذوق الخيال للزهور3452145860405001115084

19/11/144219/11/1442مؤسسة رجاء عبدهللا ال هجاج للمقاوالت3452008163405000119589

28/02/144328/02/1443مؤسسة منصور جوالن عقيل الشراري للمقاوالت المعمارية3452008214405000119608

05/01/144305/01/1443محل نوال عويد سعيد الشراري لالدوات الصحية3452100694405001111045

23/02/144323/02/1443مؤسسة وهج الحضاره للتجارة3452145738405001114937

27/01/144327/01/1443مؤسسة يزيد علي العنزي للتأجير3452145742405001114943

14/02/144314/02/1443مطعم بيت طازج للوجبات السريعة3452145779405001114989

28/12/144228/12/1442مؤسسة سعد برد قاعد الدهمشي العنزي لتقنية المعلومات3452100490405001110691

29/02/144329/02/1443مؤسسة سياف سالم عويند العنزي للمقاوالت3452004811405000115801

25/01/144325/01/1443مؤسسة كمالت موسى مفضي مهيدات للمالبس الجاهزة3452007979405000119490

04/03/144304/03/1443مؤسسة منيره سلمان نزال الشراري3452009851405001110306

13/01/144313/01/1443مؤسسة فايز محمد جابر الحازمي للمقاوالت المعمارية3452143658405001112404

19/12/144219/12/1442مؤسسة لطيفه عويد هزاع العنزي لتأجير لوازم المناسبات3452010615405001114849

15/12/144215/12/1442مؤسسة مهند عماد براده للتجارة3452143691405001112457

04/03/144304/03/1443مطعم هيا فهيد بن هاجد القحطاني للوجبات السريعة3452144457405001113488

03/02/144303/02/1443محل لقيمات الزمن الجميل للحلويات3452144462405001113496

12/03/144312/03/1443ورشة عقيله عيد عليان العنزى للنجارة3452144495405001113541

03/02/144303/02/1443مؤسسة الوجه الشمالية للحدادة3452144509405001113559

08/03/144308/03/1443مطعم سليم ملفي مقبول الشراري لألكالت الشعبية3452144591405001113644

13/02/144313/02/1443محل زياد عواد محمد الشراري لالواني المنزلية3452144618405001113676

08/12/144208/12/1442مؤسسة اميره سالم سعيد الشراري لقطع غيار السيارات3452006551405000011614

10/03/144310/03/1443مؤسسة عبدهللا محمد الشراري للمقاوالت العامة3452008115405000119560

29/02/144329/02/1443مؤسسة مفضي سلمان علي الشراري للمقاوالت3452100655405001110968

20/01/144320/01/1443مقهى جمد القلب لتقديم المشروبات3452010937405001113316

17/03/144317/03/1443مؤسسة ربيعه محمد خبيل الشراري لالتصاالت3452145715405001114899

05/12/144205/12/1442مؤسسة علي دايش محيل الشراري للحدادة3452100512405001111392

24/05/144224/05/1442محل قهوة ميم لتقديم المشروبات3452145101405001114162

21/02/144321/02/1443خياط رمز ألمستقبل للخياطة الرجالية3452143683405001112445

13/11/144213/11/1442مؤسسة هيا فالح قبيعان الشراري للمقاوالت المعمارية3452145071405001114131

11/06/144211/06/1442مؤسسة رحيله غضيان سلمان الشراري3452010583405001112366

09/01/144309/01/1443مؤسسة أيمان عبدهللا محمد الغصن للمقاوالت المعمارية العامة3452145703405001114882

08/02/144308/02/1443مطعم شادي لتقديم الوجبات3452007130405001114974

29/02/144329/02/1443مؤسسة براءه بخيت بشير الشرارى للمقاوالت المعمارية3452143681405001112441

10/03/144310/03/1443مؤسسة أثير كميان سالمه الشراري لتقديم الوجبات3452144614405001113668

01/03/144301/03/1443مؤسسة المعراج للنقل البري3452145839405001115063

03/03/144303/03/1443ورشة نعمه سالمه العنزي لصيانة السيارات3452145846405001115070

17/03/144317/03/1443مؤسسة أمجاد الشمال للمقاوالت العامة3452145911405001115144

18/01/144318/01/1443مؤسسة فهد مقبل دايش الشراري الرياضية3452145729405001114919



11/02/144311/02/1443مؤسسة روعة بسمة الخليج للعطور3452145764405001114969

15/07/144215/07/1442ورشة اميره زعل عوض العنزي للحدادة وااللمنيوم3452010555405001113447

11/02/144311/02/1443مؤسسة اشواق منصور عيد الشراري للمقاوالت المعمارية3452144653405001113713

11/08/144211/08/1442مؤسسة   احمد مسند الشراري3452008519405000119708

15/07/144215/07/1442مؤسسة فاطمه احمد الشراري للمقاوالت3452100475405001110660

11/01/144311/01/1443مؤسسة ورده مـحــمــد عــلـي العــنــزي للتجارة3452144747405001113831

23/12/144223/12/1442ورشة محمود عبدالرحمن ابو هاشم لصيانة السيارات3452144520405001115099

15/02/144315/02/1443محل روعة لوك للمالبس النسائية3452144565405001113607

06/03/144306/03/1443مقهى محمد عبدالعزيز الملحم لتقديم المشروبات3452145868405001115093

21/02/144321/02/1443مؤسسة فطيم جمعه العمر منصور لتقديم الوجبات3452008451405001110821

09/03/144309/03/1443محطة عارف احمد خبيل الشراري للوقود3452010715405001114722

29/02/144329/02/1443مؤسسة حسن مصبح مقبول الشراري للزجاج3452144666405001113724

27/02/144327/02/1443مشغل إآلنآمل إلذهبية للتزيين النسائي3452144735405001115087

09/03/144309/03/1443مؤسسة خلف بن عايد بن مفضي الخميس لتقديم الوجبات3452144764405001113848

10/03/144310/03/1443مؤسسة وصايف سليمان فالح الحازمي للمقاوالت3452100640405001110945

04/01/144304/01/1443مؤسسة شروق مفلي رجاء الشراري لالتصاالت3452145692405001114870

26/02/144326/02/1443محطة نايف فندي الفندي للوقود3452145755405001114957

20/02/144320/02/1443محل لطيفه رخاء زايد الكويكبي للتجارة3452145799405001115013

13/03/144313/03/1443مؤسسة محمد سامي بن علي الصائغ للتجارة3452144781405001113868

19/05/144219/05/1442صالون منى صياح عواد الشراري للحالقة الرجالية3452146102405001115394

27/02/144327/02/1443ورشة ندبه منسي الغامدي لصيانة السيارات3452100558405001110799

12/03/144312/03/1443مؤسسة ايمان علي شمال الرويلي للمقاوالت3452145003405001114059

01/06/144201/06/1442مدرسة منابر القريات االهلية3452006578405000011859

29/12/144229/12/1442مؤسسة صالح حمدان جوبان الشراري للمقاوالت المعمارية3452006612405000111888

21/01/144321/01/1443مؤسسة مناجم الفكر للمقاوالت3452100683405001111022

16/03/144127/05/1443مؤسسة عواد راشد عواد العنزي للصيانة3452144792405001113876

15/03/144315/03/1443مطبخ مها نايف عبدهللا العنزي لتقديم الوجبات3452144527405001113575

08/11/144208/11/1442مؤسسة حسام الدين عبدهللا عبدالعزيز السحيمي للمقاوالت المعمارية3452005308405000117257

14/02/144314/02/1443مؤسسة نافل نويزل عواد الرويلي3452007057405000119950

09/01/144309/01/1443مؤسســة ليلى الحسين الحسن الصعب للمقاوالت3452007074405000119506

04/01/144304/01/1443مؤسسة اثنيه محمد الشراري للمقاوالت3452143732405001112535

03/01/144303/01/1443مؤسسة مثايل عقيل حماد الشراري للمقاوالت المعمارية3452145688405001114866

08/02/144308/02/1443مؤسسة عائشه نزال عليان الشراري للمواد الغذائية3452145765405001114970

08/06/144208/06/1442محل نواف مسلم عيد الشراري التجارية3452146140405001115438

15/03/144315/03/1443مؤسسة صالح سعيد سليمان الشراري لصيانة االلكترونيات3452009852405001113253

18/11/144218/11/1442مؤسسة عبدالرحمن محمد عوض العنزي للمقاوالت المعمارية3452144578405001113631

02/02/144302/02/1443مؤسسة مريم صبيح دبيان الضبعاني للمقاوالت المعمارية3452144617405001113675

21/01/144321/01/1443مؤسسة ناديه فياض سليم الشراري لتنجيد االثاث3452144633405001113692

13/03/144313/03/1443مطعم حمود خلف العنزي لتقديم الوجبات3452010074405001113555

13/03/144313/03/1443صالون نوله فالح دويشد الشراري للحالقة الرجالية3452143959405001113720

12/03/144312/03/1443مؤسسة حسين مفضي مهاوش العنزي للنقليات3452145689405001114867

12/01/144312/01/1443محل عيظه صالح عامر الصيعري الدوات التجميل3452009052405000119944

15/11/144215/11/1442مغسلة عفاف مرجي قميش الشراري لغسيل المالبس3452009078405000119954

14/03/144314/03/1443مؤسسة الربيع للمقاوالت لصاحبتها مريم ربيع فياض البلوي3452001549405000011799

25/05/144225/05/1442عبدهللا هليل سعد العنزي/ مؤسسة 3452004822405001113158

07/01/144307/01/1443مؤسسة نسمة الشمال للمواد الغذائية3452144519405001113571

01/03/144301/03/1443بوفية منوه بركه عواد الشراري للوجبات السريعة3452144581405001113632

17/03/144317/03/1443مقهى نوتآ كآفية لتقديم المشروبات3452145824405001115045

12/10/144212/10/1442مؤسسة طريفة سعد هطبول الشراري للمقاوالت3452008091405000119857

15/03/144315/03/1443صالون أسامه سعود عايد الشراري للحالقة الرجالية3452100651405001110962

15/11/144215/11/1442مؤسسة خالد محمد علي البلوي لمكينيكا السيارات3452143911405001112813

10/02/144310/02/1443محل عايض صبيح دبيان الضبعاني لبيع الجواالت وصيانتها3452143957405001113838

16/01/144316/01/1443مؤسسة عبدالعزيز غنام طعيسان العنزى للمقاوالت المعمارية3452003951405000113370

28/12/144228/12/1442محل عبدالعزيز عبدالرزاق حسين الشمري التجارية3452003955405000113376

06/11/144206/11/1442مؤسسة درر التطوير للمقاوالت المعماريه3452005353405000117489

08/02/144308/02/1443عيد محمد سالمة ابوذراع البلوي/ فرع مؤسسة3452007157405001112180

03/02/144303/02/1443محامص قهوة وحلى القريات للقهوة3452144652405001113711

03/02/144303/02/1443محامص قهوة حلى القريات للقهوة3452144655405001113716

13/02/144313/02/1443مركز عهود محمد سعيد القاضي للتزيين النسائي3452144702405001113770

01/12/144201/12/1442ورشة ممدوح فريح بن عجيج الشراري لصيانة السيارات3452144725405001113798

16/06/144216/06/1442مؤسسة صحراء الشمال البيطرية3452145014405001114066

08/03/144308/03/1443ورشة حصه حامد سعود الشراري للتشغيل والصيانة3452145131405001114197

16/03/144316/03/1443مكتب علي حسن فرج هللا الفايدي للعقارات3452100044405001110288

21/02/144321/02/1443مؤسسة التعامل الحديث للمقاوالت المعمارية3452143647405001112385

26/01/144326/01/1443محل ختام نزال محمد الشراري لبيع المثلجات3452143942405001112875

15/01/144315/01/1443مؤسسة اربعة ضرب اربعة لخدمات السيارات3452143944405001112877

15/02/144315/02/1443بنشر يسرى رشيد محمد الصاري لخدمات السيارات3452145785405001114997

19/11/144219/11/1442مكتب معاند عقال صبر الغنيمي الشراري للعقارات3452003932405000113335

12/03/144312/03/1443مؤسسة فرجه سالم خالد النعيمات للمقاوالت3452008540405000119759

14/03/144314/03/1443محل لينا للمالبس النسائية3452144710405001115264

25/01/144325/01/1443مؤسسة فايز خليف نازل الكويكبي للحوم3452010686405001113230

18/11/144218/11/1442مؤسسة محمد فالح الخمعلي التجاريه3452003368405000113513

29/06/144229/06/1442مؤسسة حسنا بنت شاقي بن شريده الرويلي للتشغيل والصيانة3452145023405001114078

16/02/144316/02/1443محل عالية لالقمشة3452144504405001113551

06/02/144306/02/1443مؤسسة حبر و ورق للخدمات الطالبية3452145760405001114965

14/03/144314/03/1443مؤسسة فهد صبيح حامد الشراري لصيانة االلكترونيات3452144789405001113873

03/03/144303/03/1443مؤسسة مها طالل بن محمد الشمري للمقاوالت المعمارية3452144803405001113886

11/01/144311/01/1443مغسلة هياء محمد سعد الخثالن للمالبس3452100380405001110510

02/02/144302/02/1443مؤسسة جواهر سالم ثالج العنزي للمقاوالت المعمارية3452144775405001113860

28/02/144328/02/1443محل ناصر مسهوج صلبي العنزي للخيام3452144712405001113780

17/02/144317/02/1443صالون برنس القريات للحالقة الرجالية3452144751405001113833

13/03/144313/03/1443مؤسسة ضحى فالح طريف الشراري للصيانة3452144797405001113879

16/03/144316/03/1443مؤسسة ترفه سماح ماضي الشراري للتجارة3452146134405001115431

01/03/144301/03/1443مصنع سلطان عبدالعزيز بن اطيمش العنزي للصناعة3452144135405001114600

23/05/144223/05/1442مؤسسة عهود عبدهللا محمد الشراري للمقاوالت المعمارية3452100953405001111590

01/03/144301/03/1443محل هال حامد دليمان الشراري للمالبس الجاهزة3452146831405001116239

01/03/144301/03/1443مغسلة فاطمه ياسين احمد قديسات لغسيل المالبس3452146836405001116244

14/10/144214/10/1442مؤسسة جوهرة صالح محمد الناصر3452008314405000119639

23/11/144223/11/1442ملحمة ممدوح بن غانم بن سليمان العنزي للتجارة3452144169405001113163

09/03/144309/03/1443مؤسسة مروان علي محمد الخريصي3452004264405000116670

07/02/144307/02/1443مؤسسة سعود عائض مدشوش السعدي للحوم3452144116405001113114

03/02/144303/02/1443مؤسسة مناحي غضبان غضيان الرويلي لقطع غيار السيارات3452144220405001113229

12/02/144312/02/1443مؤسسة حسين كردي العنزي التجاريه3452001896405000111029

26/09/144226/09/1442مؤسسة سما نجد لألجهزة اإللكترونية3452005684405000119657

19/09/144219/09/1442مؤسسة نجوم المجد للمقاوالت3452009322405001111012

16/11/144216/11/1442مشغل نجمة الشمال للتزيين النسائي3452144201405001113212

07/01/144307/01/1443مؤسسة احمد عواد سالمه الشراري للمقاوالت3452004148405000113980

03/06/144203/06/1442فرع مؤسسة صالحه منصور الشراري3452009373405001115433

29/10/144229/10/1442مؤسسة منيره مصبح رخيص الشراري3452011089405001115765

26/12/144226/12/1442مؤسسة هال السعودية لتقنية المعلومات3452144112405001113110

22/12/144222/12/1442صالون قطنه صالح عائش البلوي للحالقة الرجالية3452144204405001113216

03/07/144203/07/1442ورشة سلمى عويضه العنزي للحدادة3452008237405000119609

09/03/144309/03/1443مغسلة منيره جايز بن سالم الشراري للسيارات3452144191405001113200

08/01/144308/01/1443مطعم ترفه راجي سالم الشراري للوجبات السريعة3452143883405001112767

11/08/144211/08/1442مؤسسة نفالء سداح الرويلي للمقاوالت المعمارية3452145307405001114401

26/01/144326/01/1443مؤسسة رؤية الشمال الحديث للمقاوالت العامة3452145315405001114412



11/03/144311/03/1443مؤسسة صالح صقر صالح الصقر للعقارات3452146895405001116312

07/12/144207/12/1442مؤسسة الجازي صبيح فالح الشراري للمقاوالت المعمارية3452146544405001115912

19/09/144219/09/1442مؤسسة نجمه شلوف الدغش3452010277405001115666

07/11/144207/11/1442شركة إطاللة اإلبتكار الطبي القابضة3452145361405001114466

11/01/144311/01/1443مؤسسة فواز مهدي غانم الشراري للمقاوالت المعمارية3452145404405001114515

05/03/144305/03/1443مؤسسة هله علي مقبل البلعاسي للمقاوالت العامة3452146859405001116270

09/03/144309/03/1443مؤسسة الربيع االول للنقل البحري3452146881405001116295

23/06/144223/06/1442مؤسسة أنور محمد حمود الشامخ3452006161405000119896

23/10/144223/10/1442مؤسسة جواهر خليفه االسحم الرويلي التجارية3452009214405001114668

16/06/144216/06/1442مؤسسة ريما ابراهيم علي الرويلي للصيانة والتشطيب3452144961405001114018

19/10/144219/10/1442مؤسسة ثريا فهيد شنان العنزي للتشغيل والصيانة3452144977405001114036

18/12/144218/12/1442محل تهاني سعود الشراري للتجارة3452146567405001115922

21/12/144221/12/1442محل داليا علي بن معزي الحريص للمالبس النسائية3452146580405001115954

23/12/144223/12/1442بنشر منال مصلح شويش الكويكبي لخدمات السيارات3452146585405001115960

05/01/144305/01/1443محل العنود مرجي سعيد الشراري التجارية3452146622405001116003

04/02/144304/02/1443ورشة امل موسى مسلم الشراري للحدادة3452008386405000119661

11/06/144211/06/1442ورشة عليه عواد عليان الشراري لمكينيكا السيارات3452146151405001115450

11/06/144211/06/1442مكتب اساس الوحدة لالستقدام3452146152405001115451

12/06/144212/06/1442مؤسسة سويت بوكس للحلويات3452146163405001115464

26/02/144326/02/1443محل نادر نقى ناحي الشمري للقرطاسية3452100789405001111301

15/12/144215/12/1442مؤسسة سعود محارب سليمان الشراري للمقاوالت المعمارية3452143784405001112618

30/11/144230/11/1442مؤسسة مروج الطبيعية التجارية3452146518405001115879

02/03/144302/03/1443مؤسسة عبدالرحمن حمدان مفضى الشراري للوازم المناسبات3452146845405001116256

03/03/144303/03/1443مؤسسة أنوار طريف عايد الشراري للتشغيل والصيانة3452146879405001116293

05/03/144305/03/1443محل احمد عبدالعزيز عبدهللا السراح التجارية3452146865405001116276

08/03/144308/03/1443مؤسسة عوض عرقوب عطوان البلوي للوقود3452146875405001116286

14/03/144314/03/1443محل نجاح سالمه سعيد الشراري للمالبس الجاهزة3452146899405001116316

04/03/144304/03/1443مؤسسة نايف محمد حليقيم الشراري للمقاوالت المعمارية3452100797405001111322

19/12/144219/12/1442صالون انيسه سعد عبدهللا الثويني للحالقة الرجالية3452008239405001111829

02/12/144202/12/1442بوفية فتون نايف عبدهللا العنزي للوجبات السريعة3452144193405001113203

04/03/144304/03/1443مقهى نمط يومي لتقديم المشروبات3452146855405001116266

20/01/144320/01/1443ورشة ردينه خميس محيسن الحاوي لغيار الزيوت3452010717405001114240

16/03/144316/03/1443مؤسسة حياه خالد بختاور للمقاوالت العامة3452143791405001112627

13/12/144213/12/1442مؤسسة اريج عزيز بن حمود الشراري للهدايا3452146550405001115930

26/12/144226/12/1442خياط فواز محمد خلف الشراري للخياطة الرجالية3452146591405001115968

17/02/144317/02/1443مشغل نوره ظاهر حميدان الشراري للتزيين النسائي3452145350405001114452

01/03/144301/03/1443مؤسسة الذمار للتخليص الجمركي3452146832405001116240

02/03/144302/03/1443مؤسسة قائدة خزامى للتجارة3452146849405001116260

03/03/144303/03/1443مؤسسة نوره مرزوق مفرح الشراري للمقاوالت المعمارية3452146852405001116263

09/03/144309/03/1443خياط العنود بخيت محيميد الشراري للخياطة3452146882405001116296

04/03/144304/03/1443مؤسسة مفلح سعد عتيق البلوي للمالبس الجاهزة3452009261405000112590

18/11/144218/11/1442مؤسسة بناؤون المثالية للمقاوالت3452009299405001110045

13/02/144313/02/1443ورشة ريم زايد سليمان الشراري للحدادة3452144927405001113986

11/01/144311/01/1443مؤسسة ريم صبيح بنيان الشراري للمقاوالت المعمارية العامة3452145306405001114400

01/03/144301/03/1443مؤسسة عبير مسيفر سعيد الشيباني للتجارة3452146957405001116380

05/03/144305/03/1443ورشة اليامن لصيانة السيارات3452146861405001116272

10/03/144310/03/1443مؤسسة عبدهللا زيد عبدهللا الصقر للتجارة3452146885405001116299

10/03/144310/03/1443مؤسسة جزاع سويلم طيحان الشراري التجاريه3452003123405001114809

20/12/144220/12/1442مؤسسة نواف بن عايض بن سوعان الرويلي للمقاوالت المعمارية3452006008405000119563

29/02/144329/02/1443مؤسسة خالد حامد الفي الشراري للتجارة3452144817405001113901

07/12/144207/12/1442مؤسسة عيده خامر طفحان الشراري للمقاوالت العامة3452146543405001115911

14/12/144214/12/1442مؤسسة دالل سعيد سليمان الشراري للديكور3452146554405001115935

15/11/144215/11/1442تموينات محمد فالح الشراري للمواد الغذائية3452143809405001112660

07/12/144207/12/1442مؤسسة باسل علي عيد البلوي للمقاوالت3452143819405001112674

30/11/144230/11/1442صالون مريم رحيل دبيس الرويلي للحالقة الرجالية3452144902405001113973

22/12/144222/12/1442خياط نها بخيت سالم الشراري للخياطة الرجالية3452144979405001114039

27/02/144327/02/1443محل نور الفجر للمالبس الجاهزة3452146819405001116225

03/03/144303/03/1443مؤسسة ماجد عبده احمد ودعاني للمقاوالت المعمارية3452146853405001116264

05/03/144305/03/1443مركز شموخ الشمال لصيانة السيارات3452146870405001116281

08/03/144308/03/1443مخبز عايد صفوق مكازي العنزي للخبز3452146871405001116282

08/03/144308/03/1443مصنع اريام ابراهيم علي الرويلي للصناعة3452146874405001116285

30/11/144230/11/1442خياط منيره سعد محمد الهطالني للخياطة3452146523405001115886

02/12/144202/12/1442بوفية ركن حياك للوجبات السريعة3452146534405001115899

05/03/144305/03/1443مؤسسة هند عايد هاضل الشراري للتشغيل والصيانة3452145346405001114448

06/02/144306/02/1443مغسلة شمس ناصر بن محمد العنزي لغسيل المالبس3452145407405001114520

05/03/144305/03/1443مؤسسة شيمه جالل سراح الشراري لقطع الغيار3452146867405001116278

10/03/144310/03/1443مؤسسة بشاير سعود سحيمان العازمي لتنجيد المراتب3452146891405001116307

13/02/144313/02/1443مؤسسة بشائر الفرسان للتقسيط3452009162405001111249

05/01/144305/01/1443صالون متعب بادي عبدهللا الشراري للحالقة الرجالية3452100729405001111151

07/01/144307/01/1443مؤسسة رنا محمد الصوالحي لتنجيد االثاث3452143821405001112677

16/03/144316/03/1443مؤسسة نوفه محمد سليم الفنيخان للمواد الغذائية3452144808405001113892

29/11/144229/11/1442مغسلة طارق مطلق بادي الشراري لغسيل المالبس3452146517405001115878

06/12/144206/12/1444مكتب نخبة القريات للعقار3452146541405001115908

01/01/144301/01/1443مؤسسة االرض االبداع لخدمات السيارات3452146613405001115992

26/06/144226/06/1442مؤسسة مريم زايد سليمان الشراري لالتصاالت3452145430405001114540

09/03/144309/03/1443محل ساره سليم سند الشراري للمالبس الجاهزة3452146878405001116290

14/03/144314/03/1443مؤسسة نوف عساف عوده المقنط للعباءات النسائية3452146900405001116317

14/03/144314/03/1443مؤسسة نوف عساف عوده المقنط للعباءات النسائية3452146900405001116317

27/02/144327/02/1443محل عبدالمجيد مصبح سالم الشراري التجارية3452144846405001113935

09/07/144209/07/1442محل خلفه علي مقبول الوهاوده التجارية3452144936405001113994

13/12/144213/12/1442مؤسسة أزياء رمادا التجارية3452146551405001115931

03/03/144303/03/1443مؤسسة بخيت سالم مطلق الشراري3452004272405001111696

17/05/144217/05/1442المركز سعد عواد حنيان الشراري لصيانة السيارات3452008362405000111193

24/06/144224/06/1442مؤسسة منيفه سويلم مقبول الشراري للمقاوالت المعمارية3452008447405001112115

14/03/144314/03/1443محطة مساعد مطيله سعود الورده للمحروقات3452001931405000111414

05/03/144305/03/1443مؤسسة نوف بدر بن هويص العتيبي التجارية3452146863405001116274

14/12/144214/12/1442مؤسسة مشاعل خالد عبدالعزيز المطوع للمقاوالت المعمارية3452144848405001113937

12/03/144312/03/1443مؤسسة بدريه نزال حمود العنزي لتقديم الوجبات3452144890405001113967

07/01/144307/01/1443صالون روعة النسيم للحالقة الرجالية3452146630405001116016

29/08/143829/08/1442خليفه هذلول الطويلعي العنزي\ مؤسسة 3452008398405001111346

27/02/144327/02/1443مؤسسة عبير احمد محمد الخريصي للنقليات3452146823405001116230

02/03/144302/03/1443مؤسسة الضمان الشامل لالتصاالت3452146838405001116246

17/03/144317/03/1443مكتب منصة ابشر للخدمات العامة3452146914405001116332

19/01/144319/01/1443بنشر منيفه الفي مريحيل الشراري لخدمات السيارات3452010148405001114463

02/11/144202/11/1442مؤسسة سميره رفيد جارد الشراري للتجارة والمقاوالت3452144862405001113952

23/11/144223/11/1442ورشة ازهار ساير محمد الشراري للصيانة3452144953405001114010

01/12/144201/12/1442مغسلة سماء اإلبداع لخدمات السيارات3452146527405001115890

19/12/144219/12/1442مؤسسة ناصر رحيل مخلف العنزي للمقاوالت المعمارية3452006415405000119347

12/03/144312/03/1443عصائر مكدي عوده ثاني الورده الشراري لتقديم المشروبات3452008714405001110122

24/02/144324/02/1443مؤسسة طيبة الشمال للمقاوالت3452009703405001110212

15/01/144315/01/1443مؤسسة منيره زبن فالح الشراري لتنجيد المراتب3452146667405001116059

18/01/144318/01/1443مغسلة بياض الحياة لغسيل المالبس3452146677405001116070

10/03/144310/03/1443مؤسسة الخيران للمقاوالت3452002294405000111496

22/12/144222/12/1442مؤسسة ساري الشمال للمقاوالت المعمارية3452008739405000119817

23/02/144323/02/1443مؤسسة اطلس االتحاد للمقاوالت العامة3452009745405000119677

29/02/144329/02/1443موسسة ربوع القريات للمقاوالت3452009766405001110597



26/01/144327/05/1443مؤسسة الواقع الذهبي لالثاث3452010982405001115032

10/11/144210/11/1442مؤسسة هديل ناجح طنيان الشراري للتشغيل والصيانة3452145581405001114724

19/09/144219/09/1442مكتب ركن تكافل العربي للخدمات التجارية3452145589405001114732

04/12/144204/12/1442مشغل ايمان عايد محمد المطرفي للخياطة النسائية3452009712405001115903

05/03/144305/03/1443ورشة منصور خلف حمد الشراري للسيارات3452100809405001111356

22/02/144322/02/1443محطة سعد فزاع فرحان الشراري للوقود3452100853405001111416

22/11/144222/11/1442مؤسسة نوير رخاء زايد الكويكبي للمقاوالت3452100905405001111498

19/10/144219/10/1442مؤسسة راسيه االعمار للمقاوالت3452008821405000119823

23/02/144323/02/1443حالق ريمه مضحي الرويلي للحالقة3452100802405001111341

19/12/144219/12/1442مؤسسة منار بخيتان العنزي للمقاوالت المعمارية3452145655405001114825

11/01/144311/01/1443صالون الوجه الذهبي للحالقة الرجالية3452146646405001116035

12/01/144312/01/1443مؤسسة جودة المعالي للمقاوالت العامة3452146650405001116039

12/01/144312/01/1443مؤسسة منصور ناصر سليمان الشراري3452004596405000115271

15/02/144315/02/1443مؤسسة جنفا للمقاوالت المعمارية3452006468405000119815

25/10/144225/10/1442مؤسسة محمد قاسم محمد العنزي3452006515405000115461

01/02/144301/02/1443صالون دهلوس سحيمان عرسان الرويلي للحالقة الرجالية3452008716405001113721

08/06/144208/06/1442مؤسسة فيصل بن حسين بن حسن البلوي للتخليص الجمركي3452008843405001115439

22/02/144322/02/1444بوفية نوره حمد مبارك الشراري لتقديم الوجبات3452009738405001110604

18/12/144218/12/1442مؤسسة ابراهيم بن علوان بن عوض الرويلي لالثاث3452145580405001114723

29/12/144229/12/1442مؤسسة الشعلة الحمراء للفحم3452146609405001115987

08/01/144308/01/1443مكتب الورود المميز العقاري3452146637405001116024

15/01/144315/01/1443مؤسسة أمن المدن للحراسات األمنية3452146666405001116058

13/01/144313/01/1443مؤسسة علي محمد داغش الرويالن3452004576405000115192

14/03/144314/03/1443مؤسسة المثاليه لألعمار للمقاوالت3452006427405000119405

26/10/144226/10/1442مطعم تنور زمان لتقديم الوجبات3452009704405001110220

05/03/144305/03/1443مؤسسة سنبل العرب للنقليات3452009763405001111421

16/11/144216/11/1442مؤسسة عهد نايف فهد العنزي للمقاوالت المعمارية3452145606405001114753

20/01/144320/01/1443مؤسسة انتصار عبدهللا حلوان الشراري للتشغيل والصيانة3452145666405001114837

14/01/144314/01/1443مؤسسة جواهر ضيف هللا سالمه الشراري للتجارة3452146661405001116053

26/01/144326/01/1443محل متعب ثامر فليح الشراري للتنجيد3452007571405000119700

18/02/144318/02/1443مؤسسة وداد الحلو صلهام الرويلي لتنجيد االثاث3452008712405000119810

17/01/144317/01/1443مؤسسة عفراء عبدالفتاح محمد الدوسري للمقاوالت المعمارية العامة3452146671405001116063

28/01/144328/01/1443مطابع احد لالوفست3452004548405000119962

27/02/144327/02/1443صالون خديجه جالل جهيم الرويلي للحالقة الرجالية3452145593405001114736

02/03/144302/03/1443محل جوهره سعود مطيله الشراري للمالبس النسائية3452145597405001114741

08/11/144208/11/1442مؤسسة المشير للنسخ والتصوير3452145645405001114811

05/02/144305/02/1443مؤسسة سناب فون لالتصاالت و تقنية المعلومات3452143431405001112044

28/12/144228/12/1442مؤسسة المنارات المميزة للتجارة3452143457405001112088

03/02/144303/02/1443تموينات أمنه مخلف مسعود الشراري للمواد الغذائية3452143486405001112133

15/12/144215/12/1442مؤسسة حبران للحلويات و المكسرات3452145639405001114799

26/06/144226/06/1442مكتب شعلة لالستقدام3452146206405001115518

12/06/144212/06/1442مؤسسة مصعب خلف رحيل العنزي3452004586405001110252

05/03/144305/03/1443شركة منار االسكان للتجارة والمقاوالت3452006438405000119363

11/02/144311/02/1443مؤسسة ممدوح حامد الشراري3452008861405001111975

07/01/144307/01/1443مؤسسة سحر عوض سليمان العنزي للمقاوالت3452145568405001114707

28/02/144328/02/1443محل الوليد لالقمشة3452145609405001114758

16/06/144216/06/1442مصنع منى مضحي فهد العنزي للصناعة3452146174405001115478

09/07/144209/07/1442مؤسسة مها حميد خبيل الشراري التجارية3452146236405001115561

06/11/144206/11/1442ورشة صالح بن رفيد بن جارد الشراري لمكينيكا السيارات3452143983405001112930

07/02/144307/02/1443مؤسسة مها نادي أبراهيم الشراري لتقديم الوجبات3452011017405001113923

01/12/144201/12/1442مؤسسة ورود مساعد مونس الشراري لالدوات الصحية3452145612405001114761

17/12/144217/12/1442الجمعية التعاونية الزراعية بوادي السرحان3452010408405001112079

17/07/144217/07/1442مغاسل عبدهللا علي نغيمش العنزي لغسيل المالبس3452146269405001115598

23/09/144223/09/1442حالق صالحه محمد مفرح السويري للحالقة3452100270405001115673

10/02/144310/02/1443مؤسسة تماني خليفه بثول الرويلي للمقاوالت المعمارية3452145251405001114340

07/02/144307/02/1443تموينات عبداآلله جابر السبيعي الرويلي للمواد الغذائية3452146742405001116139

13/08/144213/08/1442مطاعم فضه عواد طارش الرويلي لتقديم الوجبات3452146290405001115623

24/02/144324/02/1443مؤسسة يوسف منقل عنبر المشيطي العنزى للمقاوالت العامة3452146801405001116205

25/02/144325/02/1443أسواق محمد احمد جعفر الرشيد للمواد الغذائية3452146809405001116215

09/03/144309/03/1443ورشة هال حربي بخيت الشراري للمطابخ3452143478405001112118

25/08/144225/08/1442خياط أحالم عبدهللا سلمان الشراري للخياطة الرجالية3452100350405001112603

22/02/144322/02/1443شركة الند مارك العربية ماكس3452010517405001115738

05/03/144305/03/1443مقهي فيوال لتقديم المشروبات3452143554405001112240

11/11/144211/11/1442مؤسسة نوره فهد مشير الرويلي للمقاوالت3452145164405001114234

22/06/144222/06/1442مؤسسة عبدالرحمن عبدهللا بن فالح البلوي للديكور3452146190405001115496

08/07/144208/07/1442مغسلة سكته الفي محمد الشراري لغسيل المالبس3452146231405001115552

13/01/144313/01/1443مؤسسة تغريد نافع حماد الشراري للمقاوالت المعمارية3452143519405001112187

21/01/144321/01/1443ورشة نوفه منوخ مبارك الشراري للحدادة3452143570405001112273

18/11/144218/11/1442مؤسسة امل خالد حمود الخالدي للمقاوالت المعمارية3452145188405001114267

18/01/144318/01/1443مؤسسة شوق علي ابراهيم الثبيتي لكهرباء السيارات3452145214405001114294

22/01/144322/01/1443مؤسسة عزه عبدهللا صبيح العازمي للنقليات3452146746405001116143

28/01/144328/01/1443مؤسسة سلطانه مرزوق عياش الشراري لصيانة المعدات3452146721405001116115

14/02/144314/02/1443محامص هله نواف ابراهيم الفاعوري للمكسرات3452146766405001116166

19/02/144319/02/1443مغسلة باسمه قاسم دهيمان العنزي للمالبس3452146784405001116185

17/03/144317/03/1443شركة مياه الجوف الصحية3452010998405001115171

29/12/144229/12/1442محل الطرقي جدوع سالم الشراري للخردة والسكراب3452145630405001114787

24/02/144324/02/1443مؤسسة فيصل فايز مرزوق البلوي للمقاوالت3452145631405001114788

16/06/144216/06/1442مصنع مها دخيل هللا عايد الشراري للصناعة3452146172405001115475

06/07/144206/07/1442ملحمة ابتسام عبدالرحمن عبدهللا الصالح التجارية3452146226405001115544

04/02/144304/02/1443مغاسل ايمان مرزوق ذياب الرويلي لغسيل المالبس3452143504405001112161

30/06/144230/06/1442مؤسسة جميله صبيح دايش الشراري لخدمات السيارات3452145178405001114252

27/10/144227/10/1442مؤسسة منى فهد علي الرويلي للمقاوالت المعمارية3452145297405001114387

26/10/144226/10/1442محل عطاهلل عوده الشراري للرخام والحجر3452000191405000011283

06/03/144306/03/1443مؤسسة نور التقوى للمقاوالت3452010527405001112697

01/02/144301/02/1443صالة البارون للسيارات3452010467405001112291

22/06/144222/06/1442مغسلة روز شايح صالح العنزي لغسيل المالبس3452146188405001115494

07/07/144207/07/1442محل الوليد عبدالعزيز بن مشعان العنزي للزهور3452146243405001116126

21/07/144221/07/1442مؤسسة ثنية حسن مليحان المليحان التجارية3452146279405001115606

09/03/144309/03/1443مؤسسة محمد نزال عتيق الرويلي3452010470405001116287

11/10/144211/10/1442مؤسسة اثير عبدهللا فهيد العنزي للمقاوالت عامة3452143569405001112267

09/02/144309/02/1443مغسلة وفاء فهد رجاء العنزي لخدمات السيارات3452146749405001116146

18/02/144318/02/1443محل جميله مبارك فهاد الرويلي للزهور3452146773405001116174

03/11/144203/11/1442مغسلة وجود زبن علي العنزي لغسيل المالبس3452007850405000119428

08/02/144308/02/1443محل مجالس ساره القريات للتجارة3452007891405001115778

02/02/144302/02/1443حالق ياسه مليح مطر الرويلي للحالقة الرجالية3452145473405001114589

09/10/144209/10/1442مؤسسة صالح عبدالكريم الشمري للمقاوالت المعمارية العامة3452005792405000118306

02/02/144302/02/1443ورشة نهله علي خلف العنزي لخدمات السيارات3452009475405001114690

08/03/144308/03/1443مغسلة نوف سالم عجرم الشراري لغسيل المالبس3452144310405001113322

08/10/144208/10/1442خياط عبدهللا ابراهيم عبدهللا التميمي للخياطة الرجالية3452144345405001113363

02/03/144302/03/1443مؤسسة بشرى سالمه شتيوي العطوي للمقاوالت3452145235405001114323

08/10/144208/10/1442مؤسسة منيفه عشوي زبن الرويلي للمقاوالت عامة3452145253405001114343

14/02/144314/02/1443مؤسسة عيده حشاش رامع الرويلي للنسخ والتصوير3452146767405001116167

18/02/144318/02/1443مؤسسة انوار عبدهللا صبيح الشراري للصيانة والتشطيب3452146780405001116180

16/02/144316/02/1443مؤسسة أرصفة الشمال3452005087405000117278

28/02/144328/02/1443مؤسسة عبدالعزيز عائد عطيه العنزي للمقاوالت العامة3452007838405001116623

26/02/144326/02/1443محل مزنه مفلح ضاحي الشراري للتجارة3452146818405001116224



25/05/144225/05/1442مؤسسة عبدهللا ظاهر رحيل الشراري3452005081405000116709

15/01/144315/01/1443حالق نعمه حامد عطاهللا السبيتي للحالقة3452101051405001111777

11/03/144311/03/1443مؤسسة علي دايش محيل الشراري للمقاوالت العامة3452009011405001110725

29/01/143927/05/1443فرع مؤسسة روال عبدهللا حمدان3452010463405001112142

05/11/144205/11/1442مؤسسة مريم احمد محمد سيد للمقاوالت المعمارية العامة3452146434405001115787

15/11/144215/11/1442مؤسسة مهاء مشهور هايل الشعالن للتجارة3452146475405001115833

25/02/144325/02/1443مؤسسة عواطف راضي صافق العنزي للصناعة3452007637405000116378

03/09/144203/09/1442مؤسسة عبدالرحمن عبدهللا فرحان الفليحي لبيع الجواالت وصيانتها3452144287405001113299

29/01/144329/01/1443مؤسسة مزنه سعد بن هطبول الشراري للمقاوالت3452144323405001113336

02/12/144202/12/1442مؤسسة روعة المستهلك للمقاوالت3452144351405001113369

07/02/144307/02/1443محل نوره سالم بن نغيمش الشراري لتأجير لوازم المناسبات3452144449405001113479

23/10/144223/10/1442مؤسسة سمر عبدالرحمن محمد العثمان للنقليات3452146385405001115733

16/10/144216/10/1442مؤسسة فهده عايد صباح الشراري للوقود3452146365405001115711

02/11/144202/11/1442محطة حمدان خبيل الشراري للمحروقات3452146437405001115790

07/11/144207/11/1442مؤسسة عبير الفي سماح الشراري للمواشي3452146444405001115798

29/10/144227/05/1443مؤسسة مشاعل عبدالرحمن الفى العنزى للحلويات3452146413405001115763

03/03/144303/03/1443مؤسسة ألبراري للخيام3452007458405001114625

08/02/144308/02/1443مؤسسة مزيده العبد مطر الحازمي للمقاوالت المعمارية3452143580405001112287

10/11/144210/11/1442صالون عبير عادل عشوي العازمي للحالقة الرجالية3452145189405001114268

20/01/144320/01/1443ورشة عبدهللا سويلم طيحان الشراري لخدمات السيارات3452146688405001116082

27/01/144327/01/1443محل سعاد منوخ محمد الشراري للزهور3452146714405001116108

08/02/144308/02/1443ورشة راكان ابراهيم بن ناصر الشهيلي لصيانة السيارات3452146744405001116141

08/07/144208/07/1442مؤسسة تركي ناصر محمد العنزي للمقاوالت3452010302405001112540

10/02/144310/02/1443مؤسسة ابتسام موسى عواد الشراري للمقاوالت المعمارية3452145445405001116148

02/03/144302/03/1443صالون نخبة تارا للتزيين النسائي3452145510405001114633

27/10/144227/10/1442مؤسسة روعة التقنيات لالتصاالت3452145547405001114679

13/01/144313/01/1443مغسلة رموش ناهي رويشد العنزي لغسيل المالبس3452145274405001114364

13/10/144213/10/1442مؤسسة عزيزه هادي حسين المصعبي لصيانة السيارات3452101054405001111781

01/03/144301/03/1443مؤسسة أمينه عبدهللا عبدالرحمن الشفري3452005211405000117061

01/03/144301/03/1443مؤسسة أمينه عبدهللا عبدالرحمن الشفري3452005211405000117061

13/01/144313/01/1443مؤسسة ناصر محمد الشراري لصيانة السيارات3452007405405001113213

14/03/144314/03/1443الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية3452010539405001112605

14/07/144214/07/1442ورشة فوزه محمد فنخير الشراري لمكينيكا السيارات3452145248405001114337

04/02/144304/02/1443محل لزيزة للحلويات3452146727405001116122

13/02/144313/02/1443مؤسسة بيتك للحوم الطازجة3452146759405001116159

20/02/144320/02/1443محل سعود ملفي سعيد الشراري لبيع الجواالت وصيانتها3452146792405001116193

22/01/144322/01/1443مؤسسة يزن خالد عجيج الشراري للنقليات3452146697405001116091

09/02/144309/02/1443مؤسسة فلحه خلف لويفي الدوكه الشراري للمقاوالت المعمارية3452146748405001116145

16/02/144316/02/1443مؤسسة منيره مخيمر حامد الشراري لخدمات السيارات3452146787405001116188

27/12/144227/12/1442مؤسسة ثويني عقيل خلف الرويلي للنقل البري3452007776405001111006

28/02/144328/02/1443حالق أشواق علي صالح العنزي للحالقة الرجالية3452145437405001114548

19/12/144219/12/1442ورشة سنداء مطلق سالم البلوي لصيانة السيارات3452145442405001114554

28/08/144228/08/1442مطابخ وليد محمد سالمه البلوي لتقديم الوجبات3452145447405001114558

17/03/144317/03/1443مؤسسة ايمان احمد سلطان للحلويات3452007692405001113615

21/01/144321/01/1443مؤسسة زينب مصطفى محمد المرجي للمقاوالت المعمارية3452144440405001113468

22/10/144222/10/1442مؤسسة بشاير مشعل يوسف الهطالني للتجارة3452146381405001115728

25/10/144225/10/1442حالق ريما سعيد سليمان الشراري للحالقة الرجالية3452146395405001115744

18/11/144218/11/1442مؤسسة محمد زيد سليمان الشراري لالتصاالت3452146483405001115844

24/02/144324/02/1443تموينات الناصفة واحد للمواد الغذائية3452007761405001111124

22/11/144222/11/1442ورشة نجد ماضي خميس الرويلي للزجاج3452145504405001114623

20/02/144320/02/1443مؤسسة العنود محمد النجدي الصقيري3452144305405001116197

01/12/144201/12/1442مؤسسة رتاج المروج للمقاوالت3452144325405001113342

14/12/144214/12/1442مطعم عبدهللا صالح عبدهللا المريحيل للوجبات السريعة3452144415405001113431

25/08/144225/08/1442مؤسسة فهد بن احمد بن نزال العنزي للتجارة3452144446405001113474

05/11/144205/11/1442مؤسسة فوزيه منصور عادي الحموان للمقاوالت3452146435405001115788

14/01/144314/01/1443مؤسسة بدور عبدالعزيز حامد الروضان للتشغيل والصيانة3452145459405001114573

08/02/144308/02/1443محل سلطان خالد سليمان الشراري لتقديم المشروبات3452145538405001114666

28/10/144228/10/1442مكتب عزيز شطيط خميس الشراري للعقارات3452145576405001114718

22/11/144222/11/1442مؤسسة فهد سلمان الشراري للمقاوالت المعمارية3452005797405000119528

04/12/144204/12/1442مغسلة عيده فهد جهيم الجهيم لغسيل المالبس3452144372405001113386

20/01/144320/01/1443مؤسسة نوال حمود فهد العنزي للمقاوالت العامة3452146690405001116084

27/01/144327/01/1443مطعم البلدي المميز لتقديم الوجبات3452146716405001116110

21/02/144321/02/1443مؤسسة زايد جابر فليجان العنزي للمواشي3452005895405000118495

01/11/144201/11/1442مؤسسة كيفيه منور سليم الحربي التجارية3452146421405001115773

18/11/144218/11/1442مؤسسة سالمه ولمان عقال العازمي للتشغيل والصيانة3452146484405001115845

21/02/144321/02/1443تموينات منال حمود دويان الكويكبي للمواد الغذائية3452100263405001110536

20/09/144220/09/1442مؤسسة أناقة إمرأة المستقبل التجارية3452145195405001114274

21/02/144321/02/1443مؤسسة ابتسام عقيل صبيح العنزى للتشغيل والصيانة3452145300405001114394

19/01/144319/01/1443حالق فخر القريات للحالقة الرجالية3452146683405001116077

06/02/144306/02/1443مطعم عبدهللا مشعل مرزوق العبدلي للوجبات السريعة3452146736405001116133

07/01/144307/01/1443مؤسسة سند سليم سند الشراري3452007748405000119911

17/03/144317/03/1443مطعم بيت الشطيرة الذهبية للوجبات السريعة3452145566405001114703

26/01/144326/01/1443مغسلة أحمد فرحان منصور البلوي للسيارات3452146712405001116106

19/02/144319/02/1443بقالة تسالي األفراح للمواد الغذائية3452146782405001116183

19/02/144319/02/1443مؤسسة دهام خلف زراق الشمالني العنزي للبطاريات3452146786405001116187

04/01/144304/01/1443صالون خميس معاشي عواد الرويلي للحالقة الرجالية3452007813405001116149

11/11/144211/11/1442مؤسسة فايزه صالح مبيريك المطيري للمقاوالت المعمارية3452144355405001113374

17/09/144217/09/1442مؤسسة تعريفه عايد مطلق اللقبه لالعالف3452146323405001115662

05/10/144205/10/1442مؤسسة دالل رتيمان عبيدان الشراري للتجارة3452146339405001115681

27/02/144327/02/1443مؤسسة فوق الخيال التجارية3452145489405001114607

26/01/144326/01/1443مؤسسة فخر القريات للمقاوالت3452009472405001110723

16/03/144316/03/1443ورشة وريده شامان صبيح الشراري لخدمات السيارات3452009557405001110374

23/02/144323/02/1443مؤسسة مقبوله حسن معتق الشراري لالتصاالت3452101014405001111698

18/11/144218/11/1442محل فاطمه سليمان جدعان العنزي للتجارة3452144382405001113394

25/10/144225/10/1442مؤسسة تميز القريات لألفراح و المناسبات3452146397405001115746

20/01/144320/01/1443مؤسسة فرحان خميس المذهن للمقاوالت3452005015405000116516

22/11/144222/11/1442مؤسسة نوفه عواد العنزي للمقاوالت المعمارية3452101136405001111912

27/12/144227/12/1442مطعم لطيفه نزال هزاع العنزي للوجبات السريعة3452145477405001114593

13/03/144313/03/1443صالون مزنه محيميد ابراهيم الشراري للحالقة الرجالية3452145520405001114644

09/01/144309/01/1443مؤسسة خالد حمد معيقل الغطيغط للتجاره3452003392405001110375

20/11/144220/11/1442مؤسسة منطقة التصفية التجارية3452144501405001113549

25/02/144325/02/1443بنشر أبراهيم بن سالمه بن حمدان العليان لخدمات السيارات3452145812405001115030

15/02/144315/02/1443مؤسسة الميدان للتعمير3452003715405000112926

17/07/144317/07/1443مؤسسة فوزه ابو شامه للمقاوالت3452100047405001112039

16/06/144316/06/1443مؤسسة عبدالعزيز مونس زيد العبدلي للمقاوالت3452004841405000116128

01/06/144301/06/1443مطعم عبدهللا مقبل راشد الرويلي للوجبات السريعة3452147182405001116630

01/06/144201/06/1442مقهى جرين زون لتقديم المشروبات3452146123405001115419

15/09/144215/09/1442مؤسسة نخبة القريات للمقاوالت3452004805405000116013

06/08/144306/08/1443مؤسسة منتدى الجمال للتجارة3452009931405001110617

09/02/144609/02/1446مؤسسة اللوتس الفاخره للحلويات3452007003405001112892

26/05/144226/05/1442مطعم مشعل حطاب هطيل البلعاسي لتقديم الوجبات3452146116405001115412

17/04/144517/04/1445محل هيا يوسف حسين الجار للعطورات3452147029405001116461

26/04/144326/04/1443مطعم الذ باستا لتقديم الوجبات3452147077405001116517

27/05/144227/05/1442محل ليالينا للمالبس النسائية3452146156405001115456

25/02/144325/02/1443صالون عواد حمد حمدان الجباب للحالقة الرجالية3452009032405001111566

12/01/144312/01/1443مؤسسة مشعل سليم نايل الشراري للمقاوالت3452005411405000117408



01/02/144401/02/1444مجمع محمد عناد العنزي لطب االسنان3452010076405001113788

04/05/144304/05/1443مصنع محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المناحي للبلك3452146066405001115344

08/10/144308/10/1443مؤسسة محمد مفلح طريخم الشراري للمقاوالت3452004161405000113955

05/03/144505/03/1445مؤسسة منال سليم ابو راجوح التجارية3452146858405001116269

17/03/144317/03/1443مؤسسة خالد حركان الرويلي للمقاوالت المعمارية3452146912405001116330

19/02/144519/02/1445مؤسسة غزيل عبدهللا عايض السهلي للمالبس الجاهزة3452100772405001111265

13/12/144213/12/1442مؤسسة سعود عيد عايد الحامد للمقاوالت3452001814405001114817

04/01/144404/01/1444تموينات الصالت الطيبة للمواد الغذائية3452146620405001116001

04/06/144404/06/1444محل مبارك مرعي مسيعيد الشراري لالثاث3452008890405000119852

05/01/144305/01/1443مؤسسة سعود بن مدهللا بن ناجي الشراري لتقديم المشروبات3452145632405001114789

19/05/144419/05/1444حسين األملح جبهان الرويلي/ مؤسسة3452005296405000117004

04/07/144304/07/1443خياط خالد بن محمد بن مسعود الكويكبي للخياطة الرجالية3452145208405001114290

09/07/144309/07/1443مؤسسة رائد بن بخيت بن سالم الشراري التجارية3452145219405001114299

12/11/144312/11/1443مجمع عادل محمد عناد العنزي لطب االسنان3452147750405001117239

25/07/144425/07/1444مطعم فوزه حماد ابو شامه لتقديم الوجبات3452007415405001111757

02/06/144402/06/1444ورشة جلوي بن صلفيق بن جلوي العنزي لصيانة السيارات3452007707405000119671

19/07/144219/07/1442مؤسسة عبدالمجيد تركي نهار الثعلي لمواد البناء3452146272405001115600

15/09/144215/09/1442مؤسسة عيوش سالم رحيل الشراري لتنجيد المراتب3452144367405001113379

29/10/144229/10/1442محل عمر ابراهيم سلمان الشراري للمواد الغذائية3452146439405001115792

08/11/144208/11/1442محل ياسر محمد مسلط العنزي للتجارة3452146454405001115808

23/11/144423/11/1444صالون لمساتي المبهرة للحالقة الرجالية3452101151405001111940

20/07/144320/07/1443مؤسسة رعد فهد العنزي للتجارة3452101037405001111754

29/10/144329/10/1443مؤسسة سعود سعد عواد الشراري لمكينيكا السيارات3452146416405001115767

03/09/144303/09/1443مطعم نورة القريات للوجبات السريعة3452147524405001117004


