
CHQ #/ رقم الشيك Shareholder's Name/اسم المساهم

624 مد سالم مبارك رسور مبارك الظاهرى  اح

626 حسن محمد اسماعيل زينل 

631   عبدهللا سالم بىط بىط القبيىس 

632 سودى عبيد محمد سيف الرايىح العليىل 

633 خلود محمد راشد بىط البواردى 

637 له موىس عىل كرم  مد ارم نب ابراهيم اح زي

640 غانم عبيد عىل العبد العليىل 

647 ى   طالل سيف عبيد ماجد المهير

651 فاطمه خلفان عىل غانم الريىس 

656 ه ابراهيم غالم مراد  فاطمه عباس جمعه زوج

657   ثانى معيوف سعيد الشاعر الشدى 

662 مد سيف عبدهللا البلوىسى    فهد اح

665 نايف سعيد صالح المنصورى 

666  فرج محمد غنام الجر الهامىل 

669  نرصا سليمان نارص سليم المسكرى 

674 ضان  مد رم ضان او غاليه اح مد رم ماريه اح

677    سالم عبدهللا سليم الورع العفارى 

680 عفراء سيف عىل سيف المنصورى السويدى 

681 ى عىل المزروىع  د عىل سالمير   زاي

689   سيف يحير محمد عىل الرمييى 

692  عىل حسن عىل محمد الجوى 

695 سهليه عبيد سيف المنصورى 

702 طارق عبدهللا عىل المطوع 

707  خديجه عبيد حسن راشد العيان 

718   عوض جمعه مغير جابر الخيىل 

719  عائشه عىل حميد السويدى 

724  عبدهللا حمد شميل ضاعن الراشدى 

727 ه منصور محمد هادى  فاطمه اسماعيل زوج

729   نعيمه محمد جمعه محمد الظاهرى 

739 اسماء اسماعيل نارص سالم 

740 سعيد حارب سعيد سالم المنذرى 

743 ودى   محمد عبدهللا خميس محمد الروىل زي

745    طارق راشد نارص عبدهللا المزروىع 

746 ى الصايغ   وليد ابراهيم محمد حسير

748   عوض  سعيد خميس  عىل المزروىع 

750 ه البوابه للخدمات المسانده ذ ك م .م. رسى

751 طارق ابراهيم سيف عبيد 

753 ى    راشد خليفه راشد سعيد المهير

756 حمد فرحان عماش جارد العتييى 

758 محمد عىل مال هللا محمد غانم 

764 ح سيف سلطان المنصورى   محمد شلوي    

775 افراح محسن نارص عبدهللا الناجى 

780  ABU DHABI PROJECTS & SUPPLY L.L.C 

781 مد الجناج   خلود محمد اح

792  عزاء خميس  عىل الفلييى 
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793 عامر راشد عبدهللا راشد الشامىس 

800 ه عبدالحميد المال  نسيم محمد المال زوج

804 مد الغسانى  ه سليمان اح د زوج ايمان زي

814  مسلم سالم سعيد معر العامرى 

819 د سعيدى  د اسماعيل عبدالواح  عبدالواح

820   خليفه راشد جمعه محمد الهامىل 

821 مد سمير فضل عباس   اح

836 ونى   فيصل محمد عبدالكريم ابوالحسن الزرع

837  محمد هندرى عبدهللا 

843  فاطمه منصور ابراهيم منصور المنصور 

844  عبير عامر عىل عبدهللا عىل بن عامر 

845  فاطمه صقر مقدم صقر 

853  ساره خليفه محمد عبدالرحمن المبارك 

857  اكرم عوده محمد عيد 

862 حسام سميح سعيد الدم 

863   عبدهللا غريب االسود غريب الفالج 

864 مد مصطفى جاسم محمد الجسىم  اح

868   راشد محمد خليفه سالم بو غانم 

869 خليفه يوسف عىل الدىل ال عىل 

871  امنه محمد عىل يحال الظاهرى 

875   راشد مبارك راشد مطر عىل المنصورى 

882 سعيد خلفان سيف عبدهللا الشامىس 

890    محمد سيف محمد سيف الغفىل 

891 مد حسن محمد حميد المنصورى  اح

894 يه عبدالرحمن محمد حسن الحمادى     رق

895  ناجى محمد سعيد العبيدى 

897  عبدالرحمن عمر عبدهللا باقادر العطاس 

900  عوض صالح عامر سعيد الصيعرى 

902 مد بحرى    ابراهيم عبدهللا اح

905    علياء ابراهيم محمد االسد 

906 وليد سالم سليمان رسور البدرانى 

909  يوسف محمد حسن كرم بيى جابر 

910  عبير محمد عبدهللا سعد الهاجرى 

912 ل بن خادم الغيث القبيىس   االنسه شما هام

915 محسن سهيل محسن بخيت السلىم العامرى 

916  امنه خميس محمد سيف الحسانى 

917 مد محسن صالح الحامد الهاشىم   اح

918  يوسف مراد عبدهللا الريايسه 

923 ى عىل عبدهللا عيىس  عدنان حسير

925 يدى المزروىع    عبدهللا محمد مسعود سعيد الير

929 ى  مد عبدهللا مانع عبدهللا المهير  اح

931 مد ال عىل   فاطمه عبدهللا عىل اح

936 ى  ى بن مرىع الكثير  حسن سعيد حسير

937 له سعيد مبارك العامرى   نيله عبدهللا ارم

939 عىل سلطان هاشل سلطان الكتيى 
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940 محمد عبدهللا سعيد محمد الزعانى 

947 خالد عبدهللا سعيد صالح الهاجرى 

949 سعديه عبداللطيف الزبيدى 

951  مبارك سعيد غافان مسلم الجابرى 

5 مد عبدهللا لوتاه   محمد عبدالعزيز اح

8 ى    فاطمه عيد عبيد مبارك المهير

14  طالل غالب صالح عوض 

19 صارى   حميد محمد رضا االن

20 ى  ناديه فريد حسير

24 م .م. ذ1 السهول المرحله 

28 م .م. ذ1   الينابيع المرحله 

31 م .م.  مجمع الذهب واأللماس ذ

33  حمد سالم سليم باالسود العامرى 

35 ى محمد باقر خورى  ى اسماعيل امير   امير

36 عبدالغفور عىل قرقاش 

38 ه راشد عىل سيف بال    علياء محمد عبدهللا زوج

42   مروان راشد جمعه محمد الهامىل 

46 ه محمد بالسالح    نسيمه عبدالكريم العوضى زوج

48 مد الحوس  ه جاسم محمد سالم اح    سلمىخليل زوج

49 ي المرحله  م .م. ذ1   مرىس دنى

55   خالد سعيد عىل عامر الزيدى 

61 صالح سالم خلفان خلف الحمادى 

63 مد العتيبه    عبدالرحمن نارص سعيد اح

65  ساره خلفان عىل الغافرى 

70 ى   مسلم سالم واسط الكثير

72 مد حميد الزعانى  سلطان حمد اح

73 ارات العقاريه القابضه المحدوده  ه االم ك    رسى

75 ارات المرحله  م .م. ذ1 تالل االم

76 م .م. ذ2 السهول المرحله 

79 ول حمرور العامرى  ى ه مسلم قيى موزه حمد زوج

80    هادى مبخوت هادى عبدهللا الصاعرى 

82 مد محمد راشد محمد الشامىس  اح

84    جاسم عبيد ربيع سالم غريب 

99   روضه عبيد سالم هياى المنصورى 

103   طالب عبدالرحمن محمد صالح ال صالح 

107 الشدى حماد سالم عبدهللا الكتيى 

108 ه ماجد سالم عبدهللا عىل ا    عائشه خليفه زوج

110    خلفان محمد خلفان الرميضى 

112  سلطان خليفه محمد شلبود الخيىل 

115 ليىل عباس جمعه خرام 

118 ونى     مريم ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرع

119 مد عكران  ه عيىس اح الطير زوج   صبيحه محمد خير

124    عمر سالم حسن سالم بيى حسن الشىح 

125  محمد خليفه راشد خلفان الشامىس 

126 خالد نارص عبيد الحداد 

Updated on:

July 31, 2020 Page 3 of 192



CHQ #/ رقم الشيك Shareholder's Name/اسم المساهم

List of shareholders who have not collected their dividends for year 2007

ن الذين لم يتقدموا الستالم أرباحهم النقدية عن سنة  2007قائمة المساهمي 

128 مد   فيصل محمد ابراهيم اح

130   موزه عبيد محمد عبيد الشىح 

140 مد النوىس المزروىع  راشد عبيد اح

143 ه عبدهللا مبارك الكتيى  ميثا خليفه زوج

145 غباش جمعه محمد بالحاج 

146 نب حامد قاسم سعيد المشهرى  زي

147 ى  ى محمد حسير    عبدالرحمن حسير

149  خميس نارص سالم حمد الراسيى 

152   سعيد حميد راشد حميد بداو الفالىس 

156   سالم سعيد حمدان راشد النعيىم 

157 هزيم سيف صغير هزيم المنصورى 

159 ى  عىل محمد عىل محمد مطير

161  
ى

 شيخه محمد صالح عبدهللا السوق

166 ه خميس نارص خميس  سيده مبارك زوج

167  امنه مصبح حمد سالم المعمرى 

169 ه محمود محمد سليمان   فاطمه عيىس زوج

170 تسام عىل محمد اسماعيل المال   اب

172    سالم مصبح سالم راشد خلف القايدى 

179  عىل سالم سلطان الحمادى 

184 ه منصور امر هللا  نب عبدالكريم زوج زي

190 محمد عبيد محمد قشوم الظاهرى 

193 راشد محمد زبير محمد عقيل فاروق 

195 ى   نارص محمد عيىس بن حسير

197 ل  ه وائ    السعديه عبدالقادر محمد الناجى زوج

198 ه خالد سالم محسن سالم  حنان خميس زوج

201   فيصل عبدهللا سيف بالجافله 

206 جاسم محمد عبدالرحيم عبدهللا كشوانى 

215 ه محمد خميس عبدهللا الخديم     مديحه مطر زوج

219 ى عىل الحوسيى   عىل عباس ياسير

222 سيف حميدى عبدهللا حميد العىم الشامىس 

229 ج النعيىم   حمد راشد عبدهللا زري    

230  عليا عبدهللا راشد عيىس 

231 مد محمد الكوك الشىح     راشد محمد اح

232 مد باوزير   ميى سالم اح

237 مد محمد سليمان بيى ياس     سليمان اح

243 محمد ابراهيم حسن الشيبه 

248 عبدهللا سالم سعد حميد بن مغفيق 

249 مد سعيد حسن ابوالشىح   عىل اح

256 مد حسن الحوسيى     عىل حسن اح

259 د ابراهيىم الشىح  د سعيد زي  محمد سعيد زي

260 فاطمه حريز محمد الشىح 

262   سلطان عبيد سعيد عىل الدهمانى 

265   سيف عىل خليفه سيف المحرىم 

271 ى  مروان محمد سعيد بن بشى المهير

272   فؤاد محمد ابراهيم 
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274  عىل ابوبكر الحامد بيى هاشم 

275 مد عبدالعزيز باوزير ال بريك     عبدالعزيز اح

282  سهيل راشد نارص عبيد الدرىع 

293  جمعه عبيد ظاعن حمد الهويدى 

299  حميد سيف بىط حميد المزروىع 

301 ش قطيفان   هيثم ساىم دروي

302   محمد مبارك عىل رصاص المنصورى 

304  محمد سعيد جمعه سعد العتيبه 

306 ه محمد خميس سالم الحوسيى   مهله عيىس زوج

307   تامر محمد بدر عبدهللا عىل 

309 ى ال عىل  مد حسير  يوسف ابراهيم اح

315  سلطان خليفه محمد المشهورى الظاهرى 

321   الشيخ منعم عيىس عبدالعزيز المعال 

327  محمد مبارك محمد سبت الخيىل 

329 ى عوضى  مسعود عبدالرزاق محمد امير

330  خالد سعيد حميد حمد السعيدى 

331   عبدهللا محمد عبدهللا سلطان حمودى 

334 مد عبدهللا العبودى يماج  عىل اح

338 ى  محمد عبيد خلفان بوطبير المهير

342  ابن الشيخ 
ى

ق    الشيخ حمد سعيد بن سعيد الشى

345 هادى حمد فرحان احبانى 

347   هدى جاسم نارص محمد النويس 

350  عبدالرحمن خميس عبيد عىل خزيىم 

357    سهيله عيىس بخيت المنصورى 

360 مد محمد سعيد عبدهللا العمودى  اح

362 مد غميل مبارك خلفان بشير   اح

365 مد سالم مبارك حسن بالطيور  اح

367 ه عىل سالم حمد العامرى  مريم عبدهللا زوج

393 يىك  وك عبدهللا عكزم اليى   مبارك ميى

399 مد عبدهللا العامرى  مد عبدهللا اح  اح

403  سهيل حليس راشد حليس الكتيى 

422    حمدان محمد سالم محمد حمد الدرىع 

423 سعيد محمد مانع محمد الظاهرى 

424  سعيد سهيل سعيد اجتيى 

429  عىل خاطر هاشل عبدهللا الشامىس 

435   حسن عىل عباس حيدر الحوسيى 

437 مد عبدهللا سعيد الراشدى    اح

440  صالح محمد صالح عبيد العجله 

447    حاكم يحير حرنى عبدهللا المنهاىل 

451  محمد خميس عىل محمد الدبانى ظنحانى 

452 سعديه صديق محمد نظام منصورى 

453 يف محمد ال مسلم    روضه سعيد محمد رسى

454  عبدهللا حسن عبدالرحمن محسن ال عىل 

455 ميى سعيد عىل العريانى 

459  
ى

مد المرزوق  محمد عبدهللا اح
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463 محد عىل سعيد جمعه نارسى السويدى 

465    الشيخ عبدالرحمن بن محمد الشامىس 

466    NEW HEIGHTS INTERNATINAL 

467 مد عامر العامرى  سهيل سالم اح

472 مد يوسف محمد البلوىسى    عباس  اح

479 د ابراهيىم الشىح  د سعيد زي   عبدهللا سعيد زي

480 د ابراهيىم الشىح  د سعيد زي د سعيد زي زي

484 سعيد محمد سعيد محمد السويدى 

486 ايناس اسماعيل ابراهيم دحالن 

490 ى  خديجه محمد سعيد الكثير

492 ه ابراهيم محمود  مريم عبدهللا قاسم زوج

494  بخيت هادف راشد سالم طريبيش المنصورى 

501   محمد عوض مبارك صلهوم القبيىس 

508 عيىس سليف عيىس عامر السقرىط 

509 ه سعيد مهير سعيد القبيىس  بخيته حميد زوج

510   مبارك شعفان عبيد عوض العامرى 

511  مير هاشم خورى 
ى

خالد شوق

513 حسيى سعيد محفوظ بن قرنح 

517 ى فالىس  ى   جمعه عىلي خلفان بالقير

519 مد محمد زهير المعييى  محمد اح

521 ى ال عىل     خلود محمد سعيد محمد امير

522 ه عبيد سعيد الشكال   ذكريات حسن زوج

523 مد بحلوق  محمد عبدهللا اح

528  حلوه صالح محمد 

532 محمد عىل محمد عبدالرحمن 

533  ميى سيف سعيد الشهوىم 

539 مد محمد عبدهللا عبدالرزاق النقيى  اح

540  عىل محمد قميى عباس 

545 خالد حسن عبدهللا العبدالشىح 

546 عبدالرحيم عىل عبدهللا محمد الحوسيى 

547 ى  ى صقر سالمير ميى خميس  سالمير

549 ه خليفه رسحان سعيد الشعييى  ميى سالم زوج

551 ه ابوبكر القطان  فايزه عبدهللا المال زوج

563    خليفه بىط محمد راشد طروق الغفىل 

571 يع فقيىه العوضى   حامد عبدالغفور محمد رف

574 ان  ه عبدهللا مير يف زوج يفه مطر محمد رسى رسى

576 بانى  محمد عامر عبدالهادى صوفان االح

577 مد المندوس  مد يوسف اح عبدهللا اح

587 ى   نارص عبداللطيف خليفه سعيد المهير

592 ى البناى   ليىل عىل حسير

596 مد خزع العثه الهرىك العامرى   اح

598 ه سالم خادم محمدالقبيس     بخيته عبدهللا زوج

601 فراس ابراهيم سيد محمد سيد هاشم الفردان 

602 مريم عبيد سالم المنصورى 

608  حزام مبخوت مبارك نارص العبيدى 
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612 ى الحامد  ل هادى حسير  ام

613 مد سعيد عمير بن عمير   عمر اح

614 حامد راشد اسد اسماعيل المال 

615 ه مبارك مطر ثعيلب هواش   غريبه صوايح زوج

620 اض ال عىل    حميد حسن حميد بن رك

1310 يف نعيىم  عبدهللا حسن عبدهللا حسن الشى

1316   محمد عتيق محمد ربيع المزروىع 

1317  عتيق سعيد عبيد مطر الظاهرى 

1321  جمعه محمد نارص خلفان طويلب المنصورى 

1326 ونى  مد محمد ابراهيم الزرع   مصطفى اح

1331   شيخه فالح سيف 

1332 سميه عبدالرحيم الرئيس 

1333  خميس مطر بالرقيط عبدهللا المنصورى 

1335    زمزم عوض فرج هللا باوزير 

1344 مد يوسف  ه عبدالرحمن اح بدريه عبدهللا زوج

1345 حميد عىل سلطان الكتيى 

1353 محمود نارص محمد عىل البلوىسى 

1354 مد راشد محمد الحمير   عبدهللا اح

1357 بخيت سعيد عيىس محمد الفالج 

1358 مد عبيد بن صقرالمري  ه راشد اح   عوشه صقر زوج

1360   سعيد حمد سالم بالصقعه الغفىل 

1362 ملكه محمد عىل عبدهللا المستكاء 

1363 ى  مد عىل عيىس عىل المهير   اح

1367 ي  ي المهير
ه جمعه ثانى    عفراء راشد المري زوج

1373    عذابه محمد يعروف 

1374  عىل حمد عىل مبارك المنصورى 

1381 صبحه محمد سعيد العضيىل العامرى 

1385  
ى

 عىل محمد حسن محمد المرزوق

1394 مروان ابراهيم راشد سعيد الطاير 

1398 فهد محمد عبدهللا راشد المزروىع 

1399   فاخره عمير معضد سيف المشغونى 

1404 ه محمد عىل الهاشىم   عايده عبدالكريم زوج

1407 فاطمه سعيد عىل الكندى 

1412  مريم حرقوص عىل 

1413    سالم يسلم المقرمع الصيعر 

1414    عصام محمد عبدهللا الدحيىم خليفى 

1418  منصور محمد صقر جمعه الشاعر 

1419   سالم سعيد محمد سعيد الشىح 

1422 ى محمد النعيىم   عادل حسير

1430 مد الفردان  مد عىل اح  محمد اح

1432 عفراء سالم خميس بن كنيد 

1433  خليفه مالك محمد ابراهيم الشىح 

1434 عبيد سيف عبيد الهاجرى 

1435    سعيد شطيط حمد مصبح فارس الشامىس 

1438  حمدان محمد سلطان محمد حمدان الماجدى 
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1454  خلفان عىل محمد مخلوف 

1458 جواهر ابراهيم محمد عىل الحمادى 

1460 نارص سعيد عبدهللا هالل الكوييى 

1464 عبدهللا مبارك سالم بن علوبه 

1468 عبدهللا عبدالكريم الهرمودى  ه عبيد مير   سمير

1470  عبدالرحيم عنيى جوهر عبدالرحيم 

1471  حمود سالم العطشان المنصورى 

1480   سيف يارس فالح سيف الشامىس 

1484 ى  مد عبدهللا ابراهيم حميد المهير  اح

1488    خليفه مصبح سعيد عبيد سعيد خصونى 

1489  يوسف صالح نصيب عبدهللا 

1492 عمر سيف سلطان محمد المزروىع 

1496 ه بىط الشامىس  مد نشيب النخير  اح

1498  مصطفى اسماعيل محمد عىل كرم 

1499   ساىم محمد عىل راشد بن عدى 

1502 مد عبدهللا السيد محمد الهاشىم     اح

1506   بدر غريب عبدهللا حمد الشامىس 

1510 مد سعيد سليمان المزروىع    اح

1517  خالد عمر عوض مبارك 

1518  موضى صالح مشعل العدوان 

1522 سعيد عبيد سلطان عبيد الكعيى 

1523 ه بىط عبيد كنيش الهامىل  علياء الحاى زوج

1527 مد النعيىم  عبدالعزيز محمد اح

1528 مد الرمىس  ه صالح اح مد زوج    عنود اح

1531 ى الراشدى    سعيد كرامه سالمير

1537  شما ماجد سيف ماجد الماجد المطروىسى 

1539 مريم محمد عىل النومان 

1540 ى  مد عتيق ضاعن المهير ه اح ميثه غمران زوج

1541   راشد محمد عبدالعزيز محمد السويدى 

1545  
ى

محمد عبدهللا محمد عبدهللا المرزوق

1548 ى    سعيد خميس خلفان بالجافله الحمير

1552 عبدهللا الماس سالم جعفر البجىل 

1553    فيصل محمد غالم مراد عىل البلوىسى 

1559 ى  عبدهللا عبداللطيف خليفه سعيد المهير

1562 عبدالعزيز سيف سالم راشد البادى 

1566 ى  ى مهير نارص راشد سهيل الزفير

1568    سلىم حسن موىس حسن القمزى 

1569 عىل فائل مبارك عىل هبيس 

1577 ل الشامىس    عبدهللا جمعه مطر زع

1578  ميى الشيخ خليل ابراهيم 

1596  خلود محمد يوسف بوهارون ال عىل 

1598   سيف عبيد ثانى مطر الرمييى 

1605 بدر عبدهللا راشد سعيد المزروىع 

1606 مد عبدهللا العمودى    عبدهللا اح

1612 مد عبيد   نرصه اح
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1616   ميى محمد صالح عىل العامرى 

1619 جمعه محمد عبيد جمعه الظاهرى 

1620 ج الكتيى   راشد حميد عىل حميد بن الح

1624 بانى  غريب عبدالهادى غريب عبدالهادى االح

1637  الشيخ مبارك سالم مسلم بن حم العامرى 

1645    محمد عىل عوض جيى 

1646   عيىس عبدالعزيز حيدر يوسف عبدهللا 

1651   جودت عبدالهادى عبدالغيى خنفر 

1652 مد غلوم قميى  ه اح فاطمه قاسم عىل زوج

1653 ب الشىح  مد راشد حسن رج   محمد اح

1654 عائشه عبيد حمد راشد حمد المطوع الظاهرى 

952 داد المال  البلوىسى  حمد نور محمد مير

954 ى  ساره عىل عبدهللا سالم شمالن المصعبير

955 ه عبدهللا محمد العمودى  مد زوج  لولو اح

961 ه عبيد ابراهيم المنصورى   صبحيه محمد زوج

974 ىك  محمد عبدهللا صالح بدوه الدرم

982   رسور حسن خليفه حسن الكتيى 

984 ى     سيف عىل سالم سيف المهير

987  عىل هالل طناف جمعه الراشدى 

988 مد عبدهللا محمد سعيد الهىل بيى هاجر   اح

990 موزه جمال جابر خميس الظريف الشامىس 

994   حمدان نارص عبدهللا حمدان الزعانى 

995 محمد خميس سعيد نارص الظاهرى 

998 ق     محمد عبدهللا محمد البير

1001 ه محمد عىل الشىح  مد زوج عفراء اح

1005 ج الفالىس   حامد محمد مطر بن الح

1008 بخيت سهيل سالم المنهاىل 

1011  سيدابراهيم سيدعبدهللا سيدعقيل حسييى 

1012  محمد مبارك سيف الجزيىع 

1017 يسه مساعد عبدهللا المنهاىل    ان

1024 مد عبيد   محمد اح

1025  ابراهيم محمد شاه مراد عىل حسن 

1031 مد عىل الشىح  فيصل عىل اح

1045    خالد محمد مطر حمد الكعيى 

1052 ش جمعه المنصورى    خالد عبدهللا دروي

1054    محمد عيد عبدالعزيز الحاى 

1061 فهد عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الدحيم 

1062 ونى    يوسف جمال محمد جمال الزرع

1063    محمد خميس عىل محمد بن حجر الشىح 

1064 ى عبدالرحمن السقاف    امتياز امير

1073  عبيد خليفه عبيد بودهوم 

1074 مد عىل الرحيى الشىح  عىل سعيد اح

1076  مريم راشد عىل جمعه السويدى 

1079 سعيد سليم عىل العامرى 

1083    سعيد حميد محمد المطرانى النيادى 
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1089 يوسف سعيد عبدهللا هالل الكوييى 

1094 ه خليفه سعيد سالم جاعد   مريم بخيت زوج

1096 بانى   سعد عىل مهدى محمد االح

1108  خالد سعيد عمربافيل العمودى 

1114  سالم عبدهللا محمد عىل النعيىم 

1118  محمد منير محمد يعقوب حيات خان 

1119 مد فتىح عبدالحميد عىل البيوىم   ايهاب اح

1134 مد الكعيى  مد عوض اح  اح

1140    سعيد خلفان عبدهللا محمد بن حطاب الظاهرى 

1143 عىل صالح عىل المنصورى 

1144  محمد سالم ثعلوب عىل الكتيى 

1145 د محمد سعيد عتيق القبيىس  زاي

1152  ميى يوسف محمود الحاج مصطفى 

1154 مد محمد يوسف بوخماس    حمد اح

1155    مطر عىل سعيد سالم الكتيى 

1156 ونى  محمد عبدالرحمن محمد حاجى جمال الزرع

1162 مد الهرمودى     حنان محمد عبدهللا اح

1163 ه عبدالرحمن زين   نوال خميس سالم زوج

1164    ليىل عبدهللا حسن عبدهللا بالهوش 

1167 مد عبدهللا محمد بن صفوان   اح

1170 خان محمد اكيى خان  محمد نصير جهانجير

1193 مد عىل الياىس  نب عبدالنيى اح  زي

1196    سليمان محمد عبدالعزيز عبدهللا عىل الشىح 

1199   طارش محمد عىل محمد الكعيى 

1200    محمد حميدان محمد حميدان الزعانى 

1202  خليفه حمد خليفه حمد الغفىل 

1205 مد عبدهللا الخرصى  عىل عبدهللا اح

1209 صارى  عبدالرحمن مرتضى عبدالرحيم االن

1216  راشد حميد خليفه سلطان بن اعران ال عىل 

1218    عبدهللا محمد عبدهللا بن اسماعيل 

1219 مه  زا حسن محمد ال رح   سميه محمد مير

1221 مد سالم العامرى  اء اح  رج

1227 ه خليفه عىل راشد بن عران  فاطمه جمعه زوج

1228 ش مصطفى يعقوب   منذر دروي

1232 مد ال عىل  خليل حسن عبداللطيف اح

1233 ى  مد محمد خليفه البوعينير عادل اح

1235 ول العالم للعقارات  ح

1241 مد سعيد   عباس عاشور اح

1248 ى  ى الكثير مد سالمير مد فيصل اح  اح

1250  سالم عبيد عىل الكعيى 

1254 مد صالح المدنى  مد صالح اح  اح

1260 ى حمدا  مد محمد حسير ه حمدان اح   غاده نارص زوج

1262 خليفه مبارك سالم عبيد دلموك الكتيى 

1265 مد عىل بن مسعود   محمد اح

1277 يفه محمد راشد عبدهللا البلوىسى     رسى
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1281  منصور حمد سالم محمد الدرىع 

1288  هالل حسن هالل عبيد بالشيخ الرمييى 

1289   خميس عىل خميس عىل عالى الشىح 

1290 د بن سلطان ال نهيان     الشيخه لطيفه بنت زاي

1292 ه صالح المنصوى  مد بن حزيم زوج   حمده حميد اح

1296  ( م.م.ش)بارك لالستثمار   

1304  فاطمه حارب سيف 

1305   معصومه سيد عبدالصاحب سيد موىس سيدعبدهللا 

1306   عبداللطيف هالل سالم جابر الحمادى 

1307 فيصل سعيد مطر غالب المنصورى 

1308  سالم سعيد راشد سعيد لعطيوى 

1989   خلود ابراهيم عبدهللا عىل عرب 

1990  
ى

   سيد حسن سيد عىل سيد محمد هاشىم المرزوق

1999    بدريه هاشم محمد اسماعيل البلوىسى 

2006   خلفان عبيد خلفان المزروىع 

2009    عامر خليل ابراهيم محمد بيى تميم 

2010 د حميد حسن جمعه الشامىس   رائ

2012 محمد مصبح سعيد عبيد سعيد اجتيى 

2023  عبدهللا بخيت سعيد بخيت الكتيى 

2031 مد مصبح باروت سالم الياىس  اح

2039 عىل سلطان سعيد المزروىع 

2042   فريده عبدالخالق محمد عىل اسماعيل 

2044  سالم محمد خلفان روضه المزروىع 

2047 مريم عبدهللا مبارك حميد الريىس 

2049   خلفان سالم خليفه مسلم الكعيى 

2051  عبدهللا عقيل عبود ماضى 

2060 مد عبدهللا محمد بالرفيعه فالىس    اح

2066 ل عامر بخيت هادى العامرى   ام

2067 مد البلوىسى  نواب نوح اح

2068 ش   عمران غلوم عباس  دروي

2070 مد عبدهللا الغاوى نقيى   محمد اح

2075 موىس سلطان موىس الجنييى 

2079 ى محمد سالم هالنى  خالد سالمير

2083 ى طاهر  مد حسير ابراهيم موىس اح

2084 ه محمد سعيد هالل القبيىس   روضه محمد زوج

2085 ش محمد المرى   فاطمه دروي

2088 سليمان سعيد عىل عامر الزيدى 

2094 عىل سارى بلوش براك المزروىع 

2095 الشيخ محمد عبدهللا راشد المعال 

2096 ى محمد عىل محمد المعيوف النقيى   سالمير

2099  سهيله نارص محمد الدرىع 

2100 حمده سعيد سعيد سهيل بالقطرى الخيىل 

2105 حمد الرمىل محمد مطر العامرى 

2107   مبارك راشد عىل مفتاح الشامىس 

2110 مد عيىس فارس  ه سارى اح  حرابه محمد زوج
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2111 له عتيق سحىم الهاجرى  خصيبه محمد ارم

2112 مد سليمان    محمد حمد محمد اح

2113    عبدالرحمن عىل محمد سبيل البلوىسى 

2117   سلطان خلفان حمد خلف حافرى 

2120   عفراء عىل اسماعيل عىل الفهيم 

2122  فاطمه السيد محمد عىل محمد الهاشىم 

2124 راشد سليمان سيف الشامىس 

2126 مد عمير معضد سيف المشغونى  اح

2127 ه عىل محمد سعيد الشىح   فاطمه سعيد زوج

2130 ى    عيىس سالم سلطان معصم الحمير

2132 ى  مد سيف المصعبير مد صالح اح   صالح اح

2134   مها عبدالرحمن عبدهللا البناء 

2135  محمد ظاعن عبيد ظاعن الجتيى 

2137 ي 
 شذا عبدالحميد عبدهللا نجم الرمييى

2140  فراس ابراهيم حسن سعيد عقيل 

2149 مد عبيد بن طوق المرى  عامر اح

2150   طلحه السيد عبدالقادر الهاشىم 

2155    عبدهللا محمد سالم سعيد المنصورى 

2156 ىك   عىل سعيد حميد راشد الدرم

2158 بدريه عبيد حسن العيان 

2164  مالك سلطان راشد ال مالك الشىح 

2166 ه محمد مطر الكعيى   هدى مصبح زوج

2172 ه حمد متعب محمد العامرى   موزه معيوف زوج

2185 طالل عىل محمد خلفان الشامىس 

2189   مهند اسماعيل سلمان محمد الجرجاوى 

2191 ي 
محمد عيىس شامبيه مفتاح البلوىسى

2192 سعود عبدهللا خلفان مبارك الدويسالشامىس 

2193   هند سالم مطر حميد الشامىس 

2197 مه بوقريعه السويدى  مه سيف رح مد رح اح

2203 مد سلطان سيف سالم الماجد المطروىسى   اح

2204   محمد سلطان سالم مصبح النيادى 

2206 ه بىط الشامىس     يارس الراىع النخير

2215 مد عبدهللا محمد    اسماعيل اح

2220  نارص عىل سلطان عيىس ال عىل 

2221  راشد خميس جمعه سيف السويدى 

2224 فيصل عبدهللا عيىس خليفه بوشهاب السويدى 

2226 ه فؤاد عبدهللا يوسف  مد زوج   مريم اح

2227 امهانى سيد جعفر سيد محمد حسييى 

2232 قاء الحمادى  حمد عبدهللا محمد عىل الشى

2236    عصام عبدهللا محمد العويص 

2239    خوله غانم محمد غانم الغيث المرى 

2244 ه عىل محمد مطر الرزه   موزه محمد زوج

2245 ه طارق خلفان عبيد الغول    حليمه ابراهيم زوج

2247   محمد عيىس حبيب سالم المزروىع 

2250 علياء محمد عىل يحال الظاهرى 
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2252    عىل راشد عبدهللا النعيىم 

2256  ابراهيم عىل بن سالم بن جاسم الزعانى 

2257   عىل راشد عىل راشد الحوسيى 

2259   عارف حسن هديب حسن 

2264 ى  مد ياعد الحمير  عىل محمد اح

2265  سلمان حسن سلمان نارص 

2267 مد محمد المدفع   ساره محمد اح

2268 حمدان مبارك حمد محمد مرزوق العامرى 

2269 مه الرحمه  مد كرم رح    حمد اح

2271   نجوى جمال فرج 

2274   خليل محمد يوسف عىل الفييى 

2283 ى عىل الوحيدى   عبدالعزيز حسير

2288   محمد عىل محمد عىل حسن الشيشالشىح 

2291 ه جاسم محمد عيىس نور محمد  مريم سالم زوج

1665 مد محمد عبيد الظاهرى   اح

1667 ه سعيد محمد البلوىسى  نشين عبدالرحمن زوج

1670 ه عبدالحميد عبدالرحمن  ه عبدهللا زوج سمير

1672 مد ابراهيم خلف الحمادى     اح

1673 ب الشىح  مد راشد حسن رج   خالد اح

1682  عىل محمد متعرض عىل العفارى 

1686  الشيخه مريم راشد حميد النعيىم 

1687 مد المال  بيى حماد  مد عبدهللا اح فيصل اح

1692 ثانى راشد ثانى حارب الفالىس 

1699  صالح سالم عمير الشامىس 

1701    ترىك سعيد خلفان ابوميان النعيىم 

1703 صغير موىس مراد عبدهللا البلوىسى 

1709 ى ش ه كيه ام بروبرتير ك م .م . ذ .   رسى

1711 ى عمر عبدهللا باسويد  حسير

1717 ات ذ م .م. البحير

1718 ى  مد محمد سعيد محمد ابوالشوارب المهير اح

1719 عىل محمد محمود محمد المحمود 

1725 مد الدرىع   عىل نارص اح

1730 له معيوف بالكدش سالم الكل  ى ارم نب حسنير    زي

1731 شيخه محمد خليفه الزعانى 

1743  حميد اسماعيل موىس اسماعيىل 

1745 محمد عبدهللا كهور عىل 

1752 ى  بخيت سعيد عبدهللا بخيت المهير

1756 ضان  محمد موىس رم

1759  مبارك راشد سالم الغفىل 

1762  حمد محمد معنس سالم العامرى 

1763  عبدهللا سالم مبارك رسور مبارك الظاهرى 

1767  ابراهيم محمد بقلر حاجى 

1773   محمد غيث بن مهاه المزروىع 

1776  
ى

مد محمد المرزوق    عبير اسماعيل اح

1777 ه عبدهللا حمد تريم الزعانى    عائشه هاشل زوج
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1779 وت سيف سهيل المزروىع  مد حيى   اح

1781 عبدهللا عىل حميد الدرىع 

1786 ه سعيد حمد مصلح جمهور  عذبه سالم زوج

1787 ى  مد محمد بوالشوارب المهير   سعيد اح

1789  
ى

 سلطان حسن عبدهللا المرزوق

1791 سلطان راشد عبدهللا عىل الصحوه الحبىس 

1797 مد بن حميد راشد النعيىمي     الشيخ اح

1804 د ابراهيىم الشىح  د سعيد زي  مريم سعيد زي

1808 مد العبيدىل  محمد عبدالرحمن عبدهللا اح

1812  عىل هادى عىل الحبانى 

1822  حميد سعيد راشد عىل هميله المزروىع 

1823  
ى

مد عبدهللا المرزوق مريم عبدالعزيز اح

1827  محمد راشد عىل رسحان الكعيى 

1829  عىل ابراهيم سلطان محمد جاسم الزعانى 

1830 ى  مد الجمير  عبيد مطر راشد اح

1831 يىك  سالم مبارك عوضعبدان اليى

1833 ش  مد بىط بن دروي  جمعه اح

1839 مد   مريم محمد مطر اح

1840  محمد حبيب سعيد عبدهللا عىل 

1842 مد السويدى  مد اح عىل اح

1843 مد بهارون ال عىل  مد عىل اح اح

1851 كتوم    الشيخ سعيد عبيد بن ثانى بن جمعه ال م

1856 له سيف محمد سيف الغفىل  مريم حمد ارم

1857   حسن محمد ابراهيم سند الحمادى 

1863  محمد خميس محمد هزيم ظنحانى 

1871 مد جمعه حمد سالم الكعيى    اح

1873 غانم راشد عيىس راشد الحمرانى الشامىس 

1875 مد محمود النعيىم    صالح محمد اح

1877 ه دعفوس عامر     خطير

1878 مد  ه سعيد اح   عذيجه خليفه فاضل المزروىع زوج

1883    مريم عىل عبدهللا الدبانى 

1884 ى  محمد ظاهر عبدهللا ظاهر المهير

1886  ساره سليمان راشد مطر المطروىسى 

1887 يىك  ى صالح اليى   خالد محمود حسير

1890  مبارك جمعه مطر مصبح الخيىل 

1891   حمد محمد سعيد نارص الدرىع 

1893 جمعه عبدهللا راشد بن عيد فالىس 

1898 محمد راشد عبيد حميد بيى جتب 

1901    ورثه المرحوم فيصل عبدالرحمن سالم ال عىل 

1905 مد محمد عبدهللا   محمد اح

1917    كرامه عيد حرنى عبدهللا المنهاىل 

1922  خالد خميسعىل سلطان الشامىس 

1923 مد موىس عىل كرم    اح

1925   محمد خميس سيف عىل الحسانى 

1926 محمد عىل عبدالرحمن حسن الشامىس 
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1929 مد العيدروس    فاطمه يحير عبدهللا اح

1930 ه ثانى حير الشامىس    لطيفه مصبح النعيىم زوج

1931 امنه صالح سالم اسماعيل بن خاتم 

1932  زهره محمد يوسف 

1943 مد عىل محمد الهونى البلوىسى    اح

1950 مد الحبتور  ه محمد اح شماء حمدبن نارسى زوج

1953 مد الحاج  مريم عبدهللا اح

1957 مد عبدالرزاق يوسف العوضى     محمد اح

1961 مد عيىس سعيد عىل الحراض   اح

1964 مد جمعه عىل سيف المحرزى    اح

1965    بدر عبدهللا حسن ابراهيم الحوسيى 

1979 عبيد مصبح عبيد محمد الطنيىحى 

1982   ابراهيم اسماعيل ربيع نصيب بالعبد 

1988    ابراهيم عىل ابراهيم عىل البلوىسى 

2631 مصعب عمير حمد سيف مران الظاهرى 

2643    محمد سالم راشد سالم تريس القمزى 

2649   موزه عبدهللا عبيد بن صبيح 

2657 مد  صالح محمد حاجى اح

2664  فاطمه خالد سالم خميس  القبيىس 

2677  طارق سعيد سيف راشد بن سويف ال عىل 

2679 ن عبدالكريم محمد سعيد العوضى    نسيى

2685  
ى

ه يوسف المرزوق   نوال عىل صالح الحمادى زوج

2689 مد خليل  مد محمد اح اح

2695   عىل سالم عىل المسافرى الكتيى 

2696 ى حبيب الخلصان  مد حسير  اح

2697  خالد عبدهللا محمد صالح العوضى 

2698 وىم    سعيد سلطان عبيد حميد الرح

2699 ه وليمج خلفان الهامىل  مريم نخير

2714 مد سالم بامدهف    سيف سالم اح

2715 عبدهللا راشد مصبح راشد الظاهرى 

2717  سعيد ابراهيم عىل سالم الشامىس 

2723 مد سالم بامدهف  منصور سالم اح

2724    الرمىل حمد محمد مطر راىع الشيجه العامرى 

2727   فاطمه مبارك عىل غانم القبيىس 

2729 ى خشو بابا خان عسكر    ياسمير

2738 مد يوسف الهاشىم    محمد السيد اح

2741   محسن هويدى سالم سعد سعيد المحرىم 

2745    فاطمه عىل محمد عىل المال 

2746  مريم صالح محمد الحمادى 

2752 سلمه حمد سالم بالصقعه 

2753 مد مرشد الرمييى   عمر عبدهللا اح

2763 ى قنيى بالل     خالد محمد حسير

2768  فاطمه هاشم اسماعيل الحوسيى 

2772  عفراء مبارك ورش مبارك الشامىس 

2773 مد سعيد عىل بن عمرو  جميله اح
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2774 ه سعيد نارص سيف سعيد حميد س     صبحه سعيدزوج

2781 مد صالح عبدهللا المصعيى  حامد اح

2783 سكينه عىل عباس  عبدهللا لنجاوى 

2788 حمد سعيد خلفان سالم المعوىل 

2789 محمد عوض محمد العامرى 

2790 مد عبدهللا ابوبكر البدر المهرى    اح

2791  عارف سالم محمد ابراهيم 

2805 سلمان محمد مال هللا سليمان الحمادى 

2810  العمودى 
ى

مد عبدهللا ابوبكر باصاق اح

2811 حليمه عبدالكريم محمد شعبان البلوىسى 

2818 ن الشامىس  سالم عىل محمد مجير

2824 مد سالم محمد المانع الفالىس   اح

2826 زا  زا عبدهللا مير ميى مير

2827 سلطان عبيد سعيد عىل السبوىس 

2828   حمد حمدان بن راشد 

2830 ي   عارف حيدر عىل صالح المصعيى

2831    محمد خليفه نارص بالحباله 

2832 ى    خليفه هالل محمد هالل المهير

2834   صالحه سالم االسود العامرى 

2835 مد  نب عىل اح   زي

2848 مد سالم راشد سعيد العطيوى المزروىع  اح

2849 ه خلفان نارص خلفان طويلب ا    غبيشه نارص زوج

2850 حمد سعيد محمد ضاج بن عمير العميىم 

2852 ى الرفاىع    يوسف عيىس السيد حسير

2856 فاطمه سهيل مبارك الكتيى 

2857  خالد ابراهيم محمد عىل الحمادى 

2862 يف  مد عبدهللا محمد رسى  فرح اح

2865 ه عبدهللا محمد   ناديه عباس البناء زوج

2872 ى الزعانى   فاطمه عبيد حسن بويمير

2875   محمد سعيد سالم بوحقب الشامىس 

2880  عبدهللا محمد عبدهللا ثانى ال ثانى 

2888 ثريا ابراهيم سعدى الريس 

2890 ثانى مبارك ثانى بالرقاد 

2899 مد صالح خذيل  مد سعيد اح    اح

2904 عيىس مبارك يارس مبارك 

2905 ه صالح حمد ابراهيم الهامىل     شيخه جاسم زوج

2908 مد راشد عبدهللا محمد يماج    اح

2911 مد سعيد عبدهللا حمود الكعيى   اح

2917   محمد جمعه عبيد جمعه المزروىع 

2920 سالم محمد خافان سعيد الواىل الكندى 

2921 مه الرحمه  مد كرم رح   خميس اح

2923 حميد عىل حميد الكوس الزعانى 

2925 ى  اسماعيل عيىس حاجى امير

2934  عبدهللا مهدى محمد سعيد العمرى 

2938  راشد سعيد راشد سعيد النقيى 
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2940 ه حميد الكتيى  صارى زوج يسون يوسف االن م

2941 عىل حميد عىل بن عبيد الرزى الشامىس 

2948   الشيخ عبدالعزيز بن سعود عبدالعزيز المعال 

2949 هان   فهد عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشى

2952 مد عىل القبيىس  ان اح   فاطمه جيى

2954 حاتم فرج سعيد مبارك المبارك 

2957 حمدان عبدالعزيز محمد عامر بن اسحاق 

2961 مد بونعاس  عىل عبدالرحمن عىل مصبح اح

2964    صالح ابوبكر سالم الطهبوش 

2971   عمر محمد سعيد حسن العامرى 

2976 عارف رسور محمد بالعبيده 

2980   سلطان سعيد غميل خميس النعيىم 

2990  رواس سالم عىل رواس الراشدى 

2991 ه اسماعيل ابراهيم المرزوق    فتحيه محمود زوج

2993   راشد مبارك عبيد حارب الشامىس 

2997 ى  ى مد بالقير  غانم سالم اح

2998  سعيد عىل سلطان بخيت الدرىع 

2292   حمد بخيت نارص النونى العامرى 

2301 ه سالم عىل محمد    خديجه عبدالقادر دحنان زوج

2304  سالم مبارك سالم محمد بن علوبه 

2306 مد عبيد عبدالرحمن عبيد مجالد الفالج  اح

2313  راشد عبدالخالق خالد عبدالقدوس 

2315  محمد خميس سالم تعيب الكعيى 

2318 ونى  ابراهيم حسن عبدالرحيم النمر زرع

2329 عبدهللا مسلم سالم مسلم السيانى 

2333 مد محمد عىل سهيل العامرى   اح

2337 طارق اسماعيل عبداللطيف اسماعيل الشىح 

2338    ميى عيد حسن محمد 

2350 بانى    محمد حمد مصلح جمهور االح

2355 AL SUFRAA TRADING EST 

2356  عمىه جمعه حميد بن عمىه 

2359 عبدهللا محمد عبدهللا بن فارس السبيىع 

2361 ى  ى بن مرىع الكثير  حسن سعيد حسير

2366  محمد عيد الغبىسى دحروى العامرى 

2367 ه خلفان عىل سهيل الخصونى   شيخه عامر زوج

2369 مد عمر  ه محمد اح نب عبدهللا زوج    زي

2371   دليله خلفان سعيد المقباىل 

2372 مد جعفر محمد اهىل  اح

2373   يحير خلف سلطان عبيد المطروىسى 

2376    نارص عبدهللا راشد ال عىل 

2380 نارص سهيل محمد نصيب العفارى 

2382 ار     فيصل محمد سعيد محمد رسى

2391  عائشه عبدهللا غالب عىل 

2397 يىك  سعيده غالب عمر صالح اليى

2401 عوض مرزوق عوض الصيعرى 
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2405 خميس  عىل خليفه عىل الشامىس 

2407 حمد عبدهللا محمد عقيل 

2418   يسلم خزى محمد سليمان الصيعرى 

2427 مد الكلبانى    عفره سعيد محمد اح

2431   سالم سعيد سالم بوحقب الشامىس 

2434    سعود سالم شهداد عبدهللا النيادى 

2439 يىس  مد عىل محمود رئ   عبدهللا اح

2443  محمد عبدالقادر محمد ال عىل 

2454 سعود عبدهللا عبدهللا عىل محمد غدقه 

2457 ى    عبدهللا سعيد عبيد سلطان بن مسحار المهير

2460   نارص حمد خليفه حمد الغفىل 

2466    عبيد سلطان عىل النابوده الشامىس 

2470 جمعه عبدهللا جمعه غريب الحوسيى 

2474 سالم سعيد عىل بن حريز 

2475 ى   نجالء سيف سهيل جمعه الزفير

2476  نادر يوسف اسحاق يوسف 

2481 ورثه المرحومه فاطمه عبدهللا الريايىسي 

2483 سالم صالح بخيت خميس الصيعرى 

2487 مد شقران الحارنى  مد مبارك اح حيدر اح

2489 ى سيف سلطان العوانى   سلطان شاهير

2492  سالمه محمد سعيد حارب المنصورى 

2493  محمد صغير عىل دري المنصوري 

2494 مد نارص عليوه الكندى  ار عبدهللا اح ازه

2495 مه المطوع    حصه خميس عبدهللا رح

2496 كرى  د محمد عبدهللا محمد ف  محمد عبدالواح

2499 حميد محمد حمود الدرىع 

2501  حمدان محمد صالح عبدهللا صياد الحرنى 

2507   جاسم كرم جاسم محمد جاسم الريايسه 

2509 خالد خميس  محمد عىل سيف 

2512 محمد راشد محمد راشد الحفييى 

2513 ى القصيىل المنصورى   محمد غانم راشد شاهير

2514 مد الهاشىم  مد عبيد اح  اح

2518 مد عىل يحير  حمد بدر اح

2531 عىل عبدهللا خميس عبدهللا رصيدى 

2536 يعقوب عبدهللا سالم يوسف ال عىل 

2537 ى مال صالح    عمر عبدهللا حسير

2538 مديحه عبيد عبدهللا جميع 

2543   محمد عىل يوسف حسن 

2553 ه سعيد عمر المنهاىل  اكرام عبدالستار زوج

2554 ى   خميس عبدهللا خميس السالفه المهير

2556 يىك  سالم صالح مبارك اليى

2561 ى عبدهللا فتح هللا اهىل  هند حسير

2563   حمد سالم عبيد العامرى الكتيى 

2567 مد جعفر رضا عىل الهاشىم    اح

2569 مبارك محمد مبارك حمد الخيىل 
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2572 يوسف عبدهللا محمد خميس الفارىس 

2575 عىل محمد غافان مسلم الجابرى 

2583 عذيجه محمد قطيب عيىس الغافرى الزعانى 

2585 دانه يوسف محمد حسن بامجبور ال بريك 

2586  فاطمه حبيب عوض مراد النونى 

2589  عبدهللا ابراهيم خليفه السويدى 

2590  ايوب عبدهللا ابرهيم كنكزار 

2591 م  ه سيف حمد سالم حضير  شيخه راشد زوج

2593    سالم راشد سعيد راشد سعيد الكندى 

2594   بدر نارص محمد سالم المهرى 

2595 ودى  مد زي   شامس سالم سعيد اح

2598 ل  مد حسن حوك فؤاد محمد اح

2612  حميد محمد سعيد نارص الدرىع 

2613    سهيل عىل عبدهللا جمعه بن حميدان الفالىس 

2615 مد السليج الفالىس    عبدهللا محمد اح

2616  حميد عبدالرحمن محمد الفلييى النعيىم 

2618  راشد حمد خميس عبطاء الكتيى 

2626  نيىل عبيد محمد عبدهللا 

2627 حمده سالم راشد المقعودى 

3341  محمد حمد سعيد سالم الشامىس 

3344 مد خليفه المزروىع    فارس  اح

3346  سهيل عوض محمد شبانى الكتيى 

3351 االوىل لال ستثمار ذ م م 

3352    هادف عىل محمد سبت الخيىل 

3354 ش  فاطمه سعيد سيف بن دروي

3357 مد عىل عبدهللا عبدالرحمن محمد     اح

3358 ه نارص عبدالفتاح الجسىم  يه جمعه زوج رق

3362 ه هندوران جاالج  سمير

3367 مد عيىس  مد عىل اح ه اح   مريم حسن زوح

3377 ميثاء محمد عبيد اصبيح 

3379 ه عادل حامد الرستمانى  ه حامد حمزه زوج   امير

3384 ح السماج  ح شامسشي      عىل محمد سعيد رسي    

3388 عبيد محمد عبيد محمد الجريىسى 

3396  منال عبدالرحمن منصور 

3397    سلطان داوود بالل الرمييى 

3398  نوره عىل عبدهللا محمد بن سليم الطنيىحى 

3399 مد عبدهللا لوتاه  سعيد اح

3404  
ى

   انس السيد محمد اسماعيل المرزوق

3408    صالح خميس صالح عىل سهيل الجنييى 

3409 عىل ابراهيم عبدهللا الحوسيى 

3410  سالمه صالح عىل المخييى 

3412 ه عىل حمد يلوان  سلطانه محمد عبدهللا زوج

3416  محمد عبدهللا محمد عىل عيىس المزروىع 

3417  سيف دغاش محمد عمكه العامرى 

3423 ى  ى الحمير  صالح عىل سعيد العكيى
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3429 ه سعيد عىل الهش  سوسن عبدهللا الدليل زوج

3434 ه سالم جمعه سالم راشد الظ  ل عبدهللا زوج   ام

3441 مد العتيبه    مروان مانع سعيد اح

3448 مد محمود النعيىم  مها محمد اح

3450   محمد سالم راشد سالم حمدان الكعيى 

3457 ح القبيىس  مد خميس فري       خليفه اح

3459 فاطمه سالم نارص الفنه 

3464  سعيد عبدهللا عىل حسن 

3465 خليل ابراهيم حسن الصفار 

3466 مد الهام الظاهرى   عبيد سعيد محمد اح

3467  عىل يحير محمد يحير الحمادى 

3470   ترىك عثمان سالم راشد المسعود 

3471 ى الهياىسى  مد عىل حسير   عىل اح

3474    عبدهللا محمد سلطان محمد الشامىس 

3475 ه محمد عبدالجليل الفهيم  هاله وجيه زوج

3476  ELYSA DE PARIS L L C 

3479   جمعه حميد حمعه حميد الليم 

3480  محمد حمد سعيد الدرىع 

3483 يف محمد ال مسلم    راشد سعيد محمد رسى

3486 سالم جمعه سالم سلطان الرزى الشامىس 

3490 مبارك عىل راشد المزروىع 

3491  عائشه عبدهللا محمد 

3495  مبارك محمد عثعيث مسلم العامرى 

3496 مد خورى   العنود سعيد مير عبدهللا اح

3503 محمد سيف خلفان عبدهللا النعيىم 

3512   مناع سيف هللا محمد الخورى 

3513  نوره حسن جمعه مبارك ال عىل 

3519    عائشه عديل خميس  الشامىس 

3524  مريم سالم بىط سالم 

3526   محمد مهير محمد خميسالكتيى 

3531  عىل محمد حميد سالم الجنييى 

3537 مد البلوىسى   ريم عبدهللا محمد عىل اح

3545   نهيمان خليفه سالم القبيىس 

3552  الشيخ عبدهللا سلطان عىل سيف الخاطرى 

3553   ميى خلفانزوجه غانم جمعه غانم محمد بو عال 

3556 يانى  ه حمد عىل الشى مد زوج مريم محمد اح

3557 يع محمد سعيد الرفيع  س محمد رف   ادري

3559   FIRST GULF BANK  بنك الخليج االول 

3564  ساره حسن عىل الماس 

3566   عيده محمد خليفه محمد الزعانى 

3568 عبدالكريم محمد شعبان فاضل محمد البلوىسى 

3569 مد عبدالمحسن مهدى عبدهللا النجار  اح

3570 محمد صالح معضد بو قراعه 

3572  خليفه محمد عىل المزيود 

3575 ه محمود عباس القص  صارى زوج نوال راشداالن
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3580 ه عبدهللا محمد بىط الج    عفراء بىط عبيد زوج

3581  ابراهيم عبيد ابراهيم عبيد الزعانى 

3590 ه عىل عبدهللا محمد عىل بن س     وفاءمحمد زوج

3592 ل هاشم برقان مصطفوى  عبدهللا كام

3593  عىل سهيل عىل اليبهونى الظاهرى 

3594 ه سليمان الطويله     مريم عبدهللا الحامز زوج

3595 حمد عىل مهير عىل محرول الشامىس 

3596 ونى    شيخه عبدالغيى محمد ربيع الزرع

3601    محمد عبدهللا عىل الخريم الزعانى 

3603 ف الطنيىحى    محمد حمدان راشد ميى

3606 ه خالد محمد جوعان البادى  شمه خليل زوج

3612 SUHAILAH BLDG. CONT 

3620  مبارك محمد سلطان راشد جابر الخيىل 

3626 وليد عىل جمعه عىل بهوان 

3629 سعيد راشد دغيش سالم 

3630 يف    عارف محمد حسن محمد الشى

3633 فوزيه عىل حموده 

3640 مريم راشد مصبح راشد الظاهرى 

3001    ماجد محمد عوض محمد دبش المنهاىل 

3006   حمد محمد عبيد حمد العامرى 

3007 ى  مد الدليل المهير ايمان راشد اح

3008 مد العولفى   فهد صالح محمد اح

3010 د عبدالرحيم سعيدى   اسماعيل عبدالواح

3014 يف محمد قوام     محمد محمد رسى

3018 ىك   عوض  خليفه سالم حاسوم الدرم

3020   سعيد سليم سليمان سليم الدرىع 

3026 ى عولفى  محمد عبدهللا حسير

3029   فان عبيد راشد الغول السالىم بن عبدالسالم 

3033    نوره حميد سيف سعيد خلفان 

3035   محمد مانع ماجد مانع المنصورى 

3039 ى  ه عىل محمد امير حمده ابراهيم الخياط زوج

3041  منصور عىل محمد الحاج جواد جيى 

3044  محمد ابراهيم محمد سالم 

3046 ى الحمادى  موىس محمد عيىس حسير

3050  سيف خليفه سيف سعيد بالواىل بدواوى 

3053    فاطمه محمد حسن جعفر اهىل 

3056   صالحه طالب خصيف نصيب الجرادى 

31003   محمد حمد سعيد حمد خليف رصيدى 

3060 مد عىل خلف خلفان بوحميد المزروىع  اح

3064 رى  ى ابراهيم حسن زاك  حسير

3067    محمد سعيد سندى سيف المرر 

3072 سالم بخيت محمد غنام الهامىل 

3073  محمد محمد غنام الهامىل 

3084 ج  مد مطر بن الح  مريم عبدهللا اح

3086 له الماس خلفان المرر  مهرالنساء محمد ارم
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3090 عىل محمد سعيد عثمان الظهروى 

3098 مد عىل   عائشه اح

3099 ل حمد محمد ضبعون المسافرى  ام

3113  عبدهللا راشد حميد مطر الزعانى 

3120 ه عبدالرحيم خليفه  تحيه ابراهيم فاضل زوج

3121  محمد عبدهللا مصبح سنان ال عىل 

3122  عمر محمد حسن عبدهللا 

3123   حمد مبخوت حمد سالم الكرنى 

3124 ى  مد الدحبه خليفه عاضد المهير اح

3134 خلفان راشد محمد السويدى 

3142 خديجه محمد سالم محمد المطوع 

3143  عبدهللا سعيد حميد المنصورى 

3146 فاطمه سيف معضد سيف المشغونى 

3153 ه ثانى ماجد الشعفورى  داه محمد سعدى زوج    زه

3157  عبدالعزيز ابراهيم خميس عبيد بوهارون 

3161    فهد سالم خلفان خلف حمادى 

3162  انور محمد مطر عطاهللا البلوىسى 

3169   حمامه مبارك راشد سالم الغفىل 

3172    سالم سيف سالم سيف الخيىل 

3173 ار مرشد   ازده

3174   رسحان محمد سعيد نايع النيادى 

3177 كتوم المزروىع   سعيد عيىس مسلم م

3185 مد    هنادى ابوبكر اح

3189    يميى مبارك عيىس المنصورى 

3192    عفراء سالم راشد المنصورى 

3195 ى المازم    ابراهيم عىل محمد حسير

3197  مصبح سالم مصبح غنام الكعيى 

3201  شميل سلطان عىل محمد بن شميل الخاطرى 

3202  
ى

ق الشيخ محمد بن راشد سعيد الشى

3204 سعيد حسن عىل بن حجر 

3205 مه الشامىس  مه حميد مانع ارح  ارح

3207  عذابه عيىس خلفان خرباش  المرى 

3208 كتوم راشد محمد مرهون العلوى    م

3210   سعود عبدهللا يوسف الفارىس 

3218 مريم محمد خميس نجيب السويدى 

3219 ى عىل اهىل  محمد عبدهللا عىل حسير

3223 ش الشامىس  محمد ماجد دروي

3228 مد العامرى   دالل محمد اح

3233 مد محمود العىل   مها اح

3235 مه الشامىس    محمد حميد مانع ارح

3236  عائشه سعيد نارص التالى 

3237   حارب سالم سيف حمد اليحمدى 

3246 عبدهللا حسن غلوم محمد 

3256  لطيفه عبدهللا يوسف عبدهللا النويس 

3259 مد محمد الطويل     سعود عبدالعزيز اح
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3262   ماجد سلطان سيف سلطان سالم 

3265 ه عبدهللا محمد عبدهللا كرم     فاطمه عىل زوج

3267  عبدهللا يوسف عبدهللا عبدالكريم العطار 

3269 ى  ربيع محمد عبدالعزيز المهير

3272 ش مبارك بوسمره المزروىع     ميى دروي

3276  يوسف حميد يوسف عبدهللا الهوىلي 

3285 ه سعود عبدالعزيز الطويل  مد زوج يه اح رق

3292  خالد محمد حمد سعيد الشامىسي 

3293 مد حسن دلك الشىح   عبدهللا اح

3296    وليد عمران جاسم عبدهللا الجال ف 

3308 يف محمد ال مسلم    محمد سعيد محمد رسى

3314    ابراهيم قاسم حسن الحمادى 

3316 ى الشيبانى  يف حسير ش  عبدهللا محمد رسى دروي

3319 ع    راشد عبدالخالق محمد الشى

3320   خالد محمد بن سالم عبدهللا النقيى 

3321 مد باوزير ال بريك  مد عبدالعزيز اح اح

3329 ه عبدهللا محمد حاجى  فاطمه اسماعيل زوج

3330 مد سليم دربوح سليم صادر العامرى   اح

3332 مد عبدالعزيز السويدى  د اح عائشه عبدالواح

3333  مريم محمد عىل يحال الظاهرى 

3334   محمد عىل ربيع هاشل مسمارى 

3336 ى  عبدهللا سعيد ماجد سعيد المهير

3339   خالد حميد سعيد حمد العزرى 

4007    فارس عبدهللا حمد السنانى 

4010  عبدهللا حسن عىل دادى 

4014 يف محمد المسلم   سعيد محمد رسى

4015   هاشل سعيد هاشل محمد المنصورى 

4016    يارس عبيد محمد عبيد خديم اسماج 

4024   هدى راشد سعيد عبيد الخمرى 

4033 ه حسن عبدالرحيم المال  طلعت عىل محمد زوج

4035  خميس محمد خميس محمد بن خادم السويدى 

4039    بخيت نارص النونى العامرى 

4041 ه سعيد خليفه سعيد الشامىس  انى محمد زوج    ام

4050 جعفر عبدالعزيز جاسم عبدهللا كشوانى 

4052 مد  ه عيىس عبدالعزيز اح ه محمد زوج  سمير

4054  حارصى جمعه عيد محمد المريىحى 

4058 عىل حمدان سلطان حمد العامرى 

4060 ش  من عبدهللا دروي عائشه عبدالدرح

4074   عقيل محمد حسن يوسف ال عىل 

4088    نارص مسعود نارص ماجد االسماعيىل 

4099  ناديه عبدالمالك يونس 

4100 دانا سمير فضل عباس حسن ال عباس 

4116 مد عبدهللا الموىس     مريم اح

4117   خالد محمد معيوف محمد عبيد بالحصبا المهير 

4119   محمد سالم عىل سالم المهرى 
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4128 ه فهد راشد الشكال    المه محمد باالرشاد زوج

4133    عبدهللا حسن عبدهللا محمد 

4135    خالد ابراهيم سلطان خليفه 

4145 ى محمد عبدهللا    سليمان شاهير

4149 ى  عامر عمر لجرب الصعير

4151 عىل سعيد عبدهللا نهيل العريانى 

4154 عائشه مانع سعيد العتيبه 

4161  
ى

 ال شاق
ى

 نارص شاق
ى

نارص شاق

4162 مد فرج  ه ابراهيم اح    فاطمه حسن زوج

4163  ساميه عبدهللا محمد عىل 

4171 ى الكتيى    سعيد مطر سعيد حسير

4176   صالح عىل عبدهللا العباب المنصورى 

4178   عتيق مراد عبدهللا البلوىسى 

4184  فالح عبدهللا سالم محمد النقيى 

4186  محمد حسن طالب عبدهللا الحمادى 

4188   كلثم محمد عبدهللا بن ظبوى 

4191 محمد عبدهللا سالم محمد القايدى 

4193 حسن راشد عيىس راشد الحمرانى 

4196  عبدالعزيز خلف عبدهللا الرفاىع 

4198 امنه صالح عىل سمبيج 

4200 ى  نوره سهيل محمد عبدهللا المهير

4201 مه حميد العامرى الشامىس   صفيه محمد رح

4204 مد عبدهللا محمد الخورى   يوسف اح

4205  مؤسسه القمه الفنيه للمقاوالت العامه 

4207  بشار عبدالكريم اسماعيل حسن الرمىح 

4209 ى صالح محسن الهماىم   حسير

4213   سعيد عبيد عىل العبد اجتيى 

4226 جمال صالح عبدهللا ابراهيم بالل 

4234 مه  مد جمعه حسن رح  اح

4239 ل عىلي الفال ىسي  هدى كام

4253 مد محمود سالم  س اح ادري

4254   محمد خميس  عبيد عىل خزيىم 

4255    مسلم سهيل حمد سهيل ربيع المحرىم 

4260 مد سلطان غنوم الهامىل   عائشه اح

4262  خلفان عبيد عىل مطر الشامىس 

4264  عبدالنور عبدهللا مال هللا يعقوب الزين 

4266 عبيد عىل عبيد راشد المنصورى 

4270    ساميه فؤاد محمود 

4273 ى المال  الشىح  مد عبدهللا عىل حسير اح

4274  عبدهللا ابراهيم سعيد محمد الظاهرى 

4279 ى الحوسيى   عبدهللا خليل عبدهللا حسير

4288 مريم خليل خالد خليل المريىحى 

4295   يوسف محمد سلطان محمد الشامىس 

4300 يف عىل صالح الجفرى  فاطمه عمر رسى

4302   محمد مشى سالم عبيد المنصوري 
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4305 باسل سيف محمد عىل فرحان الشعيى 

4319  عىل راشد جاسم راشد النعيىم 

4322 عبدالصمد عبدالغفار عبدالصمد محمد بستىك 

4324   وليد عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر 

4330  نجاه جعفر ابراهيم صابر 

4332    حمد سعيد عىل حمد الشامىس 

4336 مروان عبدهللا مراد يوسف 

4347 محمد عبدالرزاق محمد 

4352 مد عبدهللا عبدهللا قاسم الهاشىم   اح

4357 ه خالد الشكيىل     مريم عىل عبيد الفزارى زوج

4368 ه عبدهللا محمد ابراهيم  مد زوج  امنه اح

4373  حمد سلطان محمد النيادى 

4376    حمد محمد عىل حمد بوهليبه 

4378  فاطمه محمد عىل عبدالرحمن صديق 

4381 مد سعيد عبدهللا سلمان بومهير  اح

4383 سلطان مسعد قاسم الجهورى 

4384  عبدهللا عيىس محمد عبدهللا البلوىسى 

4387 ايمان عىل محمد سعيد المحمود 

4398    محمد عبيد محمد ابراهيم المسافرى 

4399 ه عبدهللا محمد خميس   عتيجه محمد زوج

4402 مد صقر  ش اح ه عىل دروي  امنه عباس زوج

4404   مظفر مطر خلفان محمد المزروىع 

4405    طيبه محمد عبدهللا العوضى 

3651 مدمحمد بن بىط محمد القبيىس  وديمه اح

3653 ف المنهاىل   بخيت ربيع نصيف الشى

3654 ى  ى محمد عبدات الكثير عيضه سالمير

3655  سيف مسفر راشد مسفر العميىم 

3657  
ى

 عدنان عبدهللا محمود محمد المرزوق

3673    عبدهللا راشد عبدهللا سعيد ال طه 

3677  عىل محمد محمود 

3682 ى  عبدهللا سالم بخيت خزمه الكثير

3685  محمد خلفان محمد عجالن الرمييى 

3689   مطر محمد راشد الخيال الطنيىحى 

3691    يوسف محمد عبدهللا الشمرى 

3696    عفراء ابراهيم عبيد ثانى البلوىسى 

3699 ى  موضى عبدالرحيم خليفه محمد سعيد المهير

3703 مد محمد حسن  ه اح  هنادى محمد حماده زوج

3704 ى العامرى   خالد خلفان حميد الشير

3705 ه  د العمير ى عىل زي له سعد حسير مد ارم   موزه اح

3711  سلوى عىل محمد اسماعيل الحوسيى 

3713  سلطان عمران محمد سالم الهامور 

3719 سالمه سالم مبارك الكندى 

3720 ى للتجاره العامه  ه المهير ك رسى

3723 مد عبدالرحمن محمد بوخاطر   اح

3733    هنادى سعيد عىل محمد سعيد 
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3735  سعيد محمد سعيد البلوىسى 

3743 يف العوضى   عائشه محمد اسحاق محمد رسى

3745  راشد محمد راشد محمد المغرنى  ال عىل 

3749  سعود مبارك صلهوم محمد القبيىس 

3751 مد عوض الخرييى الحسيى    خالد عىل اح

3757 ه عبدهللا عىل العوضى  مد زوج ه اح سمير

3766 عور   حسن فؤاد حسن زي

3769 نى  ه مبارك محمد جمعه المحير    نوره محمد زوج

3770    حسن عبدالرحيم حسن عبدهللا بالل المنصورى 

3775 ش خميسعبدهللا العتيبه   عمر دروي

3779   سعيد جمعه محمد سعيد بن صبيح ياىس 

3781   محمد سلطان حىحى سلطان القبيىس 

3787  نارص حمد سهيل محمد الشامىس 

3788    محمد صالح حمد محمد يزرب العامرى 

3803 خالد ابراهيم محمد الحاج 

3804 ه سالم محمد سيار الحوسيى  حنان عىل زوج

3806 مد عمر العامرى  صالح اح

3807    سهيل حمد سهيل محمد حارب الشامىس 

3810   يوسف محمد حسن البحر الشىح 

3815 مد محمد لوتاه   مريم سلطان اح

3823  مريم عبدالوهاب سعيد البقيىسى الحمادى 

3824  محمد سعيد محمد سليمان بن سويد الشىح 

3826  عمران حمد محمد عمران 

3827  صالح عبدهللا عىل محمد معال 

3830 مد عتيق محمد المزروىع  اح

3833 مد ثانى الدليل  عفراء عبدهللا اح

3835   فريد محمد العبد عبود الجابرى 

3844 مد يوسف الحسن  اح

3845 مد سعيد بن خادم   سالم اح

3846 مد طبير الظاهرى  مد عبدهللا بخيت اح  اح

3849 ه حبيب فريد عبدهللا البلوىسى     سمير

3850 ه جاسم شعبان  ل عىل البناى زوج ام

3858  حسن عىل شنبيه جاسم البلوىسى 

3864 ماجد سالم ابراهيم عبدهللا يوسف الكاز 

3867    خالد عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا المنصورى 

3868 مد سيف الكيوىم    فهد سالم اح

3869    عبدهللا عىل عىل عبدهللا البلوىسى 

3870 مد الطنيىحى   عىل صالح عبيد اح

3871  محمد عبيد سعيد سيف السبوىس 

3880   عتيق فيى عتيق فيى الرمييى 

3888 حمد راشد حليس النعيىم 

3894 ونى  سلطان نارص محمد عسكر محمد الزرع

3895  
ى

  عيىس محمد عىل عبدالرحمن المرزوق

3897  عىل سلطان حميد قضيب ال عىل 

3904   عيىس عىل بن سالم بن جاسم الزعانى 
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3905  مريم اسماعيل محمد المنصورى 

3906   بىط سيف بىط حميد المزروىع 

3912   عىل الشاعر سلطان عىل الظاهرى 

3913   عبدهللا سعيد محمد السومىح 

3914 ودى   سعيد محمد عىل محمد حمود زي

3915 مد الخالدى  مبارك عبيد اح

3924    اسماعيل عبدهللا اسماعيل الكماىل 

3926  عبدالقادر عىل عبدهللا العفيفى 

3933  اسماء يوسف عبدهللا الدبوس السويدى 

3934 ه يوسف عيىس الرفاىع    سندس محمد زوج

3939   ماجد سلطان عبدالرحمن سيف الشامىس 

3943  اسماء حبيب محمد حبيب المزروىع 

3944  صقر عبدهللا عبدهللا فضل صقر الحمادى 

3946  محمد صغير عبدهللا بخيت الكتيى 

3954 انى عبدالرحمن سعيد   ام

3956 ه حمد خميس سعيد الظاهرى  وفاء سالم زوج

3964 خميس سعيد سيف الشامىس 

3965 مريم صالح عىل سمبيج 

3968 مد عبدهللا الختال  عبدهللا اح

3975 سالم عبدهللا سالم محمد البلوىسى 

3980 مد سيف  ى صالح اح  حسير

3981 ى الحرباوى    ندى محمد عزىم نارص امير

3985   عبيد سالم راشد دغيش اجتيى 

3986 سعيد عمر عىل 

3991   عيىس خاتم جاسم سالم عوانى 

3994 مد ابوبكر المحضار  نب سالم اح  زي

3996 ه عىل محمد عبدالكريم البلوش     وحيدنساء زوج

3999 ش  المحرىم     عوض  مهنا النونى قرام

4000 ى العلوى  ه سعيد سالمير  حصه عبدهللا زوج

4408 راشد حميد عبدهللا ساحوه راشد السويدى 

4411 الشيخه ناعمه راشد بن سلطان النعيىم 

4414 مد البلوىسى   عبدهللا محمد عىل اح

4430   امنه عيىس عبدهللا مسعود الكلبانى 

4436 يوسف راشد خليفه سالم الكعيى 

4438  
ى

ه عبدهللا سلطان المرزوق   بدريه سليمان زوج

4439 مد حسن محمد عبدالجليل الحمادى     اح

4440   سعيد راشد سند خلفان اليحيانى 

4442 محمد ماجد مهير غانم القبيىس 

4444  
ى

مد عبدالكريم ابراهيم المرزوق  عدنان اح

4451 مد بن سعيد بن راشدبن حميدالنعيىم    الشيخ اح

4455 مد محمد باسهل   شيخه اح

4456   عبيد عىل عبيد سبت الشامىس 

4464 مد حسن سليمان عبدهللا الرئيىس     اح

4468 ي   سعيد سالم سلطان سعيد اجتيى

4470   محمد حمد خليفه حمد العقيد الكعيى 
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4477 حاتم موىس صالح عبداللطيف شالوه 

4481 سعيد عبيد يحير مبجر 

4485 عبدالعزيز عىل محمد عبدالكريم البلوىسى 

4489 محمد سالم خادم محمد القبيىس 

4500 مد هالل عبدهللا هالل سعيد الكوييى   اح

4501 صالح خميس حميد خلفان ال عىل 

4504  عاليه اسماعيل ابراهيم حسن الفردان 

4506 ى  ى الحمير د مبارك حسن العكيى زاي

4515 عبدالرحمن عبدهللا سعيد بن ساعد السويدى 

4531 مد عبدالرحمن صالح الرمىس المرز    حسن عىل اح

4535  الشيخ حمد بن ماجد صقر القاسىم 

4539 هيفاء سعيد عىل سالم المسكرى 

4542 ميثاء عيد محمد راشد بن تركيه الفالىس 

4560 ه خليفه سعيد محمد   خديجه سلطان راشد زوج

4561 ه عبدالعزيز الغرير /    ميى راشد ال ثانى زوج

4565   حميد خليفه عىل مروشد السبوىس 

4572 ماجد سلطان ماجد حميد الحليو 

4573 خميس حميد خميس بخيت الشامىس 

4574 ى  احه الخمير  ابراهيم مال هللا سعيد رب

4578 ى جمعه البناى    مريم عىل حسير

4584 مد سعيد محمد سعيد القعود الفالىس  اح

4585 مد غيث الحوسيى   عىل محمود اح

4596 ى المطوع  جابر السيد عبدهللا السيد حسير

4600 محمد راشد محمد راشد 

4603 يف عبدالرحمن بهزاد  ه يونس محمد رسى منير

4607 مد ابراهيم راشد محمد المنصورى     اح

4610 مد غانم المنهاىل   سليم هويشل اح

4619 محمد سالم عبدهللا سالم الزعانى 

4620  عوض سعيد رسور المزروىع 

4625 ى المال الحمادى   سلطان محمد حسير

4631   خميسخليفه محمد سهيل المزروىع 

4634 ى المزروىع   غانم سيف غانم محمد الخنير

4635 ه خالد سعيد عىل عامر الزيد    حوريه نارص زوج

4638 مد يونس  عبدهللا اهىل  اح

4642 يف عبدالرحمن شاكرى  س محمد رسى    ادري

4646   خالد عتيق ثايب خليفه القبيىس 

4652 ه عىل محمد عىل  يفه عبدهللا زوج    رسى

4663 مد الس  د اح ه عبدالواح بثينه نارصخميس زوج

4665   خلف خادم محمد مطر الرمييى 

4669 مد المطروىسى   خالد عىل اح

4672 خالد عمر عبدهللا عمر النقيى 

4696   نارص عبدهللا سيف المزروىع 

4697 مد الجىل الشىح  مد صالح اح  شهد سليمان اح

4706 عىل سيف حمد نارص الدرىع 

4707  نرجس محمد حسن مال  عىل 
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4716 ه عىل يسلم    زرع

4718 ى   امنه بىط عبيد بن عزيز المهير

4721  عىل عبيد سعيد عبيد الخاطرى 

4722 مد مدنى    اسماعيل عىل حسن اح

4725 محمد عبدهللا محمد حمد ابو شهاب 

4733  مبارك راشد محمد مبارك القبيىس 

4745  حمده عبدهللا جمعه مبارك صلهوم القبيىس 

4746 ى النعيىم  مد عبدهللا حسير   اح

4756    مبارك عبدهللا مبارك مسلم هميله المزروىع 

4759 ى   طارق محمد سيف هزيم المهير

4763   حارب صياح سعيد محمد المنصورى 

4770 ابراهيم محمد جاسم دبل 

4773 مد هاشم الرى     محمد محمد اح

4776    محمد خليفه راشد المزروىع 

4780  فاهم عبدهللا راشد محمد بن جسيم الحبىس 

4785   جمعه بخيت عىل سعيد الكعيى 

4786 ه يحير سعيد  مد الغرير زوج  فاطمه ماجد اح

4787 سلطان فاضل سالم بىط الهامىل 

4788 ابراهيم عبدهللا عبدالرحمن المنصورى 

4803    ابراهيم محمد عبيد قطاىم السويدى 

4807  مريم عبدهللا عبدالعزيز 

4826 عبير عىل عبدهللا عىل بن عرب ال ربيعه 

5249  عبدهللا مصبح سعيد جيى السويدى 

5250 مد العىل  فيصل عىل صالح ال اح

5253 راشد محمد عبدهللا الحميدى سليم الشىح 

5254  نصيب سيف سلطان النعيىم 

5257  سالم عبدهللا سهيل المربوىع 

5259 خالد حاجى يوسف محمد 

5264   سهيل محمد خلفان محمد النيادي 

5270 سعيد هالل سالم هالل بن طراف 

5275 مد موىس صنقور  سميحه اح

5278 عمر عبدالرحمن عىلي البيك 

5279 ى  مد عىلي حسير   سيف اح

5282    حسن عيىس صالح عىلي الياىسي 

5285    حمد محمود عىل حسن البناى 

5287 بانى  مهدى محمد هادى االح

5288   عامر مبارك مبخوت صالح الكرنى 

5291  عبدهللا معيوف محمد العامري 

5293  راشد محمد عىل الرصاص المنصورى 

5298 مد سعيد الشىح     محمد عىل اح

5302 مد مرداس    عبدالعزيز محمد اح

5304 مد هاشم  ه اح جهان فاروق الشهروزى زوج

5312  نعيمه قميى عىل 

5317 عىل سلطان زهير الكعيى 

5327 مد  فاطمه عبدهللا يوسف اح
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5328  غالم محمد غالم 

5343 ه محمد خادم سالم حظيبه الظاه    ساره حىحى زوج

5344 ى  راشد عبدهللا بىط عريان المهير

5345   محمود الحاى حمد خميس الهامىل 

5352   عىل سعيد عبيد عمير الكتيى 

5366   ساىم صالح عىل محسن النقيب 

5386 مد السيد عمر الهاشىم  فاطمه السيد اح

5390 عائشه عىل محمد سعيد المحمود 

5392 ش  حميد غلوم عباس  دروي

5399  نارص سلطان محمد سلطان بن حميد الشامىس 

5402 مد عبدهللا حسن الصفار    كاظم اح

5405 ى خورى  مد محمد رسول محمد حسير  اح

5407   راشد عبدهللا عىل خماس  يماج 

5416 ى السويدى  ى محمد شاهير فاطمه شاهير

5422 مد خلفان بخيت محمد المزروىع   اح

5433 سلطان سالم موىس سعيد البقيىسى الزعانى 

5439 مد غيث الحوسيى  اسماء ابراهيم اح

5442 ى  امنه سهيل محمد عبدهللا المهير

5447  حمد محمد فاضل المزروىع 

5455 محمد عبدالكريم نعمت ابراهيم 

5456  محمد عيىس محمد الحلو 

5458 ى  مد عبدالعزيز فرج الكثير فرج اح

5459 عىل سلطان راشد الحرنى 

5470 سعيد مرزوق راشد القبيىس 

5473   فاطمه حسن عبدالرحيم المال 

5479 حميد عبيد خليفه عبيد ابوشبص 

5480   راشد عىل محمد عىل الظاهرى 

5488    خدوم محمد عبدهللا منصورى النقيى 

5492 مد خليفه اليوسف السويدى  يوسف اح

5496 عىل عبدهللا محمد سيف العطار 

5501 عبدالعزيز سالم محمد المليىح ال عىل 

5502 مد سعيد عبيد صليج  اح

5506 مد حسن القاضى  جميله اح

5507 مد محمد النقيى  ه سيف بن اح  منير

5510 ه حسن حيدر حيدرى  مد زوج  مريم اح

5517 ي  سلطان اسماعيل سليم حسن الزعانى

5520 مد عقيل  ه اح  هيام عبدالرحمن زوج

5526  محمد حماد سالم عبدهللا الكتيى 

5528 له راشد محمد المظرب  ميثاء عبدهللا ارم

5531 مد محمد سيف بخيت المنهاىل  اح

5539  عىل سعيد عمر العامرى 

5540  عبدالرحمن ابراهيم عىل محمد بو هارون 

5547 ه سعيد سالم سعيد خلف  يسه محمد زوج ان

5549 مد كرامه عبدهللا العامرى   اح

5550 ش عبيد سعيد الرمييى    سعيد دروي
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5565 مد موىس محمد عىل بن هويدن  اح

5568 مد  خميس عتيق خميس اح

5569  عىل سالم معيوف سالم الكتيى 

5570 ب عىل البلوىسى  حبيب عبدالكريم رج

5573 مد نفى السميىط    هدى عبدهللا اح

5577   عبدهللا سعيد سالم حسن المعلم 

5578  عىل سيف نايع سيف بنواس الكتيى 

5582 مد محمد الطليع الظاهرى    سيف عىل اح

5583 ه يوسف عبدالخالق محمد  خوله عوض سلوم زوج

5591 مد سالم عبدهللا باصليب الحضارم   سلىم اح

5595 مد يحير سهيل المنهاىل    محمد اح

5604 جمال محمد مبارك الجابرى 

5606 مد محمد االيونى  نارص عبدهللا اح

5611 د عىل الحبىسى   فهد زي

5641    مهره سعدون صقر ال سعدون الفالج 

5644   اسامه ابراهيم حسن حسن ال عىل 

5645 مد عىل حسن محمد المال بيى حماد    اح

5651 نارص عبدهللا سعيد عبدهللا المزروىع 

4829 ى     خميس  عبيد مبارك المهير

4835   جابر محمد سالم حمد العلوى 

4837 بدريه خليل محمد 

4848  سعيد حمد عىل الجنييى 

4851  
ى

 يوسف عىل حسن عبدهللا المرزوق

4856 خلفان عىل خلفان خميس السعدى 

4868   عبدهللا سيف محمد المنصورى 

4871   خالد محمد سعيد خلفان الهدانى 

4878    محمد سعيد مبارك المنصورى 

4881 مد عبدالرحمن محمد عبدهللا  اح

4892 ى البلوىسى   خالد سبيل حسير

4897 مد محمد سعيد العامرى  ه اح جواهر صالح زوج

4901 فارس  خليفه سعيد خليفه الظاهرى 

4906 المر سعيد عىل بن حلوه 

4907 مريم عيىس عىل حمد ال يعقوب الزعانى 

4917 مصطفى سلطان ماجد سيف ال عىل 

4920 شيخه عيىس عبدهللا عيىس الكوس السويدى 

4921 مد عبدالعزيز باوزير ال بريك   ريم اح

4926  فيصل سالم محمد راشد الدرىس الكعيى 

4927 ى  فيصل برك عزان الكثير

4931  سلطان محمد سيف مفتاح العريانى 

4937 عادل محمد عىل عبدهللا 

4944 ى محمد جمعه  ماجد حسير

4945   سلىم صالح عبدهللا الجعيدى 

4947 وز الصوفه  وحيد جمعه وليد فير

4958 ه عىل حمد سهيل حمد  امنه سيف زوج

4962  
ى

   حمد عبدهللا خلفان ماجد المرزوق
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4964   عدنان محمد عىل محمود اهىل 

4965 ه هشام خالد سعيد محمد العو  ى زوج   فهيمه امير

4971 سعيد محمد سعيد محمد الزبيدى 

4972 مد السويدى    عادل محمد عبدالعزيز اح

4975  مطر سعيد عىل سعيد بن حلوه بيى جتب 

4980   جاسم محمد جاسم خليفه الحوسيى 

4983 مد الحداد الحوازم  مد عىل اح   هدى اح

4984 ب الحوسيى  مد محمد رج  فوزى اح

4991    ميى محمود عبدهللا الحداد 

5003 ه عىل عبيد ابراهيم عبدهللا ا    زهره عىل زوج

5007 مد عبدالعزيز السويدى  د اح مد عبدالواح  اح

5013 يف عبدهللا المال  عبدهللا حبيب محمد رسى

5018 ه حسن موىس حسن القمزى     ليىل عبدالقادر زوج

5020 ى  مد عوض  موىس هزيم المهير اح

5023 له عىل غالب مالك   فاطمه عبده انعم ارم

5024  ساىم سعيد عبيد سعيد النقيى 

5028 ه سعيد محمد الرميضى   علياء سالم زوج

5037 بهيه عىل خميس  سعيد العريىم 

5042  خالد حسن حمدان عبيد الغسيه 

5051    نارص عبدالكريم محمد سعيد العوضى 

5053 ي  ه محمد حمد صالح الكعيى موزه سيف زوج

5058   نارص خليفه محمد مبارك الدرىع 

5059    عبدهللا حسن عبدهللا راشد الشاعر العليىل 

5062 ى  ه ماجد جمعه المهير ى زوج   ميى خليفه المهير

5063 ه سعيد عبدهللا عىل الشى   ندى محمود زوج

5068 ى   فؤاد سالم هادى الكثير

5074 يا  ه عبيد عمير محمد الشى   سيده عبدالغيى زوج

5085 ى الشىح  مد الشى  سالم سعيد اح

5090   محمد سعيد محمود محمد سعيد الجسىم 

5100 مد مبارك محمد الجابرى   سعداء اح

5102  خالد عىل عبدهللا عىل 

5107  مشعل سليم حمد سالم الجديدى 

5111 عبدهللا محمد عبيد سيف الزوين ال بومهير 

5118 خليفه محمد خليفه سالم بوغانم السويدى 

5133 مد محمد سعيد سالم الشامىس  اح

5137 يع الدالل   عبدالرحمن محمد رف

5139 بلوش براك خلف براك المزروىع 

5147 مد سيف الكعيى  مد عبيد اح   اح

5158  فاضل خليل مطر عىل المنصورى 

5161    فهد صالح عىل محسن النقيب 

5162 ه محمد السيد عىل النويس   بدور عىل زوج

5163 ى  فاطمه خليفه عبدهللا المهير

5168 حليمه يحير محمد شامبيه البلوىسى 

5169    ليىل محمود عثمان 

5178  محمد راشد سيف القيىسى الشىح 
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5182  عىلي شامخ محمد الشامس 

5183   مبارك مبارك عىل غانم القبيىس 

5184    سالم جويعد سالم المنصورى 

5185 بانى   سالم محمد مصلح جمهور االح

5189  صالح عبدهللا سعيد محمد 

5199 مد عبدالعزيز السويدى  د اح  محمد عبدالواح

5207   موزه عىل مصبح عىل الشامىس 

5215 ى  مد المهير  عوشه عبيد حمد اح

5217 عىل راشد خلفان راشد الشامىس 

5220   فاطمه مبارك عىل محمد العامرى 

5221 ه فيصل عىل عبدهللا  اسمهان عبداللطيف زوج

5229  شيخ سالم بخيت خميس 

5232 ه  ى ى محمد سالم المير  راشد حسير

5238 ه ابراهيم عبدالقادر محمد  شفيقه زينل زوج

5242  سلىم رسور جمعه 

5243   عائشة عبدهللا ابراهيم النساي 

5245 ه صالح خميس  ميى محمد زوج

5246    عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال عىل 

6077  العمودى 
ى

 ابو بكر عبدهللا ابوبكر باصاق

6092 محمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم الحمادى 

6093 ه طحنون حميد طحنون ال عىل  موزه صالح زوج

6095 ى عىل المزورىع   سعيد محمد سالمير

6096  شماء غريب محمود محمد ال محمود 

6100 محمد سعيد محمد سعيد باعمران 

6103 ى مبارك ربيع النيادى  سعيد سالمير

6106 سعاد محمد عبدهللا هناوى 

6107   هدى عبدهللا سلطان الحمادى 

6108 ى اسعد   مها فيصل حسير

6114 ه جاسم ابراهيم حسن سالم  مد زوج  امينه اح

6115 خلود سالم سعيد جمعه المريىحى 

6130    مريم عبدهللا عىل الظهورى 

6134 مد المازم    خالد طالب لشكرى محمد اح

6142 ش   يونس  غلوم عباس  دروي

6144 ه عبدالعزيز ابراهيم خميس  هدى محمد زوج

6145 ه يونس  حسن المال  صديقه اسد الرئيىس زوج

6146 نشى الراشدى  ه محمد سعيد م  حسنه محمد زوج

6156    مهره مرزوق مبارك مرزوق المنصورى 

6157 ى   خميس خادم راشد المهير

6160 مد محمد درى الفالج   سعيد اح

6161 مد محمد عبدهللا عىل بن عامر بن شميىل  اح

6162    محمد مفتاح سلطان مفتاح العريانى 

6168 مد راشد سعيد حميد بن شايم  اح

6169 ه فؤاد فاروق بستىك  ى محمود زوج  نبال حسير

6170  نوره حافظ محمد الشامىس 

6172  NATIONAL GROUP 
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6173   ليىل حسن فائق 

6179 سالم هالل طناف جمعه الراشدى 

6181 ه عامر محمد خلفان الهامىل  مد زوج مريم اح

6192  راشد سعيد نارص عبيد الغييى 

6196 جاسم محمد راشد محمد المحرزى 

6197    فاطمه ابراهيم عىل الصايغ 

6204 عائشه عىل ماجد العجيل 

6209   حمد عبدهللا محمد النابوده 

6210   عبدهللا حميد خليفه حميد المزروىع 

6211 ه عبدهللا محمد محمد صفر    عائشه عبدهللا زوج

6215 العنود محمد حسن البحر الشىح 

6217 ى  مد سعيد الشى   راشد سعيد اح

6219  بدريه سعيد عوض العامري 

6221 محمد عبدهللا سالم محمد الزيدى ال عىل 

6222 ى ابوبكر عبدهللا الشاطرى  مد حسير   اح

6223   محمد حسن عىل المحرىم العامرى 

6227 ل نارص عبيد حميد ال عىل    ام

6229  راشد حميد خليفه حميد المزروىع 

6231 اسماعيل سالم عوض  عىل موىل الدويله 

6233 سالم ربيع عثمان خويدم مبارك 

6234 جمال عبدهللا راشد عبيد الشامىس 

6235 بانى     عبدهللا هادى صالح هادى االح

6238 راشد عىل عبدالرحمن عىل جراح 

6243   محمد عىل سعيد عىل النعيىم 

6251  عبدهللا مبارك عبدهللا الصيعرى 

6259 مد عبيد سعيد عبيد الخاطرى  اح

6264    عبدهللا عباس عىل عبدهللا الخاجه 

6268 سعيد غدير سعيد الوي  ىه 

6273  سليم سعيد عىل سعيد البخييى 

6280 مد سعيد محمد بيى هاشم  اح

6283 عبدهللا صالح مبارك عىل المشيىع 

6287 ه فهيد عىل مفتاح الشامىس  موزه مبارك زوج

6291   عائشه محمد صالح محمد الشامىس 

6292 مد صالح محمد عبدالهادى شهاب الهاشىم   اح

6295  
ى

مد المرزوق مد عبدهللا اح عبدالعزيز اح

6297  راشد سعيد عىل عبدهللا القايدى 

6313  ميى عبيد ظاعن الهويدى الفالىس 

6316  
ى

  ابراهيم حسن ابراهيم المرزوق

6324 مد عبدهللا   اسماعيل اح

6326 الشيخ عبدهللا بن محمد بن بىط ال حامد 

6327 ى مصبح حميد العلوى    جابر سالمير

6335 مد جمعه سالم الكعيى  اح

6344 مد ثانى بن عبود   ميى عبدهللا اح

6345  مبارك محمد هاشل محمد المنصورى 

6348 مد سعيد الحوته العامرى  مبارك اح
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6349 ه ابراهيم محمد عىل العامرى     ليىل محمد زوج

6352 ي  ه عبدالرحمن محمد اليى ى زوج   بسيمه محمد صيى

6357 طارق مراد شعبان محمد عبدهللا البلوىسى 

6363 مد محمد المدنى    نارص محمد محمود اح

6365  كراىم سالم بن عاشور المهرى 

6381 مبارك سالم مبارك ماضى 

6382  
ى

   امنه عبدهللا محمد عنيى المرزوق

6384   محمد عتيق محمد مبارك السويدى 

6393   سلطان سعيد جمعه سعيد العتيبه 

6396 ه عىل جاسم محمد الطنيىحى    نعيمه عبدهللا زوج

6404 ى طاهر  مد حسير حسن موىس اح

6432 ى ال حسن    شاكر عىل محمد حسير

6434   عيضه مبارك مسعود عىل بن عمرو 

6437 محمد نارص عبدهللا حاجى نارص العوضى 

6440 عوض سبيت مبارك خصيف النارصى 

6441  فاطمه عىل سالم 

6449  عبدالقادر عبدهللا بالل 

6452 ه عبدهللا موىس عبدهللا  يفه ابراهيم زوج    رسى

6461 ه صالح عىل سمبيج  فاطمه يوسف زوج

6466 محمد يوسف محمد يوسف الجوهرى 

6469 ى    محمد عبيد مبارك سعيد المهير

6470 سلطان عىل عبدهللا عىل اسدوه الحبىس 

6471 عبدهللا فبصل جاسم محمد الدورسى 

5652  ليىل عىل سالم سعيد 

5657 بانى     قبالن حسن عليان االح

5663 مد عبدالرسول موىس لنجاوى   اح

5666 ى البناء  امينه عىل حسير

5672 ى  عىل يسلم مقرمع الصيعير

5673 جواهر غيث حمد محمد المزروىع 

5674 مد خالد عبده عىل عثمان    عبدهللا اح

5683 محفوظ محمد سعيد محفوظ 

5686 مد   فيصل السيد حيدر السيد اح

5707  مهره عيىس محمد حمدان المنصورى 

5708  خالد محسن عمر الحامد 

5709 مد محمد سالم سعيد السبوىس  اح

5712 ه عباس ابراهيم   نجيه عىل الصفار زوج

5718 مد راشد العوبد ال عىلي    جمال اح

5719  مبارك سعيد صياح مبارك الظاهري 

5720 مد محمود سالم     مها يوسف اح

5722   سلطان محمد سلطان راشد العويس 

5731 ى المرر  مد خليفه شاهير عامر اح

5740 ى اسحاق اسماعيل المازىم  شاهير

5742  مريم عبيد عيد عبيد الزعانى 

5749   بخيت مسعد عويضه مسعد العامري 

5755 يف عبدالرحيم     شعيب محمد رسى
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5756 مد عيىس  عبدهللا  ه اح حمده عبدهللا زوج

5759 سعيد عبدهللا محسن سعد سعيد المحرىم 

5762 سلطان عىل عبدهللا محمد بن سليم الطنيىحى 

5763 خوله حسن عىل 

5765 مد جاسم عبيد العبدوىل  اح

5777  راشد سالم عبيد الهاجرى 

5781 نوره عبدهللا مراد عىل محمد المازىم 

5787 ميى سالم عبيد الظاهرى 

5794 ى عبدهللا عىل الخياط  عبدهللا محمد امير

5795   ميثاء ماجد محمد سالم المزروع 

5806 مد عبدهللا محمد الحمادى   عىل اح

5808 ه محمد حران سالم غريب الق    فايزه خليفه زوج

5812 ى خورى   يوسف محمد رسول محمد حسير

5814  محمد صالح محمد المحرزى 

5815 مد سالم محمد  سالم اح

5819   عبيد مطر سعيد مبارك المنصورى 

5820 خميس سعيد خميس بخيت 

5823  SENYAR INVESTMENTS LLC 

5826    محمد عبدهللا الطير سهيل العامرى 

5830 امنه عىل عيىس عبدهللا 

5831 عبدهللا خليفه سعيد بن طارش ابومهير 

5834 مد خليفه السويدى     شاكره اح

5835 مد محمد عبيد الروىلي   عبدهللا اح

5838   خليل ابراهيم عيىس عبدهللا الدهمش 

5842 ه عبدهللا سعيد الكلبانى     عزه عىل حمود زوج

5843 مد الشيخ   طارق عبدالرحمن عبدهللا اح

5847 هللا غلوم محمد  حمد خير

5867 ى عىل عبدهللا سعيد  ه حسير ا ايركن زوج    المير

5868    هناء محمد فرج محمد المال 

5876  خليفه حسن عبدهللا الدبوس  السويدى 

5879 عائشه نارص سعيد محمد الكتيى 

5881  
ى

ه محمد عبدهللا الحرق وق طالب عباس زوج    رسى

5887 ى  ى عبدهللا امير هويدا امير

5888 عبدهللا محمد خميس عبدهللا محمد 

5894   شوقيه عبدالعزيز عبدالرحمن فلكناز 

5899 عبيد راشد سعيد القابض 

5900  خميس  عبدهللا محمد خصيف حمودى 

5906   جمال سالم محمد سالم قادرى 

5914  عبدالرحمن سهيل خلفان سالم النعيىم 

5920 مد سعيد عبدهللا بالحب العامرى     اح

5937  فيصل سليمان محمد عبدهللا اهىل 

5938 ل مختار قاسم عبادى محمد   وائ

5947   فاطمه خالد خميس  محمد عىل 

5948 ش ابراهيم مرهون     ليىل دروي

5949 الشيخ عبدهللا راشد نارص المعال 
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5953 مه ابنه السيد عاصم م  زا ال رح   هبه عاصم مير

5961   مصبح محمد سعيد مبارك سعيد بن عرب الخاطرى 

5964 ه طالب عبدالكريم محمد الع  ل عبدهللا زوج   ام

5965    عبدهللا عىل الغر عبدهللا 

5968 نى  مد عىل المحير  سالم عىل اح

5971 مد عبدالرحمن جاسم    خميس  اح

5983  سعيد عيىس بخيت حويرب المنصورى 

5984 الشيخ ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم المعال 

5985 هدى محمد عبدهللا صالح المرازيق 

5990   هادى سالم عوض خزى الراشدى 

5994    عوض  عامر عايض  االجابرى 

5999 سالم سعد عبدهللا سالم 

6003 ه محمد سيف بو عصيبه العىل  يعه عىل زوج رف

6011  
ى

ى المرزوق ى محمد حسير  عبدالرحمن حسير

6012   ابراهيم عبدالكريم عىل محمد انوىه 

6020 ه راشد سعيد راشد القيىسى  مريم سالم زوج

6029 ى  عبدهللا مبارك محمد مبارك البوعينير

6032 مد غيث الحوسيى   حمده ابراهيم اح

6034 ريا محمد عوده  ريم زك

6043  
ى

مد حسن عبدهللا شمس المرزوق  اح

6046    محمد رسور مبارك عبدهللا الشامىس 

6055 ى   عتيق محمد فرج عتيق المهير

6057 س     محمد عبدهللا يسلم باروي

6063  محمد حمزه حماد الشامىس 

6067   سلطان سالم سيف بالمر السبوىس 

6068  AL TATBIKHAT ENGINEERING CONT 

6070 د عبدالكريم المرصى    يارس عبدالكريم عبدالواح

6904 ي 
  خالد سعيد عبدهللا الحوسيى

6911 مد رسور الظاهرى    الشيخ سعيد اح

6924 مد المعال  الشيخه عزه نارص اح

6925   محمد خميس  سعيد نارص الظاهرى 

6934 ى راشدالهاجرى  ه سعيد حصير   هيا محمد سعيد زوج

6942  سلطان مسعد قاسم الجورى 

6943  عادل سعيد عبيد سعيد النقيى 

6951   سلىم سالم غانم شايع المنصورى 

6952 مد مبارك مسعود جاسم الظاهرى   اح

6953  محمد عبدهللا صالح المرازيق 

6960 مد محمد الكمده  له اح موزه محمد سيف ارم

6963   سالم سيف سالم سباع الكتيى 

6967 ي  مبارك محمد خليفه عبيد اجتيى

6968 كتوىم الكعيى    نوره عىل سلطان م

6969   غبيشه عبيد سويد الصمبارى العامرى 

6970   نوره عىل محمد عىل المعمرى 

6974 ه خالد الجمعه الحوسيى   ناديه ماجد زوج

6977    علياء هاشم ابراهيم رسحان 
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6982  سعيد راشد عىل محمد بن شعوم 

6983 مد ابراهيم االديب الطنيىحى  ل ابراهيم اح    ام

6988    عبدهللا سالم عىل الحوسيى 

6990  عبدهللا محمد عىل محمد الحميدى 

6992  يونس محمد حسن مراد 

6993  
ى

مه هللا اسدهللا سليمان المرزوق محمد رح

7005 مد خليفه الحوسيى   اسماعيل اح

7006 مد موىس صنقور  بدر اح

7010  صالح محمد بوطالب حمزه الهاشىم 

7012 ونسلتنس  ش  اند ك    موزاك سير

7014 محمد عتيق محمد بندوق القمزى 

7021 ريا   عبدهللا محمد زك

7026 د  مد مير عبدالواح   صديقه مير اح

7029 ج  خليفه عىل محمد عىل الح

7034 ه عبدهللا يوس  ه عبدالرحمن عبدهللا زوج    مير

7035 ى   حمده عوض موىس هزيم المهير

7039   سعيد سالم سعيد خلف الكعيى 

7040  
ى

ق مد الشى عبدالرحمن صالح عبدالرحمن اح

7041 مه الشامىس    عمر عبدهللا حمد رح

7043   وليد عىل ربيع عىل الحوسيى 

7048 ل اسماعيل فرج مبارك  ام

7054 محمد ابراهيم عبدالرحمن عىل عبدهللا 

7064 مد عبدهللا خميس  عبيد اليماج     عبدهللا اح

7072 مد مبارك عيظه الهاجرى    صالح اح

7078   طيب طاهر عبدالرحيم الخاجه 

7081 يىك  ان اليى ى صيى   عىل صالح محمد حسير

7084   عمر جاسم ابراهيم حسن الذهب العىل 

7090 عبدهللا جابر محمد جابر الحوسيى 

7092  حسن عبدهللا حسن عبدهللا محمد بو عىل 

7093  جليثم حسن محمد 

7094  عوض راشد سعيد عبيد القابض الطنيىحى 

7095  راىم يسلم محمد عبودان الجابرى 

7098 عب  مد بن حليس بيى ك مريم سالم اح

7103 يىك    قايد صالح سليمان عمر اليى

7105 بسمه محمد عبدهللا هناوى 

7115 ه محمد سعيد عوض مبارك   بركه مبارك زوج

7121 ى   شيخه عيىس سالم سيف المهير

7134 ى خورى     عمر عبدالعزيز عبدهللا حسير

7136   سعاده محمد بن حمد البادى الظاهرى 

7138 سهيل سالم سعيد محمد الساعدى 

7142 عبدهللا عىل عبدهللا محمد عىل الطنيىحى 

7148   عدنان نارص عبدهللا العوضى 

7150 عىل ابراهيم عبدهللا عىل 

7153 عبدالرحمن سيد عبدهللا سيد محمد شاه 

7154 ل حمدان حسن الزعانى  ام
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7166  فاطمه محمد غريب بالهول 

7172  يوسف عىل عبدهللا عىل 

7175 مروان راشد عبدالصمد الكيتوب 

7182 سعيد محمد غريب بالهول 

7185   مبارك نارص مبارك عىل السويدى 

7187  
ى

مه هللا اسدهللا سليمان المرزوق يفه رح    رسى

7192 زا نارص الشمىس  جاسم خليل مير

7193   حنان حسن غالم محمد البناى 

7196 ه خليفه نارص السو    شيخه عبدالرحمن فضىل زوج

7197 ى عبدالجبار محمد اهىل    عىل امير

7214 مد محمد المدنى  ه اح   عايده موىس عبدهللا زوج

7216 ى  مد فيض  محمد نور محمد حسير   اح

7219  محمد سعيد عىل بن حلوه بيى جتب 

7220   سلطان رسحان سالم حمد العامرى 

7221 ى الحمادى  عبدالرحمن عبدهللا حسير

7224 مد القايد    فتحيه عبدهللا اح

7227   فاطمه عبدهللا اسماعيل محمد المال 

7228 مسلم صالح سالم صالح العامرى 

7232 صالح راشد عيىس راشد الحمرانى الشامىس 

7245 مد الحاج عبدهللا مىك الحاج عبدهللا  اح

7252    االنسه فاطمه سهيل سهيل فارس المزروىع اب 

7254 هيثم فاعور مدحت الريس 

7260 مد بن دسمال السويدى   عبدهللا اح

7274 مد عبدهللا صالح العقيىل    اح

7277  
ى

 سهيله محمد حسن حاجس حيدروس المرزوق

7281 محمد ابراهيم جعفر فوالد 

7282 يدان العامرى  يدان سعيد درييى رم   رم

7285 مد شافىع  سليمه جاسم اح

7296 خديجه عبيد محمد البحر 

7298 راشد مصبح راشد مصبح السويدى 

7302   خليفه خميس عىل عبدهللا حمودى 

7309 عىل عبدالقادر محمد خلف الحمادى 

6476  ايمان ابراهيم خالد عبدهللا الظاهر 

6483 ىم  مد عبود الحرصى سامر محمد سليمان اح

6484  داود موىس جعفر 
ى

واق

6495   موزه حسن محمد عبدهللا دبيس الشىح 

6498 ي 
 عبدالصاحب شعبان موىس عبدالعزيز سجوانى

6499    عبدهللا سالم محمد سالم الغيالنى 

6507 جى   عىل سلطان سالم سعيد الشى

6509   فيصل سلطان نارص سالم الشعييى 

6512 ى  ه سالم محمد صالح الكثير فائزه محمد زوج

6515 خليفه محمد خليفه عىل سالم دلموك الكتيى 

6518   محمد ابراهيم رضا عىل الهاشىم 

6520 ونى    عبدالرحيم عبدالكريم الزرع

6531  
ى

ى المرزوق ى محمد حسير   مريم حسير
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6534 ه راشد محمد السويدى  مد محمد زوج  موزه اح

6535  وضحه سالم عبيد عبدهللا المهرى 

6539  سيف عبدهللا سعيد عبدهللا المسافرى 

6543 عىل يونس عىل يونس  كلبت 

6550    راشد عبدهللا راشد سالم البدواوى 

6556  صديق شمس  عبدالرحمن محمد خورى 

6561 عىل راشد عبدهللا محمد الغراب القايدى 

6562   محمد راشد خليفه دلهام الكعيى 

6567  منصور سالم عبيد هياى المنصورى 

6576  ميى ابراهيم محمد بن عسكور السويدى 

6589 ه ايمن يوسف المبارك    ماجده حمد زوج

6591    ناديه محمد قورنى 

6592 مد يوسف عىل التميىم  محمد ابراهيم اح

6593  
ى

 عبدهللا حمد محمد راشد الهادق

6623 مد محمد سعيد العضيىل العامرى  اح

6627 مد خلف العتيبه  عيالن سعيد اح

6630   محمد سالم عبيد سالم رصيدى 

6634 ونى   محمد عقيل عىل حسن الزرع

6642  دينا عىل مبارك حمد الغافرى المنصورى 

6645 ضان عىل  مد رم محسن اح

6646  امينه حسن محمد البحر الشىح 

6651 مد مبارك عىل غانم ضاج الكتيى     اح

6654 ه ابراهيم محمد االسد     جليله محمد حجاج زوج

6655   عبدهللا سعيد مبارك عفاس المنصورى 

6660   عمر محمد سالم صالح الحامد 

6661  سعيد عيىس سعيد بن نشوق 

6664  مصبح حميد مطر حميد الجابرى 

6669 ى  مد عبيد راشد عبيد المهير اح

6671 دانى  د زي   خالد اسحاق حسن زي

6673 مد محمد المانع المنصورى  مسيعد راشد اح

6675 مد صالح عبدالرسول عبدهللا الشواب  اح

6676 مد الدهمانى  ه محمد اح ه عبدهللا زوج راي

6678   سعيد سالم سعيد مبارك الراشدى 

6682 دى الشىح     محمد سعيد عىل سليمان زي

6693   حمد راشد حمد غدير 

6696 مد خليفه القمزى  عىل خليفه اح

6698 مد راشد سالم مسلم المزروىع    اح

6699 ترىك سعيد خميس وليد الزعانى 

6702   عىل راشد عىل محمد بن حقموه الشىح 

6703 ش  ى حيدر دروي نب بنت فهد بن حسير    زي

6705 ى حمدا  مد محمد حسير ه سلطان اح   خالده عىل زوج

6713   فاطمه راشد سعيد راشد الشامىس 

6715 مد محمود النعيىم    ظبيه محمد اح

6716 له عبدهللا خميس سيف ا     امنه عبدالحميد ارم

6717   جاسم محمد عبدالحميد راشد الحوسيى 
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6720 د عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزعانى   رائ

6747 دى  ى الحامد الواح   محسن عمر حسير

6748   موزه محمد لحدان فاضل القبيىس 

6749  عىل فاروق صادق 

6753  عىل سعيد مبارك عايد الكتيى 

6757 محمود عبدالرحمن عىل عبدهللا ال عىل 

6759 ي  محمد عىلي سعيد اجتيى

6766 مد حسن هنورى الظهورى    سعيد محمد اح

6783  مروان عىل خميس عىل 

6784 ى الزعانى  مه حسير ى رح نوره حسير

6793 يوسف بالل رسور بالل 

6796 مد الحوسيى  جاسم محمد اسماعيل اح

6797   عشبه عىل حمد محمد الهاجرى 

6806   محمد عبدالعزيز عباس  جمعه القصاب 

6807 ناديه محمد قورنى جمعه 

6808    عبدهللا محمد عبدهللا كرم 

6812 مد طبير ال  ه عبدهللا بخيت اح ى زوج   سيده حسير

6817  هادى حسن محسن الذوني 

6818 عبدالقادر عباس  اسماعيل الخورى 

6820  سعاد اسماعيل فرج مبارك 

6825 مد سعيد عىل عبيد الشامىس     سعيد اح

6826  عىل مبارك سحيم حسن القايدى 

6842 عبدهللا سيف عىل الحارنى 

6844 هالل عبدهللا هالل سعيد الكوييى 

6847 جاسم محمد موىس عبدهللا محمد 

6855  فيصل عباس حسن عبدهللا المندوس 

6859   سلطان عىل راشد عىل الكعيى 

6869 ه مروان محمد عتيق بن     امنه عىل المطوع زوج

6872 مه العامرى  ه محمد رح   فاطمه حمد زوج

6878 عىل حمد حميدى عبدهللا المنصورى 

6887  بدر عىل خليفه خلفان بوعميم 

6891 سيف سليم الصغير العامرى 

7731  للمقاوالت والصيانه العامه 2000سبيس  

7733 مد البلوىسى  فهيمه محمد عىل اح

7734 ه عبيد الحمادى    غنيمه حسن عبدهللا بحرى زوج

7736 بانى  محمد مبارك سعيد مبارك االح

7748  حسن عىل الغر عبدهللا 

7750 ى عبدهللا ا  ه ياسير   سعاد محمد عبدالعزيز زوج

7753 سيف سالم سيف معضد لخريبانى النعيىم 

7755   محمد كاسب خليفه سيف المسافرى 

7757 مد عبدهللا محمد الركن  اح

7758  عبدالحميد محمد عبدالحميد راشد الحوسيى 

7764  حميد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوى 

7767 مد محمد الهامىل    فيصل عياده اح

7770 ى   عائشه سالم عىل سعيد غليطه المهير
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7773 سعيد عبيد عمير الكتيى 

31008 ه محمد سالم الخاطرى     بدور عىل زوج

7780 مد حمد عبدالرحمن راشد المبارك     اح

7787  ابراهيم عىل ابراهيم الوشاج الزعانى 

7793  نوره عىل محمد سعيد المحمود 

7797 محمد عبدهللا عىل مطيعه العفارى 

7806 فوزيه صالح عىل عيىس الجنييى 

7809  سالم بالل سالم حرموص المرى 

7813    سيف سيف غانم سيف السويدى 

7818  عمر سيف محمد بوعصيبه 

7822 مد العطار  مد عبدالرحيم اح    راشد اح

7825 ى عىل غلون جاف   ليىل حسير

7829 خوله حمد ثانى الشامىس 

7835 د الحمادى  ى زاه محمد ياسير

7837 سعيد عبدهللا عقيل عبود ماضى 

7839 ه سعيد خلفان سعيد المرى   غايه حمدان زوج

7851 ه حسن طالب ال    عواطف عبدالجليل الخالدى زوج

7859 شمسه سيف عىل عىل الغفىل 

7862 ه محمد عبدهللا محمد اسماىعي     شيخه خميس زوج

7864    هاشم خالد السيد يعقوب السيد رضا الهاشىم 

7871 ه ربيع عىل ربيع هاشل     ناديه خميس محمد زوج

7878 يف سلطان العلما    فرح عبدهللا الشيخ محمد رسى

7880 عامر مرىع عامر حميد 

7881 مد  مد محمد سعيد اح اح

7883 ى العوانى    حمد سلطان محمد شاهير

7887 ى المرر  سهيل محمد خليفه شاهير

7889 ى   مبارك خليفه راشد سعيد المهير

7890 ه سالم سعيد السويدى     سعيده خليل العىل زوج

7895 نارص محمد عىل المال 

7898 ثامر يعقوب يوسف الشكال 

7899 مد جاسم  جاسم عىل مراد اح

7915 سالم جمعه سالم الكعيى 

7920 مد محمود عبدالمحسن المحمود   منذر اح

7928  
ى

مه هللا اسدهللا سليمان المرزوق نب رح زي

7935 مد الهاجرى  مد عبدهللا اح   اح

7936 ي  م الكتيى  عىلي راشد قناص حضير

7939   مطر سعيد سيف مبارك بن بناء اجتيى 

7941   مهره بالل عبدهللا المطوع الظاهرى 

7943 خوله محمد سعيد الطاير 

7946 د  وفاء سعيد سالم عىل زاي

7949   اسيه محمد عبدهللا 

7951 مد راشد صنقور   عتيق اح

7953 مد محمد حسيى   عىل عبدهللا اح

7959 ى الحمادى  محمد شعيب محمد حسير

7960  محمد غانم غانم خلفان المرى 
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7961  محمد غانم محمد الغيث 

7970 ى بدر الصايغ  ه حسير ش مرهون زوج  نجاه دروي

7975 بسمه محمد عبدهللا هناوى 

7981 عشير سليم سالم المنهاىل 

7982   ابراهيم عبدهللا محمد الفارىس 

7983 سالم بخيت مسلم سالم الراشدى 

7990  الشيخه عائشه عىل مفتاح عبيد الخاطرى 

7992 مد المنصورى   فيصل نهيل مبارك خلفان اح

7993 صالح سالم صالح سالم الجابرى 

7996  عائشه محمد عبدالرحيم الورى 

7999 مد خليفه القمزى   شهاب اح

8000  امنه حميد عبدهللا جاسم خميس العىل 

8008  عبدهللا عبدالملك عبدهللا عبدالصمد 

8014 حمد عبدهللا عىل سلمان 

8015  
ى

  سلطان عىل سعيد عىل العرق

8017 منصور عىل اسماعيل عىل المنصورى 

8018 مد نارص الملىح  مد صالح اح  اح

8019 عادل عبدهللا محمد عىل سليمان المعييى 

8026 ي  عبيد محمد سعيد حميد القابض الطنيىحى

8028 داس الرمييى  خميس سالم عبيد ك

8030  يوسف خميس يوسف المالىك 

8034 ه يوسف سالم محمد المر  ميمونه سعيد زوج

8039  امينه عىل راشد عبدهللا ال عىل 

8047 حمد عىل عبدهللا عىل المحمود 

8055 ورثه المرحوم عبدهللا سعيد المسافرى 

8059  شيخه عبدهللا محمد عقيل باعباد 

8069 عىل عبدالكريم عىل رضا بابا عىل 

8070 مد عبدهللا الطير سهيل العامرى     اليازيه اح

8077 غانم عبدهللا راشد لوتاه 

8078  منصور حسن عىل يوسف 

8083  راشد متعب مسعود الحاج الشامىس 

8085 مد ابراهيم سلطان المناىع  عبدالنارص اح

8087 زهره سلطان صالح الحبىسى الزعانى 

8097   ساره عىل عبدهللا حاجى رضا 

8098   سعيد عىل سعيد محمد حريميش الحبىس 

8102 مد محمد النيادى   عبدهللا عبدالرحمن اح

8104 يف  فريده محمد رسى

8108 ى   خليفه عبيد محمد عبيد بن دسمال المهير

7318   نورا الماس خلفان محمد حميد المرر 

7324 ه عىل عبدالصمد الكيتوب  هدى سعيد زوج

7325 مد علوى العيدروس  علوى حسن اح

7334   ايمان فوزى عشماوى 

7346  حمده حمد محمد ابراهيم المناىع 

7349 ه حميد راشد الشامىس  فاطمه سلطان زوج

7351 ول  ى ه سيف سالم قيى  علياء عىل زوج
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7354 نبيل خالد عبدهللا سالم سعيد بازهير 

7364 نارص عبدهللا سالم محمد القايدى 

7365 مد مبارك عبدهللا الكندى  ه اح   سلوى سالم زوج

7368   سالم محمد هاشل محمد المنصورى 

7370 كتوم  الشيخ راشد بن خليفه بن سعيد ال م

7378  محمد سليم سعيد الشكيىل 

7387    عازم عبدالبارى بخيت عبيد السعدى 

7388  سعيد سالم محمد بن نواس 

7396 مد سعيد باصليب  مد بن اح  سعيد اح

7400   عبدالعزيز يوسف محمد بن صفوان 

7404 عيى  مد خلفان مسعود خلفان ك اح

7405    عىل محمد ابراهيم 

7409 هالل بىط محمد راشد طروق الغفىل 

7418 ى المنصورى  مد عايض  صالح حسير  اح

7431 ى  مد خليفه محمد عبيد المهير   اح

7432 ب عوض ابوبكر محمد   راغ

7446   نهله سالم محمد سالم قادرى 

7453  راشد عبدهللا راشد عىل الزعانى 

7457 مد حمدان عبدهللا نطير الجنييى     اح

7461  سالم محمد مصبح عىل بن سميط ال عىل 

7465   سعيد عتيق مطر حسن القبيىس 

7469  AL DIWAN DEVELOPMENT 

7471  محمد عبيد حميد عبيد الخيال 

7474 محمد راشد عىل خليفه الدومىك 

7475 السيد محمد خليفه سالم بوغانم السويدى 

7479 ى ابراهيم محمد طاهر البلوىسى   عادل حسير

7482 طارق سالم خميس عقيل بن ماضى 

7485   مريم مطر محمد مطر السويدى 

7486  شيخه عىل سالم الغفىل 

7488 ه محمد اسماعيل يوسف البلوىسى     سمير

7496  مبارك سهيل سهيل عىل بن قمشه العامرى 

7498 ه محمد عبدهللا محمد   فاطمه غلوم زوج

7499   حسن محمد فائق 

7503   فوزى عيضه سعيد عىل الكرنى 

7505  عبدهللا سالم عىل خصونى 

7518 مد خميسعىل محمد بن حجر الشىح  اح

7533  محمد ناجى حيدره سعيد 

7534    هنادى اقبال محمد عبدهللا عابدين 

7547  سلطان محمد راشد محمد المقباىل 

7548 ابراهيم يعقوب محمد عبدالعزيز الشكال 

7550 ى   مطر فاضل عجالن المهير

7559    عتيبه مبارك غانم عتيبه المزروىع 

7563   جيهان راشد نارص عبدهللا المزروىع 

7573 ه محمد عبيد سعيد سيف السبوس    حمده محمد زوج

7587  ابراهيم عبدالرحمن عىل عبدهللا 
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7594 مد مىك حسن محمد بحارنه     اح

7596   عىل سلطان عىل  بالرشيد اجتيى 

7600 عبدالقادر مال هللا زبير حسن العبيدىل 

7605 ه عىل محمد عبيد عليوى  خديجه عبدهللا زوج

7606 ى  موزه سهيل محمد عبدهللا المهير

7614 ه جمعه النابود    ميى محمد عبدهللا المرى زوج

7617 موزه جمعه عبدهللا العرى 

7618 سعيد مصبح عبيد محمد الطنيىحى 

7623  عارف فرج عوض  عبدهللا الصيعرى 

7625 ه حمد خادم محمد بو عالمه   روضه غالب زوج

7632 حميد العرصى خلفان حارب الشامىس 

7634 ه مبارك عىل محمد هزار   خزينه سعيد زوج

7636 معصومه نارص عىل نارص الحواى 

7639    شما عمر سيف محمد بوعصيبه 

7640 عبدهللا سعيد عىل سعيد المزروىع 

7641 خلف سلطان حىحى سلطان القبيىس 

7654 حسن عىل حسن عىل الحمادى 

7656 مه ابراهيم رضا عىل الهاشىم  محيى

7657 يفه ابراهيم جعفر فوالد     رسى

7658 مد سيف موىس عىل الهامىل    اح

7664 له عىل الغر عبدهللا   مريم محمود ارم

7665  خالد سالم موىس الحليان 

7676 د الكعيى  منذر كميدش عبدالواح

7677 د الكعيى   سيف كميدش عبدالواح

7680   حواء اسماعيل ابراهيم حسن الفردان 

7683 مد عىل عبيد الزعانى  محمد عبدهللا اح

7685 محمد ماجد محمد سالم المزروع 

7688    امنه عىل محمد عىل بن رصم 

7690 مد سعيد  ى عاشور اح  حسير

7695  عيىس محمد عيىس عبدهللا المطوع 

7700 ى مصبح حميد العلوى    سعيد سالمير

7703   نرصه مسعود راشد محمد ال عزيز 

7707    ابراهيم محمد عىل العامرى 

7710 ى الشوجع المهره   نورا صالح عامر حسير

7712 عبدهللا زينل عبدالغفور الخاجه العوضى 

7720  
ى

ضيه كريم صفير جرق  را

7722  عىل خليل مختار ابراهيم الصايغ 

7724 ه محمد سعيد العضيىل العامرى     يمنه حمد زوج

8560 مد الخطيب الفالىس  مد صالح اح محمد اح

8561 حارب سهيل خادم حارب بالقطرى الخيىل 

8563 ى  عىل عبدالرحمن بريك عبدالرحمن المهير

8566 مد الهامىل  مد محسن مشى اح اح

8572  سعيد مبارك جمعه مبارك صلهوم القبيىس 

8577   محمد بالل عبدهللا المطوع الظاهرى 

8583 ى راشد الكميت الهاجرى   سعيد حصير
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8586 يبه  عتيق عبدهللا عبدالرحمن بورق

8590    محمد عبدهللا محمد العويص 

8599  سيف عىل عىل الغفىل 

8601 العمل سعيد سعيد عىل القبيىس 

8602 ى   ساره سعيد مطر سعيد بن بليله المهير

8603 مد عبدالر  ه سالم اح   بدريه عبدهللا جاسم زوج

8605  هاشم سالم موىل الدويله 

8606  
ى

مد المرزوق مد يوسف محمد اح   اح

8609   ذيب سعيد غانم سعيد نارص المنصورى 

8611    سعيد حمد سعيد خليف رصيدى 

8615  حياه عبدهللا عبدالرزاق 

8618 ه محمد عىل  كانى زوج يفه عبدالرحمن اليى رسى

8623 عبدالرحيم السيد موىس السيد الهاشىم 

8624  فاطمه عيىس خلفان خرباش 

8631   عائشه محمد عبدهللا بن جرش 

8632 عبدهللا راشد عبدهللا عىل الصحوه الحبىس 

8643 محمد راشد محمد تريم الشامىس 

8652  عبدهللا سعيد عامر حمد النيادى 

8655 حارب راشد حارب عبدهللا الظاهرى 

8657 مد الخورى  نساء محمد اح

8658 ى حسن  مد محمد حسير  اح

8661 ونى    بدر صالح محمد عباس  عىل الزرع

8662 خلفان صالح خلفان صالح مران الظاهرى 

8670 مد بخيت سعد بخيت   اح

8674   محمد عبدهللا محمد اسماعيل 

8675  حمد عبيد عىل خميس  المحنه اليماج 

8679 مد عاتق الباكرى  اد محمد اح زي

8683  سليم صالح سعد شيبانى 

8693 ه هالل عبدهللا هالل سعيد ا    عائشه سهيل زوج

8695 ريا محمد عبدالرحمن عبداللطيف المال  زك

8698   مطر معضد الظفرى سهيل ابومهير 

8699 يف  ش عبدهللا محمد رسى ه دروي    سعيده سالم زوج

8704 ه عادل سيد محمد سالم     عواطف عبدالوهاب زوج

8711 طارق يوسف محمد الشمرى 

8713  امنه بالل محمد خليفه 

8736    موزه الحبيىسى بىط القبيىس 

8745    حمد عىل عبيد عىل بالرشيد الكتيى 

8746 د سيف عبدهللا محمد النعيىم   رائ

8749 عبدهللا عىل راشد عبيد المزروىع 

8759 نب عبدهللا عىل بامخرمه     زي

8773  خليفه خالد اسد محمد العوضى 

8779 يع   سلطان عبدالعزيز محمد صالح محمد رف

8781 مد   محمد عىل محمد اح

8783  محمد عىل محمد سعيد المحمود 

8785  
ى

ى المرزوق مد محمد حسير   يوسف اح
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8788  طارق عمر سالم عىل بن عمرو العامرى 

8794 ى   عبيد محمد عبيد المهير

8797 موزه محمد عبدهللا محمد النيادى 

8803  عبدهللا سعيد مبارك العامرى 

8805 مد الفاروق الشىح     خليفه محمد عبدالرحمن اح

8820 امالك للمقاوال ت العامه 

8822 سالم محمد عبدهللا سعيد حمد النعيىم 

8827 ه صالح مطر سعيد سالم الساعد    عزاء سعيد زوج

8831 مد سلطان محمد الشامىس  اح

8834  حسن محمد عبدهللا محمد اليماج 

8839 نور جابر سعيد المرى 

8840  عبيد سالم مطر عبيد بن جرش الزعانى 

8841  اصيله نارص محمد السعدى 

8849 مد محمد يوسف بوخماس    العنود اح

8851 حسن محمد عىل راشد حفييى 

8852  محمد حسن محمد بالحاج 

8855  
ى

ق   سعيد عبدهللا محمد سيف الشى

8859 وجمهور     خليفه مبارك عبيد مبارك اب

8860 يدان العفارى     مبارك سعيد درييى رم

8862 مد محمد ال عىل  مد عىل اح   اح

8863 ين خليل محمد الشيخ عبدالرحيم     شير

8864 ه عبدهللا فضل الحمادى   زينه ابراهيم زوج

8866 مد محمد سلطان هناوى اجتيى  اح

8881 ى الشامىس   مانع فاضل محمد سالمير

8886 عبدهللا مساعد سعيد المنصورى 

8893 ه عبيد محمد ال    عائشه عبيد سعيد الشاعر زوج

8900  محمد سالم محمد سيف بن ثابت 

8902  عبدهللا خليفه محمد عبدهللا القصاب 

8905  عبدهللا ابراهيم محمد ابراهيم االكرف 

8909 مد قاسم الشارجيى  دينا اح

8914   محمد سعيد محمد نارص المنصورى 

8916 شالبلوىسى   زهراء حسن دروي

8918  صفيان مبخوت النوه المنهاىل 

8920  محمد بخيث غيث بخيت الفالج 

8929 ثابت سالم عبيد سالم الطريفى 

8930 مد حسن محمد حسن الجسىم     اح

8931 مد عىل نارص طحنون النقيى     عبيد اح

8932 سالم غدير سعيد لوي  ىه الدرىع 

8938 محمد سالم حمود عبدهللا القايدى 

8941 ى محمد الشافىع   محمد عىل حسير

8116  سالم هالل سالم عبدهللا عاشورى 

8117   هادف الحزىم قناص عىل العامرى 

8120 مد عبدهللا الحوسيى  مد مصطفى اح    اح

8121 د قشمان المنصورى   محمد سويد زاي

8129  عيىس محمد عامر سليمان الشامىس 
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8136  
ى

   فاطمه مصطفى محمد محمود المرزوق

8140 فيصل صالح محمد عبدهللا عيىس 

8141 حاتم عىل محمد المحرىم 

8144  زينات عبدهللا محمد عىل بارشيد 

8145 مد محمد  يعه عبدالعزيز اح   رف

8146  محمد صديق محمد نظام منصورى 

8153 ى السويدى  ى حمد شاهير عىل شاهير

8154  عمر عبدالرحمن سالم النعيىم 

8175 مد عبدهللا الريس    حنان محمد اح

8183 فيصل حسن عبدالرحمن محسن ال عىل 

8190 فاطمه يوسف محمد الشامىس 

8191  GLOBE MARINW SERVICES COMPANY 

8204  محمد سيف محمد مطر الماجدى النيادى 

8205 ونى    محمد محمود محمد عبدالرحيم عبدهللا زرع

8208 داس الرمييى  سعيد سعيد سالم ك

8217 مد محمد فاضل االمزروىع    عمر اح

8223 امنه محمد عبيد القصير 

8226   محمد عبدهللا سيف جمعه الكعيى 

8228  حسن هاشم سالم موىل الدويله 

8229  سيف محمد سيف عىل صالح المحرزى 

8243  رضا محمد باقر رضا عىل الهاشىم 

8253  محمد عبدالحق عبدهللا غلوم البلوىسى 

8255 خالد محمد غلوم سالم 

8271 حمد محمد سالم سعيد العفارى العامرى 

8277 ه محمد سالم عبيد المشجرى  صفيه عمر زوج

8279   سعيد محمد سعيد غماص  الراشدى 

8281   راشد حمد سعيد ملهوف اجتيى 

8282 عىل سالم عمر عجيان بن شحبل التميىم 

8284 ىم  عبدهللا صالح هالل زاهر الحرصى

8292 ه نبيل جعف  ل عبدهللا عبدهللا النجار زوج   ام

8294  سعيده الماس  عبدهللا 

8302    فاطمه خلفان محمد النيادى 

8305 ىم  يه عىل محمد عىل الحرصى   رق

8316   سلىم سالم مبارك بالحويصل الجابرى 

8318  راشد عبدهللا النعيىم 

8321 مد الحما  مد محمد اح ه يوسف اح   عائشه حسن زوج

8323 عىل عبدهللا عىل بامخرمه 

8332   فاطمه صالح سالم سهيل المحرىم 

8342 ى  دفور المهير ه خالد ك شيخه خليفه عىل زوج

8343 ى السيد عبدهللا المطوع     السيد حسير

8356  كلثم محمد حمد حماد الشامىس 

8357 خميس ساام خميس غانم الشامىس 

8360 مد بن الشيخ السويدى     طارق جاسم اح

8365 جابر محمد ابراهيم هدوف الحمادى 

8368 انى محمد عبيد سالم عنتىل   ام
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8370  ميى سالم سعيد سالم الراشدى 

8377  سلطان حمد سالم سعيد الحمر الزعانى 

8379   سيف سعيد سالم سهيل الخيىل 

8382  صالح عىل عبدهللا محمد بن سليم الطنيىحى 

8386 محمد عبيد مصبح عبيد العميىم 

8394   امنه حسن عبدهللا حسن الشناض 

8399  
ى

   عادل محمد عبدهللا محمد المرزوق

8413 ساره مال هللا محمد غانم 

8421 اء عبدهللا محمد عىل جابر الدورسى  رج

8435 مد محمد نور عبدالكريم محمود اهىل  اح

8436 ف   السيد عبدالغيى السيد محمد عىل رسى

8437 هادى محمد طاهر بدرى 

8440  خالد عىل محمد عبير القطاىم 

8442  علياء جمعه محمد سعيد بن صبيح ياىس 

8445 فهد عىلي مصبح 

8453 سعيد راشد مسعود الرصيدى 

8454  المعتصم سالم حمد نارص الشعييى 

8458 غانم حميد عبيد بخيت النعيىم 

8466 ى الهرموزى  فريد لطفى عىل حسير

8467   فاطمه سالم صالح محمد العامرى 

8471  حمد خليفه سويدان بخيت النعيىم 

8473  عمر جمعه ثانى الدليل 

8476 مد عبيد عىل راشد السالىم  عىل اح

8481 ه عبدهللا محمد عىل المال    امير

8486  جمال سيف محمد الحريز 

8489 فهيم محمد خلفان حسن 

8492 ه سالم عبدهللا المنهاىل   مديره سعيد زوج

8498 عمر خليفه عىل دلموك بيى جتب 

8499 مد خليفه خلف المزروىع   خليفه اح

8501 ماجد عبدهللا عىل مسعود الظاهرى 

8503 مد عمر    محمد عوض اح

8510 نبيل عبدالقادر عىل عبدهللا العفيفى 

8516 ى   محمد سعيد عبيد سلطان بن مسحار المهير

8518  حسن يوسف محمد صالح الحمادى 

8520 يف القيوانى   فائقه محمد نور محمد رسى

8528    محمد خميس  عىل ابراهيم المنصورى القبيله 

8529    خلف عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر 

8531 خليل محمد خليفه بن حارصى 

8535   عبدالرحمن محمد عىل مظفر بيى حماد 

8536 ه بن حم لتجاره مواد البناء ذ ك م .م. رسى

8541 ه عبدهللا عبدالرزاق خليفان    سالمه جمعه زوج

8542  
ى

   خالد محمد عبدهللا محمد عبدهللا المرزوق

8548 مد راشد مطر راشد الشامىس   اح

8550   حماد حمدان سلطان حمد العامرى 

9368 يعه  ه عزير رسور رف هويله حمود ماجد زوج
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9370 مد نور محمد   انتصار اح

9380 مد محمد لوتاه  سلطان اح

9384 عبدهللا صالح عىل عبدهللا خرخور الشىح 

9385 مد خليل خالد المريىحى   العنود اح

9386 ه سعيد سيف مبارك بن     صباح محمود عويس  زوج

9391 ي  ه سالم خميس عبدالرحمن اليى مد زوج ل اح    ام

9395 مد محمد راىع البوم  نبيل يوسف اح

9396   شمسه خليفه محمد العقرونى السويدى 

9397  محمد عىل محمد سعيد المصعيى 

9400 ى  مد رشيد حسير ى اح حسير

9408   لطيفه سالم عبدهللا بالعبد 

9412 داس الرمييى  حثبور محمد ك

9413 ونى  ضان محمد الزرع   لطيفه رم

9417 خديجه غانم بيات سند القبيىس 

9422 مد عبيد فرج بن غنام   سعيد اح

9426   مؤسسه الحوت االزرق لتجاره االدويه البيطر 

9427    صفيه راشد عىل حسن ال عىل 

9429  محمد مسلم كلشات المهرى 

9434    عىل محمد نارص محمد يماج 

9435  محمد نجيب محمد رشاد محمد صالح اسماعيل 

9440    فاطمه قاسم محمود الحوسيى 

9441    بدر عبدهللا سالم الجابرى 

9442   مايد محمد عبدالعزيز محمد السويدى 

9450 ى الهرمودى  راشد محمد ابراهيم محمد امير

9452   عائشه راشد عبيد عبدالرحمن 

9454 مد سعيد الحوقانى  يه اح رق

9456    مريم عيد عبدهللا القبيىس 

9458 مد راشد   راشد اح

9461   متعرض عىل محمد حموده العامرى 

9462 د سعيد سيود البخييى الشىح     سيف زي

9464  صالح سالم عىل المحمود التميىم 

9465 خميس  معضد محمد النيادى 

9466 محمد ابراهيم عبدالقادر بن هندى 

9469 مد  مد عىل اح خديجه اح

9470  نوال عبدهللا حميد سالم 

9471   محمد خليفه عىل سالم دلموك الكتيى 

9472 ه محمد عىل سلطان الجابر  ه عبدهللا زوج   صغير

9474  سعيد سالم سعيد سيف بيى كتب 

9475    عىل بىط عايض محمد احبانى 

9477 سعيد سالم صالح سالم الجابرى 

9483    سيف راشد محمد راشد طناف القايدى 

9486 ى  محمد عبيد مبارك المهير

9495  
ى

 عىل ربيع جمعه المرزوق

9497 صالح حسن مبارك صالح باظفارى 

9502    عامر خليفه نارص بالحباله 
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9503 الم عىل  ابراهيم عىل   اح

9504 محمد سعيد محمد خاتم الشامىس 

9513 صارى  مد ابالحسن االن عبداالله الشيخ اح

9516  حمدان محمد عيىس محمد السمت 

9517   محمد عىل محمد حسن بو شهاب 

9521   ميى عبيد رسور 

9527 ي 
ه راشد سعيد نارص عبيد الىعى ه محمد زوج   سمير

9529 ى  عىل حمد مبارك محمد مطر المهير

9531 مطر حمدان سلطان حمد العامرى 

9536 مد محمد حسن البلوىسى   جمال اح

9538   جاسم محمد عبدالرحمن الحمر ال عىل 

9540 ه عتيق حارب فرحان الكوييى     عائشه بالل زوج

9541  سعيد محمد نارص خلفان المنصورى 

9543   سالم مبارك عيد نارص المنصورى 

9545 خليفه كاسب خليفه سيف كاسب المسافرى 

9554 مد عىل توبىحى     نبيل عباس اح

9556 مدعقيل بن عمرو    محمد عبدهللا عمراح

9557 ح الزعانى  خالد سعيد راشد راي

9558    عبدهللا سالم سعيد مسلم الدهمانى 

9559 ه مختار محمد عىل     مديحه مصطفى زوج

9564   عبدالعزيز محمد عامر بن اسحاق 

9565 ه عيىس خميس الخيىل  موزه عبيد راشد زوج

9567 ه صالح عبدهللا صالح عبدالرحم    مها محمد زوج

9568 ى    عبدهللا عىل حسن محمد االمير

9574 سالم محمد سعيد محمد العفارى 

9575    محمد نارص سيف نارص المرى 

9583 ى  ه سالم عمر الكثير    فطوم سعيد زوج

9596 ى    عبدهللا راشد عبيد الدحيل المهير

9597   سلطان عتيق سلطان عبدهللا الكوييى 

9598 راشد محمد سعيد محمد القايدى 

9599    نارص سعيد زيتون المنصورى 

9600 مد المنصورى  ه مبارك راشد اح شيخه مطر زوج

9603   خليفه سعيد سالم جاعد القبيىس 

9611 خالد سعيد مطر غالب المنصورى 

9617  حميد سيف مطر النيادى 

9618 هند حميد سيف سعيد خلفان 

9628   امنه عىل السيد محمد الشنقيىط 

9630 عىل هذيىل سعيد المنصورى 

9632    نارص عىل محمد سالم الشىح 

9635  يوسف عىل يوسف عبدالرضا النويس 

9637    صالح جذالن مبارك خلفان المزروىع 

9638 حمد مفتاح سلطان مفتاح العريانى 

9639  محمد عىل عبدهللا عىل 

9643 عبدهللا عمر سالم الجوىه 

9644 مد راىع البوم    محمد يوسف اح
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9654    خالد حسن اسد فهد 

9659    سعيد مطر بىط مبارك هواش الخيىل المنصورى 

9665   خالد نارص سليمان الكلبانى 

9669 مد سيف  ه محمد اح سمير

8946 ى البلوىسى  مد حسير  بدر محمد اح

8951 ه جمال هاشم الخ     فاطمه عبدهللا العويص زوج

8953   الشيخه بدور سلطان محمد القاسىم كريمه صاح 

8957 راشد معضد صالح معضد بوقراعه 

8960  مريم عىل عبيد ابراهيم بن حاتم 

8964 مد الحاج  عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا اح

8966  صالح خميس  سعيد محمد العىل 

8983 ه راشد سيف محمد    خديجه عمر زوج

8986 نارص سعيد صويدر 

8997 مريم خليل عباس الصفار 

8999   محمد عىل عىل صالح الحرازى 

9001 ه الشيخ مبارك سالم العامرى    صالحه سالم زوج

9015 وك يسلم صالح العمرى    خليفه ميى

9017   مريم عىل محمد 

9019   خلود خالد اسد محمد العوضى 

9021 مد الطنيىحى  مد عبدهللا اح   اح

9022 مد محمد حاجى عبدهللا  عبدهللا اح

9027  سعيد نارص سعيد زيتون المنصورى 

9030   خالد راشد عيىس راشد الحمرانى 

9035 د اسماعيل عبدالو  ه عبدالواح   فخريه محمد زوج

9044 مد فوالد حسن فوالذ    عيىس اح

9057  شمسه مانع سعيد العتيبه 

9062 مد ابوبكر ابراهيم بافضل    ابوبكر اح

9069 ىك  سلطان راشد سيف سالم الدرم

9073   ايمان سعيد عبدهللا سلمان بو مهير 

9081   حمد يوسف محمد 

9085 ه كمال حمزه المدنى     ساره يوسف اسماعيل زوج

9093 د عىل عبدهللا محمد عىل الطنيىحى   زاي

9098 ه عىل المنصورى   فايزه عبدالرب الرضا زوج

9102 عىل عبدهللا عىل عبدهللا الناعور النقيى 

9111  حمد عىل مظفر محمد اهىل 

9117  ماهر طارش عبيد الخرىس العليىل 

9121 جمعه عبيد جمعه سعيد بن عديل ال عىل 

9126 ش عتيق محمد القبيىس     عبدهللا دروي

9127 ف     امينه رسى

9133 مد ابراهيم عبدهللا عىل الحوسيى    اح

9134 مد الهاجرى   صالح محمد اح

9142 ى  عىل حمد سيف نارص العيى

9144 مد شامبيه البلوىسى    جاسم عىل اح

9156 محمد عبدهللا عىل خماس 

9157    عىل محمد سيف محمد الغزال 
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9158 مد ال حرم   فيصل ابراهيم محمد اح

9164 ه عبيد عىل راشد   الريم سعيد زوج

9168 له جمعه حسن غريب الحوسيى   خديجه حسن ارم

9170 يا حسن محمد الحمادى   ران

9177    بخيت سعيد مبخوت العضيىل العامرى 

9179 مد اسماعيل الهرمودى  ميى محمد اح

9186 مد عىل الراشدى  سالم اح

9187 كتوم راشد هميله المزروىع   مسلم محمد م

9191  راشد عبدهللا غانم عبدهللا الشامىس 

9198 مد امطير الحبىس   هادف عبدهللا راشد اح

9199 ه راشد سالم عىل معضد الشامىس  ه سيف زوج   روي

9200 ىك    اسماعيل جاسم اسماعيل حسن الدرم

9201 مه حيدر المازم    رضا حيدر رح

9202   عىل سالم عىل سواد 

9209 ه جمعه عتيق جمعه الرمييى    موزه عبدهللا زوج

9213   عىل عيىس سعيد عىل بن نشوق 

9216   عىل سعيد عىل سعيد البخييى 

9217 ه محمد  راد زوج    فرشته اسماعيل امير

9220  خوله عىل عبيد عىل المنصورى 

9222  محمد عبيد سعيد الفالىس 

9225 ي 
انى ى    محمد مظهر تيى

9227 ى     فاطمه عيىس سعيد عبدهللا المهير

9238  
ى

  صالح خلفان حميد نارص الصواق

9240 مد ابراهيم خليل اسماعيل ال عىل    اح

9254 مد ال حامد    الشيخه روضه شايع بن اح

9255 ه لؤى مبارك الغافرى    خوله جمعه زوج

9259 وليد بن بىط بن حامد 

9262   عىل عبيد ابراهيم عبدهللا بن حاتم البلوىسى 

9264 مد العىل     عادل حسن محمد اح

9271  محمد مبارك جمعه مبارك القبيىس 

9273 يبه  عبدالسالم يوسف عبدهللا بورق

9278  سعيد محمد سهيل العامرى 

9280 يىس  جاسم حمد ابراهيم محمد رئ

9282    محمد راشد عىل حمد الدرىع 

9295   محمد سعيد عىل محمد بالرشيد اجتيى 

9299 محمد عبدهللا عىل خماس 

9301  
ى

مد عبدالعزيز محمد المرزوق سلطان اح

9304    ابراهيم سلطان محمد راشد الزعانى 

9305  
ى

فاطمه محمد عبدهللا كهربار المرزوق

9306 ى خورى    منصور محمد عبدهللا حسير

9307  ورثه المرحوم يوسف عبدهللا عبدالرحمن 

9308 ى   خميس مصبح حميد خميس العياىل المهير

9310  اسيا عبدهللا عىل سيف 

9312 طارش راشد طارش المسافرى 

9316 ل خادم الغيث القبيىس    صفيه هام
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9317 ان سعيد العتييى  منصور ام

9318 محمد حسن عبيد بهادر 

9319 مد عبدهللا الحمادى   امنه عبدالرحيم اح

9328  عىل سيف سليمان سيف الشامىس 

9330 ىم   عبيد سالم سعيد الحرصى

9337 كتوم  مد بن محمد بن حشى ال م الشيخ اح

9355  محمد عبدهللا عبيد بن صبيح الفالىس 

9356   سعيد عبدهللا بن صبيح الفالىس 

9362 ى ابراهيم عبدهللا    خالد حسير

10133    ابراهيم عبدهللا حسن حمدان الشىح 

10143 ى حسن    حسن محمد حسير

10148 راشد حميد راشد حميد 

10149 سليمان عىل محمد لقزع الكرنى 

10150   عبدهللا حمود محمد حمودالحبىس 

10157 ى حميد الشامىس    حميد سبت سالمير

10158  منصور سيف سالم خليفه سلوم الراشدى 

10159 عىل راشد خليفه العبار 

10163 عبدهللا صالح سالم صالح العامرى 

10165 ن المنصورى  ى محمد راشد خميس  مخير

10166  عبيد مفتاح عبيد مفتاح الخاطرى 

10170 مد   نعيمه عبدهللا اح

10171 يف     مريم عبدالغفار عبدالرحمن الشى

10179 مد الشامىس  مد صالح اح صالح اح

10184  
ى

   جمعه سلطان محمد المرزوق

10186 ه خليفه محمد غنام الهامىل  ه زوج   قماشه نخير

10188   سالم راشد عبدهللا النعيىم 

10197   خلفان محمد خلفان عبدهللا الهامىل 

10199   ماجد خلفان سعيد خميس الفالىس 

10201 محمد راشد مبارك عبيد الكتيى 

10203 ه حسن عىل الغر  ش حسن زوج   مريم دروي

10208  سالم عىل محمد محضى الشامىس 

10209 ه سعيد الشامىس     حمده سعيد عىل الشامىس زوج

10222 مد بن سلوم الفالىس  مد محمد اح اح

10231  سعيد محمد سعيد غيل النعيىم 

10233  هند يوسف عىل يوسف جمعه اليوحه 

10235 يارس صالح سالم سهيل المحرىم 

10236 ل مختار قاسم عبادى محمد   وائ

10242  عبدهللا محمد بىط سهيل العامرى 

10243 امينه محمد عىل بن كىل 

10244   جمعه سالم خلف سالم بياحه الزعانى 

10247 يف العوضى   بدريه محمد اسحاق محمد رسى

10252 ى   بىط عبيد حميد عابد المهير

10258 ه الحر للمقاوالت والصيانه العامه ذ م .م.  رك

10262   ماجد عوض  محمد يافور الهامىل 

10270  ماجد سالم عبدهللا عىل النعيىم 
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10272  
ى

ى محمد الصاق   حامد عىل حسير

10277 ى  ى هشام خليفه عىل خلفان القير

10281  خليفه مطر ال مزينه 

10289  وفاء عىل راشد خليفه العبار 

10294 مد سعيد محمد عبدهللا  ه اح  سلمه عيىس زوج

10296  حمد محمد صالح محمد الجنييى 

10297 مد خالد الشىح  عىل اح

10299 حمد عيىس حبيب سالم المزروىع 

10308 خالد محمد حسن عبدهللا 

10309 مد راشد سالم عىل المزروىع  اح

10313   عىل عبدهللا يوسف حسن الفارىس 

10316 ه عىل غدير سعيد الدرىع  مضيىح راشد زوج

10320 ه نارص عبدهللا  قدريه عبدالرحيم محمد زوج

10321   ميى عبدالحميد محمد عبدهللا حمادى 

10328 مد عبدهللا عتيق مراد البلوىسى  اح

10330  راشد عىل محمد سليمان الشىح 

10336 مد صالح محمد اليافىع  ه اح مد زوج حليمه اح

10338 يف عبدالرحيم     هيثم محمد رسى

10341 مد المصعيى   صالح نارص اح

10345 مد عبدالرحيم العطار  امينه اح

10346   الزعله لتعليم قياده السيارات 

10354 ى   عبدهللا راشد عبدهللا محمد المهير

10359  عىل عبدالصمد عىل عبدالصمد الكيتوب 

10374 عادل ناجى عبدهللا عطيه المصعيى 

10375 مد نبهان نارص زهران اليعرنى   اح

10376 نى  د المحير حمده عوض راشد زاي

10380 ى محمد جمعه ملك  محمد حسير

10381    خليفه نارص سلطان السويدى 

10393   نارص راشد عىل نارص الغييى 

10402 مد  ه عىل محمد اح   خديجه عبدهللا الهاجرى زوج

10403 عمر عبدهللا عبدالكريم نرصهللا العارف 

10406 سليم سالم  ه عشير    فايده العوضى زوج

10407 ه عىل مبارك سحيم حسن    علياء سلطان محمد زوج

10413    خلفان محمد عبدهللا محمد بن غثيو 

10414 ه نصيب سيف سلطان النعيىم  ل سالم زوج ام

10417 يف بالسالح   كلثم محمد رسى

10421  نارص محمد عىل نارص المزيدى 

10422 ه عمر حمد المرى  ش السويدى زوج ريم دروي

10423 ى   خالد سالم حسن محمد المهير

10426 مد العفريت الكوييى  سالم سعيد اح

10429  عىل محمد سعيد ترىك لحريمىسى الحبىس 

10432  عىل محمد سالم السمرى 

10439    سيف عىل سيف عىل الخيىل المناصير 

10445 حمد سيف حمد العامرى 

10450 ن  مد سارج سلمان صالح محمد ابراهيم اح
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10459   اسامة مصباح سالمة صالح سالمة 

10466 ه جابر عيد عبدالعزيز  نب صقر ابراهيم زوج   زي

10478 محمد ثابت محمد سعيد العامرى 

10486  محمد عىل خميس سعيد العريىم 

10489 خالد سعيد مسلم سالم المحرىم 

10500  عبدهللا اسماعيل محمد حسن المنصورى 

10512   عبدهللا محمد كلفوت خميس المنصورى 

10528  خالد عبدالرحمن الشكال 

9674 ى الشامىس  مبارك فاضل محمد سالمير

9689  محمد عيىس بخيت حويرب المنصورى 

9690 مد سعيد سالم محمد العلوى   اح

9694 مد حسن محمد عىل ال عىل     اح

9705 ه عبدالرحمن عبدالرحمن ا    فاطمه عبدهللا زوج

9706  محمد سيف سلطان غليطه 

9711 نارص عىل محمود المازم 

9714 له عبدمسعود  مد ابراهيم المناىع ارم    هدى اح

9719   مديه عىل بالجافله 

9730 ونى  عبدهللا محمد عقيل عىل حسن الزرع

9737 ABDUL HAMEED KHOURI EST 

9741  مصبح حميد راشد حميد الكتيى 

9742   فهد محمد خلفان سالم ال عبدالسالم 

9743 له حمدان سعيد سويلم  خديجه عبدهللا ارم

9747 مد بلهون   عبدالحكيم عبدهللا محمد اح

9751 IMAGE POINTINTERIALSLLC 

9754 مد غلوم قنيى  ماهر اح

9757 نجال صالح سالم اسماعيل بن خاتم 

9759  عبيد عيد صياح المنصورى 

9761  
ى

 ناديه عبدهللا محمد كماىل المرزوق

9766 سعيد سالم سعيد نارص الزعانى 

9768 مد عبدهللا محمد سعيد العمودى  اح

9771 محمد السيد عىل السيد محمد السيد النويس 

9773 عبدهللا ابراهيم عىل ابراهيم 

9781 سعيد محمد سعيد العضيىل العامرى 

9783  محمد مسعود محمد صالح جناج 

9784  عبدهللا سلطان مراد عىل الجوكر 

9787 ه فيصل المخيط الو    زبيده محمد الوسواىس زوج

9789 جمعه محمد خلفان عبدهللا الكعيى 

9810 صفيه سالم محمد شمس  الحوسيى 

9811 يفى  كتوم محمد عامر الشى   نرصه م

9816 عبدالرحمن يوسف نارص النعيىم 

9817 يف عىل محمد خورى  مد محمد رسى عائشه اح

9821  سيف سالم خادم محمد القبيىس 

9822 حمد سالم سيف معضد لخريبانى النعيىم 

9825 ل العالميه للتجاره  مؤسسه التكام

9831    نارصه محمد سعيد العضيىل العامرى 
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9833 مانى     راشد عبدهللا يوسف رح

9842   عبدالمنعم سعيد محمد خلفان الكندى 

9843 ه سلمان نارص عبود غانم  وفاء عىل زوج

9850   حصه ثانى ماجد 

9858 ه سالم محمد سالم قادرى  سعاد عىل سيف زوج

9860  مبارك بخيت مبارك عىل بن علوان 

9862 ى عبيد سويد الصمبارى العامرى   سالمير

9869 مد حسن الزيره الشامىس   خديجه اح

9883 راشد سيف سليمان سيف الشامىس 

9884   خليل محمد عبدهللا عماد بستىك 

9886 ونى  عدنان عبدهللا محمد الزرع

9893 ساره عادل عىل يوسف عىل الحمادى 

9894 مد محمد عبيد سعيد غراب     اح

9897  طالب عبدالكريم محمد عبدالكريم 

9901  
ى

ه عبدالحليم محمد المرزوق اميمه حسن زوج

9909  لطيفه الحزىم قناص عىل العامرى 

9914 راشد ابراهيم راشد ربيعه 

9927 مد مهدى   يوسف اح

9934 حمد عىل العاض الصيعرى 

9936 ى راشد    نوشاد نور عىل محمد حسير

9940   ميى سالم صالح 

9945 مد سعيد سالم سيف بالمر السبوىس    اح

9953 ى  ه سعيد ثانى المهير  ساره مصبح محمد زوج

9956 محمد عىل جمعه عبدهللا الظنحانى 

9959  عبدهللا صديق محمد سميع المطوع 

9965  بدريه مسعود محمد سالم العامرى 

9969  مشى سالم عبيد بالعرىط 

9971 عىل محمد عبيد عليوى 

9973 ه مبارك راشد الهاجرى   موزه راشد زوج

9974 بدر عبدهللا عىل سيف 

9977 حمد سيف عبدهللا عىل بن غرير 

9984 دى  مد نارص سعيد عثمان الواح   اح

9993 ه عىل حارب محمد العلوى   نجاه حبيب زوج

9995 يف عىل محمد الخورى  اياس محمد رسى

9996 سعاده سيف محمد سعيد سوقات المنصورى 

10012 ه حمد محمد بالقرين العامرى     مبارك

10016 زا   ساره اسد عىل مير

10022 ه عبدالعزيز محمد لوتاه  وج يه خليفه عليى    رق

10024 سيف عوض  سيف الكتيى 

10028 صبحه حمد محمد العفارى 

10030 ه ماجد مهير غانم القبيىس   عوشه غالب زوج

10031 ه بدر يوسف محمد المنصورى  عائشه حبيب زوج

10037  سليمان عبدهللا سليمان سعيد الكندى 

10039 حمد عبدهللا محمد عبدهللا الماس 

10040 كسح   سلطان سعيد سلطان سعيد م
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10042   ORIENT TECHNOLOGY 

10044 مد سهيل سهيل عىل بن قمشه العامرى  اح

10059 مد خليل خالد المريىحى  نوره اح

10063  
ى

   مهره محمد عبدهللا محمد عبدهللا المرزوق

10068 عمر محمد عىل سالم عوض 

10069  عبدهللا ابراهيم حسن عبدهللا البلوىسى 

10072    سالم هالل مبارك الطماطم العفارى 

10079 خالد محمد مالك عباس 

10081 ه جمعه سالم خليفه سلوم الراش  ل محمدزوج    ام

10089 مد المسمار   عمر سلطان اح

10092 مد يوسف صالح العبيدىل    صالح اح

10093 مد جاسم محمد المنصورى    جاسم اح

10103 ه عبدهللا الحمادى    خديجه محمد اللنجاوى زوج

10111  مبارك اسد جمعه الشىح 

10116 نى  تسام عوض راشد المحير    اب

14885  حسن ابراهيم سعيد لوتاه 

14887 د المزروىع  د سعيد زاي كتوم زاي  م

14889 ونى  ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرع

14892 مد ربيعه عبدهللا بدو  يفه اح   رسى

14904 عبدالرحمن نارص عايض العتييى 

14905 ى نارص مطهرى المصعيى    نايف عوض حسير

14908 ى  مروان سعيد عبيد المهير

14910  بانو حيدر غالم 

14933    سعيد حمدان عبدهللا نظير الجنييى 

14945 الشيخ حميد بن عبدهللا راشد النعيىم 

14947 حميد سالم راشد سيف الحمرانى 

14956 ىم  عبدالخالق عبدهللا محمد نحيش  الحرصى

14957 مد جميعان سليمان محمد  اح

14961 ى كلندرى    كلثوم عبدهللا حسير

14962 مطر حمود راشد خميس حمود 

14964 مد محمود سالم  ه جمعه اح مد زوج ميى اح

14968 ى العليىل   علياء حميد عىل حميد بن حسير

14969 ج خصونى اجتيى     سعيد محمد سالم الح

14971 عىل سيف محمد الكعيى 

14974 افراح محمد عامر سعيد المشجرى الهالىل 

14977  الشيخه فاطمه راشد بن سعيد المكتوم 

14979 فيصل محمد عبدهللا محمد البلوىسى 

14986 هانى غانم محمد يوسف الزعانى 

14991    امنه راشد سلطان عبدهللا الحمادى 

14995   عبدهللا حمد عىل بلوميه اجتير 

15001 دانه ماجد جابر عىل فخرو 

15003 غايه حسن عىل العويس 

15004 علياء هزيم سيف ثانى السويدى 

15011   عبيد محمد عبدهللا عىل الجاسم 

15013   وضىح محمد عبدهللا النعيىم 

Updated on:

July 31, 2020 Page 58 of 192



CHQ #/ رقم الشيك Shareholder's Name/اسم المساهم

List of shareholders who have not collected their dividends for year 2007

ن الذين لم يتقدموا الستالم أرباحهم النقدية عن سنة  2007قائمة المساهمي 

15017  بدر سعيد عىل الشامىس 

15019  BAKHEET SAEEED AL KATHEERI 

15028 ش محمد صالح  ه محمد دروي  امنه عىل  زوج

15032 HAJI MIRZAMAN HAJI MOHAMMED 

15033  SALMA MOHAMMED OSMAN 

15035   MOHAMMAD WALI 

15037  ARIS K KARABIT 

15040    JOSEF KLEINDENST 

15048 ARZAN HOSANG TANTRA 

15055 BRADLEY PATRICK PETTY 

15057  LOUAY AL KATIB 

15062  KATHRINE JANE MITCHELL 

15065  HANIF SIRAJ DOCTOR 

15071    MOMCILO PAUNOVIC 

15072    PETER JOHN BRADY 

15077  SHAMEELA ESSOP 

15078   RABIH  JBEILY 

15084  VAHID SABET SARVESTANI 

15090   JEANETTE MARGARET BENNETT 

15096 NEZAR DARWISH FARIS 

15101 ABDUL SHUKKL HAJE SHEKANDER 

15105   HAFEJUL LSLAM 

15111 ABU JAFAAR MOHAMED MAHTABUDDIN 

15113 MOHAMMED ISMAIL HOSSAIN 

15114  RAHELA FANCY SALEH 

15115 MOHAMMED RASHED HOSSAIN 

15120   MUSHTAQ AHMAD 

15126  ISTEAQE HASSAN 

15131 KAZI ABUL KALAM 

15137   PIET P.M. BEKAERT 

15138  MICHAELLA KERCKHOF 

15139   ERIC SALOMON MAX MONEYANG 

15140   GINKA HRISTOVA YORGAKIEVA 

15141 مد   ناهيد عىل ابراهيم اح

15142 مد عىل سلمان   عىل اح

15143   تفى محمد جواد عيىس العلقم 

15144  مريم عبدهللا محمد قاضى 

15147 عبدالعزيز عبدهللا محمد جاسم 

15148 ى عىل مهدى عبدهللا  حسير

15149  محمد يوسف عىل ابراهيم العرادى 

15150  محمد عبدالخالق الدالور 

15151 ف يوسف عبدهللا محمد   ارسى

15153 خالد عبدالعزيز عبدهللا جاسم 

15156 اسامه صالح نارص عىل 

15159 ى محمد حاتم  محمد امير
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15162 ى  ى عبدهللا حسير   عبدهللا حسير

15166   ممدوح بن سعيد بن محمد المداح 

15167   عبدهللا عىل عبدهللا محمد الذوادى 

15170 مد حسن قميى  ايمان اح

15171 مد عىل عبدهللا بوخوه   اح

15184  جعفر خميس عىل قميى 

15185 محمد عباس  محمد 

15186   عىل يوسف امرهللا عىل صادق 

15189 ى عبدالفتاح شيخ   سعديه خاتون عبدالمتير

15191 يف حاتم  اسماعيل محمد محمد رسى

15192 ضان  ى عبدهللا عىل رم  حسير

15195    عبدهللا جاسم عبدهللا حسن 

15199 مد محمد الموسوى  السيد عىل اح

15203 مد محمد يوسف بوحىحى   اح

20625 ى حجاز  فراس طاهر حسير

20628 ضياء اسماعيل عبدالكريم الزنانى 

20631 عصام فوزى ربيع مرقه 

20634 ضان  مد مفلح السليمان رم    اح

20637 س جروسمر المحايد    فادى لورن

20638   محمد فهىم مىح الدين محمود 

20641 ى  ق ليى   خالد عبدالكريم فارس ارسى

20659 سوزان محمد راسم نهاد خورشيد 

20674 ش  ماهر خليل نمر دروي

20676 ت عبدالرؤوف عىل العمرى    رأف

20680 ون عبدالكريم منصور الزعيى    مام

20683   عبدالرحمن خرصى محمد عبداللطيف 

20687  نارص طه عبدالغيى مصطفى 

20700 زى سمارو  مروان روج رم

20704  عبدهللا طه حسن شتيوى 

20707 صيفى يعقوب صيفى اسماعيل 

20712 حبيب جميل عبود ضيف هللا 

20713 كفاح عدنان محمد شطاره 

20714  محمد عبدالقادر مصطفى نعمان 

20718 مد جالد     جمال عبدالرحمن اح

20720    هيام عبدالحافظ عىل بركات 

20722 مد حمدان نارص  حسن اح

20732 دى حامد زعرب  خالد زه

20740 مد ابراهيم عبدخرصى حشايكه   اح

20745   اياد فريد محمد زىك السفارييى 

20747 ى    فداء اسحق عبدالحميد شاهير

20748 مروان صالح شفيق ارشيدات 

20749 مد طاهر ابو الرب  فهيم اح

20750   صابر محمود خالد عبدالرحمن 

20751 مد جوده   سناء اسحاق اح

20752 د جمعه سليمان قدوره   رائ
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20755  محمد مفلح صيباخ البخيت 

20756 ى فاعور   غسان بهجت صيى

20762  طارق سمير الياس تسعواق 

20763 مد فرح   عصام حمزه اح

20767 ى  عىل محمود عىل شاهير

20781 ه   محمد محمود عبدالرزاق ابوشعير

20785 د الكيالنى    هالل محمود نجيب زي

20786  ايمن هانى محمد مصطفى 

20790 ا  مد الخواج   نجوى خالد عبدالرحيم اح

20791 مد حسن عبدالفتاح  فيصل اح

20793 مد نايف محمد بيى هانى  اح

20796 عمار فوزى موىس ابو مريم 

20808 سمير خليل محمد سعيد 

20812  نضال ابراهيم حسن عصعوص 

20817    سليم كمال سليم علم الدين 

20825   محمود عبدالسالم حسن اشقير 

20826   االء محمد تيسير ابراهيم حطاب 

20833 عصام عدنان خيلل القطب 

20835   عبدالرزاق صبىح يوسف شحاده 

20836   سفيان يوسف رشيد يوسف فرسخ 

20837  يارس محمود وديع سالمه يونس 

20839  خالد فتىح صادق القدوىم 

20852 مد فريد عربودى  فريد اح

20869 ى محمد الرصص     عماد محمدامير

20877 ى محمد عبيدات    محمد خرصى حسير

20878 محمد عبدالحميد محمد الصمادى 

20881 ى محمد الخصاونه     ديانا امير

20883  فواز فايز عبد صالح 

20893 د ضحوى شالل الشمرى   رع

20894   ندى يارس عبدالقادر عبدالقادر 

20895 ل فؤاد عزت الطباع   وائ

20897  يوسف محمد يوسف حموده 

20903  يارس خليل حمدان المرصى 

20905  
ى

المعتصم عكرمه محمد ياىع

20907  عبدالحميد اسماعيل صالح االعرج 

20913    عبدالنارص نمر عىل الخطيب 

20916 مد غرايبه   سلوى عبدالقادر اح

20919 فدوى محمد بركات 

20921 مد ابوشيخه    جواد عبدهللا اح

20926 يق قمحاوي  د محمد سامح محمد رف زي

20930  ( محمد عيىس)موىس فيصل موىس   

20931 حسام رباح محمد راضى 

20934   مجدى عبدالقدوس مصطفى البيت شاويش 

20935    اسامه محمد عبدالحافظ حسن 

20938  روج طوباىس سالمه عباد 
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20939 مها فريد اسمر عبدالرازق 

20943   محمد اسماعيل موىس البيطار 

20948 مد موىس حسن   طارق اح

20952 خوله عونى شحاده باكير 

20956 مد الرمىح  ل اح  محمود كام

20964    محمد سليم سلمان الحمايده 

20966    عصام هانى محمود البطاينه 

20967    محمد ابراهيم محمد الشجى 

20968  تمام محمد شحاده خليل 

20981 مد عكاشه  ايمن عىل اح

20983 مد خليل حماد  ي اح حرنى

20985 ا توفيق جادهللا النجار  زى جيى رم

20989 اياد صالح حسن عبدهللا 

15211 نضال عيىس محمد الجامع 

15219  مدينه يوسف عىل عبدهللا العجىم 

15223  
ى

يف عبدالرحيم مراىع ل محمد رسى وائ

15225   فاطمه محمد عبدهللا اال نصارى 

15231 يف حاتم     عبدالحميد محمد رسى

15233 غسان عيىس محمد عيىس المناىع 

15242 يف محمد حاتم  محمد رسى

15243 ى جناج     عبدهللا محمد عبدهللا حسير

15244 ى حمد ماجد الرميىح   شاهير

15245  ابراهيم محمد ابراهيم سعيد المسلمانى 

15247   السيد عمار مصطفى ماجد مىك 

15249 جعفر حسن عىل ابورسى 

15251 مد نارص الجوكم   عباس عبدهللا اح

15252 د  عبدالحميد مصلح عيىس عىل زي

15253   دعاء خليفه عبدهللا خليفه المقهوى 

15258  حمد عبدالعزيز مىك عيىس ابراهيم الماجد 

15259 هدى عىل خلف ابراهيم 

15262    السيد عادل هاشم علوى عىل 

15264    عبدهللا سلمان محمد سلمان الجاسم 

15265 مد سلطان  سلوى اح

15277  يارا السيد عادل هاشم علوى عىل 

15278 د عبد عىل حسن مرزوق   رائ

15279   ميى رسفراز محمد اقبال رسوانى 

15280  عبدالمنعم ابراهيم حسن مراد 

15281  ايمان عبدالحميد عبدالجبار الكوهىحى 

15284 اى    حاتم عباساحمد عىل داداب

15285 مد مبارك     مصطفى عبدالشهيد كاظم اح

15286 مد بن خليفه     خليفه محمد اح

15288 يف عباس غالم كازرونى     سام محمد رسى

15290   عبدالكريم عىل محمد العريض 

15292 ى ربيعه     سعد محمد جوهر خير

15296 الهام محمد نافع عبدالكريم صالح 

Updated on:

July 31, 2020 Page 62 of 192



CHQ #/ رقم الشيك Shareholder's Name/اسم المساهم

List of shareholders who have not collected their dividends for year 2007

ن الذين لم يتقدموا الستالم أرباحهم النقدية عن سنة  2007قائمة المساهمي 

15297 ه عىل سالم النعيىم   سمير

15299 ريا عابد شاهد محبوب العالم    زك

15300 يف عبدهللا   يوسف محمد رسى

15303  صالح عبدالرحمن يوسف صليبيخ 

15304 نسيمه ابراهيم غالم ايام 

15308  KHSEINO YULIYA 

15317 CHAKER AYADI 

15322   RAFIK FAYES DARWAEESH AL WAHAIDI 

15325  MUHAMMAD NAEEM ISHAQUE 

15333   HANI WEHBE 

15335   HOUSSAM ABOU TAHA 

15341  WAJD BOUBOU 

15351    RAMEEZA JAMAL YUSUF KHAN 

15355  WAEL HASSAN AWADAILA SHEHADAH 

15356   FARES KWAIDER 

15357    BAN ALAMI 

15358  MASHAAL KAMAL AL SAKKA 

15359  FIRAS AKKAD 

15360 CURTIS JAMES PURDUE 

15362  GULU HASSANAND RANEY 

15363  EMAD MATTAR 

15368   IBRAHIM DAHER 

15373   MOHAMMAD KASIM MOHAMMAD ALAM 

15380 AZAAD NASSER 

15382 REEM ALSAQQA 

15385  BARBARA EILEEN APPLEBY 

15387  RANA NASOUH KHOREIBI 

15388   WALID MOHAMAD ABDEL WAHAB 

15389  EMADELDIN ABDELGADER 

15391 مدى     معن اح

15393  JEAN-MARIE MOUSSALLT 

15402 باسل عبدالمجيد محمد ابوقوره 

15411 RACHED EL TOUKA 

15415  FAISAL HUDA 

15416    FOZI SYED SULTAN 

15419   سعاد برخد ادن 

15421  NAMROD DAWOOD BENJAMIN 

15425  ZAINAB ABDULLAHI AHMED 

15441    ALI SIKANDER ALI 

15442    CHAFIC EL HENOUD 

15450 SAIED MOHAMED EL DALK 

15452  ABDELLATIF EL JAHIDI 

15457  MOHAMAD ALIA AL HABECH 

15467  ABDUL ALSHABIB 

15469  ABDUL SULTAN JAMAL 
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15474 AHMAD AL SAFADI 

20991  حسن عبدالفتاح ابراهيم البسوىم 

20996   ناديه غالب رضا طه 

20997  نائل يوسف محمد شفيق المالك 

21003 ال  امجد ابراهيم محمود رح

21006 مد  ل اح  اسامه شكرى كام

21013 فوزيه حسن احسان الحشموش 

21020  نبيل سمير فارس الزبن 

21024 عاهد داود محمد الرمىح 

21031 مد  محمد يوسف محمد اح

21033 ى صالح  ب حسير سعيد رات

21041 اض  فهىم الصيفى   راىم ري

21044 ى ابراهيم العنانى   بال ل حسير

21046 ى   محمد يارس محمد حسنير

21049 ى فرج هللا  صالح محمد حسير

21055 سامر طالب عبدالرحيم حمدهللا 

21058 سناء محمد اسعد العيىس 

21060 وحمده  حوريه محمد الشيخ عبدالرحمن اب

21061  عبير رسىم نمر الموىس 

21070  ميى محمد يعقوب المغرنى 

21080 د  مد خرصى زاي  بسام اح

21088  عصام نقوال عيىس حشوه 

21092 مد فوزى ابوشحوت   محمد اح

21114 ى الصغير   هاشم محمد نايف صيى

21122 ى   رنى ابراهيم محمود ابو العينير

21127 نهاد محمد خليل بيوض 

21129  محمد عبدالهادى عبدالرحمن عطوى 

21134 ط  د شيب حافظ ابو زن  زي

21136 شفيق طاهر شفيق الطاهر 

21143 اض صالح الخفش  سحر ري

21149 هناء هانى عبدالغيى ابو سمره 

21150 مد عبدالعزيز عبدربه مشعل   اح

21155  عمار حرنى يوسف فضه 

21157  اسامه عادل داود الطاهر 

21161 ى الزبيدى  مد امير  عمار اح

21162 كايد نزار يوسف كلبونه 

21163  خالد محمد مصطفى القضاه 

21164 ع طالب حشايكه  مد راج اح

21170  حازم وهيب توفيق الدقاق 

21172   فؤاد يوسف محمود عبدالحميد 

21173 د محمد عىل عبدالكريم ابونوار  زي

21180 مد موىس ابومازن   وليد اح

21184  ليث نبيه الياس  عزام 

21189  نجوى يوسف سعيد قنبور 

21196 باهر محمد محمود السلمان 
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21202 اره  عبدهللا اسحق محمد ام

21204   انسعيىس محمد عوده 

21205 ل موىس عبدالمجيد سمور     وائ

21214  فضيله حافظ محمد قطيفان 

21220 فاديه خليل محمود الشاعر 

21223 سفيان فالح محمد السكران 

21231 سمر راشد سعيد عبدالهادى 

21239 مد محمود عويس  فاطمه اح

21241 ى يونس عقل   صبىح حسير

21243  هناء عدنان عبدالرحيم حمدان 

21247 محمد محمود نارص منصور 

21251 فادى عىل يونس القاق 

21252    رىل عبدهللا عبدالقادر ابو العطا 

21253 عبدهللا محمد عىل الشياب 

21262 عىل محمد عىل الالال 

21263 طارق عىل محمد شعبان 

21264 مد ابراهيم محمود عوض هللا  اح

21269    عامر عصام عبدهللا الطيان 

31024 روال نعمان حسيى حمدان 

21280 محمود محمد محمد سعد الدين لصوى 

21287 مجدى شوكت محمد سعيد 

21290 مد حمدان   موىس محمد اح

21291 شادن هانى حسن ابراهيم 

21296 لول  ده فيصل عبدالكريم زغ   رن

21297 جهاد موىس محمود حرزهللا 

21304   يارس محمد سعيد عبده شقيدف 

21310 مد  نارص حكمات عىل االح

21314 ى فرج هللا  اسعد محمد حسير

21316 ل حرزهللا  مد كام محمود اح

21319 هانى عبدالفتاح ابراهيم البسوىم 

21322  طارق سعيد عبدهللا مرىع 

21323    جمال محمود محمد ابو حسان 

21326    جمال العبد محمد ابوغنوبه 

21331 مد محمد النجار  ماجد اح

21343 داال بكر عليا الحيارى 

21352  غسان ابراهيم اسحق اشقر 

21354   سحاب عبدالسالم رشيد سالمه 

21362 ى محمد فارس  محمد امير

21363 نيان  قسيم سليمان محمد اب

21365 سهير تيسير عارف السلعوس 

21366 يش   عيىس فواز موىس قاق

21382 موفق يوسف القاسم قاسم 

21389 ال طه محمد الشاعر  ام

21393 ل صادق الشتار   محمد سيار وائ

21395 اياد موىس محمود حرزهللا 
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15475 MOEINI TORBATI SEDIGHEH 

15480  MUNA AL SAFFAR 

15484 M.WISSAM BISHER 

15486   MAGED A H EL-LOUL 

15487 SAMER HAMADE 

15488    MAHMOUD HAMARSHA 

15493  NEIL PATRICK COPLAND 

15496  HASSAN BAHLOUL 

15498  FIRAS KAYSI 

15499 JWAN ABDULJABAR 

15500   SELA R HUMOOD 

15506  MOHAMED SAID HABIB 

15510   HASSAN TOHALA 

15512  SAEED HASSAN AL NAJI 

15523  BASRA  KHAN HAIDER 

15532    MAYYADA AL SHAWA 

15544  XUFEN ZHANG 

15545 LINGLAI ZHOU 

15546   ZHENG YUQI 

15548 CHERYL YI CHEN LYOU 

15551  FAN FEI 

15555   ZHONG YINGFEI 

15559  SU SHANSHAN 

15562    HSIEH CHIN CHANG 

15566  LI HONG JUN 

15567  PENG LI 

15571  LIU YANFENG 

15574   ZHANG ZANZHEN 

15578 CHEN QIUYING 

15580    WANG RONG 

15582  PING XU 

15588    ALENA CHEJNOVSKA 

15595    YUNSON ON 

15596 MICHEAL WALID JADALLA 

15604 HARTMUT MAUSOLF 

15605    BERNHARD ANDREAS 

15607  EMAD ALDIN TRABAZA 

15608 ANDREAS AIKE DUERKOOP 

15611   GUNTER BUSCHL 

15616 FAIEK ADEL EL SAADANI 

15618 IRIS JOHANNA LEISEN FIELLEP 

15621    STEFAN KLINGBERG 

15622 SILKE STROBL 

15628 GHASSAN KHALIT CHIHATLI 

15629  JENS FALENTIN HANSEN 
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15630  ALI JABBAR HUSSEIN 

15631   AHMED FAWZI ZAHER 

15633  PERNILLE COHEN 

15644   خليده بن صغير غزى 

15647 ابراهيم فنيك 

15649  وليد يحير سيد محمد 

15650 ن محمد عالء الدين مسعد عمران    داري

15652   حسام الدين محمد مختار حسن طنطاوى 

15655 مد اللييى   ليىل عبدالرحمن اح

15658 محمد ابراهيم توفيق ابوالعال 

15660 بييى   طارق السيد السعيد الشى

15661 عاطف منير حليم عطيه 

15662 قاوى  مد عىل الشى   حسام الدين اح

15670 ى شمس الدين  شمس بنيامير

15672 محمد رضا السيد دياب 

15673 محمود مصطفى محمود زىك 

15676   طارق محمود ساىم داود سالم 

15686 د عفيفى    عبير انور عبدالواح

15687 مد عىل صالح    هانى عبدالحميد اح

15689 ى فاروق عبدالعزيز سليم   نيفير

15690 حنان عبدالخالق عبدالصادق عبدالخالق 

15697 ف جميل عبدالكريم  ارسى

15699 مد  فريد شحاته محمود اح

15706 محمد سامح عىل مصطفى 

15709  يارس سمير عبدالعزيز االزرق 

15710 مد عبدالعزيز عبدالقادر عبده   اح

15712  عمرو محمود عبدالعزيز ابوالمال 

15713 ف الدين  ف محمد السيد محمد رسى ارسى

15720    السيد سليمان حسن 

15723   هانى اديب روسبشاى 

15728 مد عبدالفتاح فوده     دينا اح

15729   ميى محمد حسن قاسم 

15730 ى عبدالحميد محمد المساوى  حسير

15743 ميى عادل محمد بركات 

15752  ابراهيم عبدالحكيم حنيش 

15753  مسعد عبده عبده سالمه 

15754 ى مجىل  يف بشى مينا رسى

15755 مد عبدالصمد عبدالقادر  ل مراد اح  وائ

15760 مد حافظ عبدهللا  فايزه اح

15764 ه خليل محمد سيد  سمير

15769 مد السيد محمد عبدالوهاب يوسف  اح

21402  سعيد محمد سعيد عدويه 

21405  غديان نمر ذيب ضبان 

21407  سامح عقله عوض حمتييى 

21410 مد محمد يوسف طه  عىل اح
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21417  حازم فوزى عارف جيى 

21419 ون عبدالرحيم محمد كراجه   مام

21421  مصطفى مىح الدين مصطفى ظاظا 

21422 صالح سالم صالح الجراح 

21423 ى عقروق    عصام زهير محمد امير

21427  حنان نعيم يوسف شناعه 

21438  محمد ابراهيم حسن عصعوص 

21447   فارس عبدالمطلب فارس ابو حجله 

21454 فراس مجدى شوكت الفقهه 

21455 حسام الدين عيىس سالم ابوالسعود 

21456   INTERNATIONAL PROGRAMME FOR ARAB DEVELOP 

21464    طالل محمد قاسم عبدالجبار 

21469   شعيب عبدهللا ابراهيم العطارى 

21477 ى يوسف عقروق     زهير محمدامير

21486  ماهر محمد جيى المخامره 

21501 رىل اكرم عبدالعزيز ماضى 

21511  كمال 
ى

   محمد بشار محمد صدق

21517 بكر محمد سليم رسداح 

21526 حسام عىل حسيى حجازى 

21531  سحر محمد نايف العلىمي 

21533  SHIRO HOSOKAWA 

21534 HITOSHI KIKU 

21535    KEIJI INA 

21536 SUSUMU SAKAMOTO 

21537  ATSUSHI HARUTA 

21538 HIKARI TANIMOTO 

21539 HIDEKI NAKASUGA 

21540  TAKAYUKI YAMAGUCHI 

21541    KYOKO OBA 

21542   SATOSHI KOBAYASHI 

21543    HIDETAKA SUGIURA 

21544  TARO KOMAMI 

21545  TAKEHIKO YAMASHITA 

21546 HIROSHI MISHUKU 

21547   TOSHIRO KOBAYASHI 

21548 KOHSUKE HAYASHI 

21549 KEITA SAKAGUCHI 

21550 SHINNOSUKE NAKAMURA 

21552   MASATO OKA 

21553   MIKIO AOKI 

21554    VISHWAS PRAVINCHANDRA VANIAWALA 

21560    ABDULNASSER SALIM BADER AL AMRY 

21561 NAHID AWADH SALIM SAARY 

21562  DOMLUKE SAVIO FRANCIS D'SILVA 

21564   VLADIMIR GRIGOREV 
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21565  ABDOURAHAMANE MUSTAPHA ALWI ALHASHIMI 

21566   JONG GIL JEON 

21569 نهار اوتيد حدران مفلح الصليالت 

21570  خالد مبارك حمد هادى الزوير 

21572 ى عىل عبدهللا جمال   مريم حسير

21573   فيصل نايف مصارع نارص الخالدى 

21575    عبدهللا حسن محمد 

21578 ى    محمد فيصل خالد محمد بن حثلير

21579    فاطمه مرزوق راشد الرشدان 

21580 نجيب عبدهللا محمد صديق محمود بستىك 

21582  سناء مبارك سليمان حمد راشد بورسىل 

21583  فهد جاسم سعود النشىم 

21584 فاطمه عىل عبدالرحمن عبدهللا 

21592 مد عيىس السعد   ضياء اح

21596 مد هانى جميل القدوىم   اح

21597 مد عبدهللا محمد الرشدان   حسن اح

21599  محمد عبدالكريم نارص السندى 

21600 غيداء عبدهللا راشد العبدالغفور 

21603  ناديه نواف عبدالرحمن 

21604  سعود عبدهللا سعود عبدالعزيز المليفى 

21605 م الديمانى  ى  سعد خلف ضيدان الهير

21606   بدر محمد عبدالعزيز الميلم 

21607 ي   نواف عقيل دغيم المطير

21609 ى   محمد سعد عىل الشاهير

21615 مد عبدالرحمن القبندى    جهاد محمد اح

21617   صالح عىل صلح نارص محمد المرى 

21618    جمال فؤاد محمد حسن البحر 

21619   وليد عىل فهد سالم الحمدان 

21625    عبدالوهاب يوسف عبدهللا عبدالعزيز الفارس 

21626 عادل عباسعيدان عباس 

21627   حمد مبارك سليمان حمد راشد بورسىل 

21630  مريم عبدهللا ابراهيم عبدالعزيز المطوع 

21631 فهد نجيب عبدالرحمن عبدالعزيز السعد 

21632 نجيب عبدالرحمن عبدالعزيز السعد المنيفى 

21633 سعد نجيب عبدالرحمن عبدالعزيز السعد 

21636 عبدهللا محمد عبدهللا المشوح 

21637 ى عباس  ى صفر حسير  حسير

21641  عبدالرزاق محمود عبدالرزاق المحمود 

21643    افتخار يعقوب السيد يوسف عبدهللا الرفاىع 

21649  عائشه بدر منصور محمد الخرقاوى 

21650   نور مبارك سليمان حمد راشد بورسىل 

21651 ب محمد صفر العابدين    ميى رج

21656    سها محمد سعيد السيد جامد النقيب 

15771 محمود محمد سناء الجزيرى 

15778   محمد محمد عبدالوارث الجمل 
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15782 وك عبدالقادر ابراهيم    طارق ميى

15792 كالرا وحيد فريد بطرس  منصور 

15797  عبدهللا عبدالموىل السيد عبدالصادق 

15801 مد مجدى ابراهيم العشماوى   اح

15809 مد     محمد عبدالوهاب محمد الهاىم اح

15810 مد شطا  ل اح مد محمد كام اح

15812 ب  مد عىل راغ   عىل اح

15816 اوى  مد اليى  روال كمال اح

15820 ام  محمد عبدالكريم محمود محمد ام

15827 عصام الدين عبدالرزاق محمد سالم 

15828 ف محمود حسن عبده  ارسى

15830 حامد محمد حامد محمد ابراهيم 

15834  تامر محمد ساهر محمد فهىمي حرير 

15856  ايهاب ابراهيم جابر الحسييى 

15857  عالء ابوالمجد عىل فواز 

15868  خالد محمود عثمان شعبان 

15869 مد جمال الدين  ف اح  ارسى

15873   محمد حسن عبدالسميع عبدالحافظ 

15877   اسماعيل جعفر اسماعيل الشافىع 

15880 مد عتمان  مد محمد اح  اح

15881 مد ابوسالمه     الزهراء عبدالفتاح اح

15887 ل عىل عىل سليمه   وائ

15888  رشا محمود السيد الطوجى 

15890 ى عىل خاطر  جمال خاطر امير

15892  ايمن مصطفى عبدالمحسن الشابورى 

15893 مد عبدالمجيد سليمان    سيد اح

15901 مصطفى خلف مصطفى خلف 

15905 رضا محمد عبدالمجيد عبدالنيى 

15906 اساىم محمد محمد كشك 

15909 محمد عبده محمد فياض 

15919  خالد جمال الدين سالم حجازى 

15920    هاجر محمد ابراهيم ابوبكر 

15921  طارق فؤاد محمد حسن 

15927   مجدى اسماعيل عواد 

15930  حاتم عامر محمد محفوظ 

15933 مد  محمد بهاء عىل حافظ اح

15934 فت نعيم عىل عبدالعظيم     مير

15940 حمدى محمد دهب عبدالباسط 

15941  فريده محمد عيد منصور 

15947  السيد محمود محمد عبدالكريم 

15950 ش     محسن عبدالغفار سيف دروي

15956 ل  ي   صالح فتىح عبدالرحمن جيى

15961 مد محمد الباز  ممدوح اح

15971 محمد محمود السيد مرىس 

15972 باسم لطفى تكال بغدادى 
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15978  عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمد 

15985  عمرو محمود لطفى النجار 

15988 مد بيوىم بيوىم غزالن   اح

15990 مد سمير فتوح عبدالنيى ابوالنرص    اح

15992 مد حسن   حسن عبدهللا اح

15994  عبدالهادى عبدالحميد عبدالمنعم 

15995 مد عرفات ابو الحسن القاضى  اح

15996  محمود محمود عبدالسالم محمد 

16000  سمير جرجس بهنا 

16003    امجد ابراهيم المرىس محمد 

16006 مد نرص الدين مصطفى فهىم هلوده   هبه اح

16009 مصطفى عىل مصطفى حسن 

16010 ايمان محمود محمد مرىس 

16012 وك محمد عىل  شهاب ميى

16013  حمدى كمال عبدالعظيم الشحات 

16025  محمد عوض عوض قطامش 

16030 ى عبدالغيى محمد  محمد خير

16033 سامر محمد صابر سليمان 

16034   خالد ابراهيم المتوىل حماد 

16036    كمال قابيل محمد محمد خرصى 

16042   ايمن محمد هريدى عبدالحليم 

16045 مد عبدربه  عبدالنارص اح

16047 يشى  محمد محمد ابوسعده 

16048  ملكه سعيد محمد عىل 

16049 ان فاضل فؤاد جندى  ماري

16050 ب جابر عبدربه الجمل  رج

16051   فاطمه السعيد محمد 

16053 ى   محمد ابراهيم رشدى حسير

16056 ريا محمد عىل موىس  حسام الدين زك

16066  سناء محمد دليل العبد 

16069  محمد فاروق محمود حمدان 

16070 عت محمد منصور   هاله رف

16071    عبدالحميد عثمان محمد خير 

16075 وس شنوده  يشيل مغاري    سامر م

16077  ماجده يحير محمد سعيد 

16080    يارس عبدالرحمن عباس بهجت 

16085 اىع  ممدوح صبىح محمد رف

16087 مد   عبدالقادر صالح عبدالقادر اح

16090 محمود اسماعيل عىل مصطفى 

16092    دعاء سعيد السيد محمد خلف 

16094 عبدهللا محمد طه عوضاهلل 

21658 معيكل سلطان محمد معيكل الدورسى 

21659 عيىس عبدهللا حسن كاكوىل 

21660 نجالء صالح سالم صالح عبدالهادى 

21662 ى يوسف الربيع   سليمان محمد شاهير
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21665 ى  مشارى الحميدى عبدالهادى عادى المطير

21667 ى   يوسف سلطان سفر ضاوى مطلق جابر السمير

21670  نواف سالم محمد راشد الصانع 

21671  نبيل خلف عباس خلف قميى 

21674  خالد حبيب عىل الرصاف 

21675 عبد الهادى صالح عبدالهادى مبارك العجىم 

21678    خالد عبدهللا نجم عبدهللا الشاج 

21679  جاسم عبدهللا قنيى عىل البلوىسى 

21680 مد ا    يعقوب السيد يوسف السيد هاشم السيد اح

21681   مبارك سليمان حمد راشد بورسىل 

21682 ا  جواهر نارص الراشد المحمد الرشيد بوخرصى

21690 مد عبدهللا محمد الرشدان     عائشه اح

21692 مد العصيىم  مد عبدالعزيز عبدهللا اح  اح

21694   سعود سالم عبيد سالم فروان العجىم 

21696   حمد محمد حمد سنان 

21697 ساره مرزوق راشد الرشدان 

21698 ى عىل محمد   فيصل ابراهيم حسير

21701 عبدهللا سعود عبدالعزيز عبدهللا المليفى 

21704 محمد مصطفى محمد صالح ابراهيم الريس 

21705 ى سالم عىل الكريبانى العازىم     حسير

21707 مد حسن   مها محمود اح

21711 ي  فايز رشيد محمد بتال المطير

21715  حمود مطلق حمود سعود ثويمر الرشيدى 

21717 عبدهللا عبدالرحمن سلطان السالم 

21718 منصور عبدهللا نارص عايضالرشيدى 

21719 محمد شميس محمد جعفر 

21721 ى   حمد خلف محمد المطير

21722 ى  ى   مجبل جيجان ضحوى سلطان العيى

21723 عىل حسن محمد 

21727   DMITRIY GORBASHEV 

21729 MAKHASHOV KHAMARDIN 

21731  SVETLANA NAIMANOVA 

21732  SVETTANA KOVALYOVA 

21733  AMANGELDY MAKASHOV 

21734   SHATROVSKAYA OLGA 

21743 روالن جوزف صفير 

21745 ى االشقر   عبدهللا بن حسير

21749  مالك محمود عوض 

21753  سيمون عفيف ابوكروم 

21754 ميى حسن رسور 

21760 عبدهللا محمد عبدهللا الرمال 

21762 ى  ى ياسير نبيل حسير

21763 ايىل شفيق فرحات 

21767 عاض عىل الطحان 

21770 محمد عبد سعد 
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21773 يق قبانى  نبيل رف

21778 ى  مد االمير مد اح    اح

21780 ور     بسام رشيد االع

21785    بسام سيمون سماره 

21788 ى  وحسير ف ماجد اب   ارسى

21790 ى     عزيز جوزيف شاهير

21791 اج  دين اليى  نديم نورال

21801  شادى جوزف جروش 

21805 مد صالح شبل    اح

21808  دانى واهرام بارسخيان 

21825    نجوى طانيوس شقير 

21827  ريم برهان بيدس 

21833    براء معروف قزيحه 

21835 ELIAS YOUSSEF WAKIM 

21840  منال فريد حليى 

21845  HASSAN SOBHI ALAMA 

21847 عياض اديب كيوان 

21849 اض عبدالمجيد عبدالفتاح   محمد ري

21859 ى   مارك عادل ربير

21863 ى نرسيس جانزوغيان  هيلير

21865 فوزى فارس  داغر 

21869 يه محمد خرصى اليسير  ران

21880  عماد محمد حطيط 

21888 محمد صابر مملوك 

21891 زى الجبيىل  داليه محمد رم

21892  عبداالمير محمود رطيل 

21893    سمعان الياس بطرس 

21895 محمد عصام عادل جانبيه 

21898 د جميل برجاس  رائ

21899  عمران محمد مطر 

21900 نىه صادق عمر 

21903  ثريا حميد حمود 

21908 ى ميى   جوززف ميى

21910   الياس نقوال بوصعب 

21913 اء عىل زريق    رج

21917 مروان جميل ماضى 

21925    سمير يوسف اليسير 

16095  محمد مصطفى مصطفى حموده 

16096 ى ثابت   تامر مدحت  حسير

16097  اكرم حلىم سمعان واصف 

16098 مد مهدى  سامح فوزى اح

16099  مديحه محمد عبدالوهاب 

16104 محمد فؤاد السيد الجاويش 

16106 ت  قنصوه  ى رأف محمد حسير

16107 مد  محسن محمد صادق اح
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16112  قاسم محمد السيد المرىس 

16113 لتدوال االوراق الماليه  ى ه نايل انفستمنيى   رك

16117   الوليد عبدالجيد خليل زارع 

16118  خالد توفيق محمد خليل 

16124   حاتم ابراهيم محمود الكرته 

16125 بييى   ايمن محمود عباس محمد الشى

16129   هشام محمد عبدالعزيز السيد 

16130   يوسف عبدالرحمن يوسف الحوت 

16139 مد الطويل  ال السيد اح  ام

16140   محمد حسن رسى حمدى 

16142    هشام عبدالمنعم حامد مراد 

16144    EHAB REDA ABDULL RAHMAN MOSTAFA 

16145   نىه عصمت عىل عطيه 

16147   ايهاب ابراهيم محمد اللبان 

16149  محمد مصطفى عبدالحميد الففى 

16150   عمرو محمد عادل عىل موىس المجايرى 

16167 حسام الدين مصطفى حمزه حمزه سعد 

16172 ى شحاته الجوييى  طارق صيى

16176   يارس عبدالهادى السيد محمد 

16178  عاطف محمد سالمه محمد 

16180    WAEL KAMAL SHARAF MOHAMED ELEBS 

16182 مد ابراهيم   مرفت محمد اح

16183   بهاء الدين حسيى سالم محمد 

16187 ه حمدى سيف عبدالمتجىل    امير

16205 يف عبدالغيى وشاج   هشام محمد رسى

16207 ثروت عبدالقادر السعيد شحاته 

16211   جمال ابراهيم محمد ابو السعود 

16222 انى محمد حسن عبدالعال    محمد رج

16228   منير عبدالفتاح عىل عبدالمجيد 

16233   محمود عبدالنارص ابراهيم يوسف 

16235  محمد محمود عبدالمجيد عفيفى 

16237 اسالم نعيم دياب خليفه 

16239  نارص توفيق عبدالمنعم توفيق سليمان 

16243   محمد عبدالكريم عبدالسميع عىل 

16248   عماد الدين زىك محمد عماره 

16250 دى محمود النادى  محمود وج

16251 ان  مد زي  داليا محمد اح

16256  هشام مصطفى عبدالعزيز 

16258  محمود محمد االترنى 

16259 مد زىك المدبوىل   محمد ابراهيم سعيد اح

16260 ل  عبدالكريم فايق كام

16263 مد    عبدالرؤف عبدالرحيم موىس اح

16270 مصطفى شعبان بدير واصل 

16275 مد هالل  ى محمد اح صيى

16281 هدى مصطفى فرج شحاته 
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16288 مد عبدالهادى مصطفى عىل     اح

16289  محاسن عيد محمود موىس 

16290 مد حمدان محمد  فتحيه اح

16291 مد نبيل عبدالمنعم عبدالهادى   اح

16300 وى  ف كمال عفيفى الدج  ارسى

16304 اىع بخيت  ايمن خلف رف

16305 مد محمود غنيم   يشى اح

16306  
ى

مد نشات ابراهيم الدسوق  رؤى اح

16308 ى البنا   وحيد السعيد السعيد ابوالعينير

16318 مد بهنساوى محمد  عزه اح

16323 محمد عيىس انور عيىس 

16326   محمد عبدالحميد عبدالفتاح عبداليى 

16328 ريا محمد فريد عبدالمجيد  مد زك اح

16332 مد محمد ابراهيم مصطفى عامر    اح

16339 ى الغنيىم  محمود محمد امير

16342 انى عثمان   مدحت عىل رك

16344   محمد مجدى عبدالحميد عثمان 

16348  وليد محمد عىل محمد 

16349 مد  اض حمدان اح  حمدى ري

16351    صالح عبدالصادق محمد موىس 

16354    خالد سيد عبدالعزيز محمد ابراهيم 

16357  هيثم اسماعيل محمد نديم 

16368 دى ابراهيم عبدالعال خليل  ل وج    وائ

16373 وس  س عطاهللا تاورصى  ايمن موري

16374 ريا عباس البستانى     يحير زك

16380  حسن فريد عيد الهالىل 

16384 ريا عبدالعزيز السيد ناصف   زك

16389 ل عبدالفتاح محمد جمال الدين  وائ

16392 ى     امير فهىم عبدالصادق ابو العينير

16394 مد ساىمي محمد هيكل  اح

16398   محمد عبدالرؤوف السيد السعدنى 

21943  ايىل ضاهر حبيب 

21945 مد العينا     ايمن اح

21952  جهاد محمد حسان 

21955   HABIB KAYALEY 

21959 ي  ى الخير ى هانى امير حنير

21964 بل سمير القزى  رسى

21973  فؤاد محمد سالم 

21982  باسل سميح حيدر 

21985  فضل توفيق الديالنى 

21989    مريم خليل الرواس 

21990  جمال عىل فتونى 

21992 ي 
ونى اسامه عبدو الزرع

21995  مازن فاخورى 

21997 مد عيده  ى محمود اح  ياسمير
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22002 ان  عبدهللا مالك عسير

22003 ى   نهاد محمد حسير

22011 كارين واسكييى بلبليان 

22014   يوسف حسن جابر 

22015 ربيع سعد الدين ابوظهر 

22016 دين  دين نورال د نورال  رائ

22019 ب كمال الخشن  مد رات  اح

22021 ه جان برشا  ى جرجى بو سليمان زوج  كرستير

22024    محسن محمد هرمشىل 

22028 هيثم عبدالرحمن القاطرجى 

22029  ىم حسن رسور 

22032    اسعد خالد السعدى 

22033 عىل محمد حسن 

22040 ى   غزوه عادل ميى

22042   وليد فاروق سليمان 

22043 ه بولس  قرقماز  سوزان انطوان عطاهللا زوج

22045 ANTOINE JOSEPH PACHED 

22047  RICHARD ANTOINE ABBOUD 

22048   SARMAD SAMI HOYEK 

22049   ( ى العربيه  ه التامير ك ل.م.ش)رسى  

22050 ازى  طارق نايف العنيى

22054   خليل اسماعيل جابر 

22055 زهره وهيب الحلو 

22057  رشاد طانيوس الخوند 

22060  جورج سابا سابا 

22062 ن سميح االسطه    كارم

22063 تونى  ادولف يوسف الشى

22068 مد عىل شليى    اح

22069 طاهر يعقوب تعمرى القيىس 

22070 ه عماد الريشانى   سمر بهيج حمدان زوج

22072 ه معروف سنو     سوزان

22074  عىل محمد عطايا 

22085    محمد ابراهيم شكر 

22087 يس نصور   كنىل ان

22091 اض حمودى  ندى محمد ري

22096 زى نارص بحوث   رم

22099    علياء حميد محمود 

22109 اض فيصل الوىل  ري

22110 مد محمد عىل لزيق   اح

22112    نعمان خليل انطون 

22113 ى ايىل سلوم     مارلير

22114 يف اغوب طوسونيان  ازن

22122    غصن شبيب ابوعساف 

22126  عباس يوسف صلوب 

22127    معروف وهيب قزيحه 
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22132 ىل  مد عىل االرم    اح

22134 بولس  الياس  قرقماز 

22136    ربيع سيف الدين سيف الدين 

22141 MAURICE GEORGES ZAKHIA DOUAIHY 

22143 شوان  ى يوسف ك  كرستير

22144    جهاد جوزف فرنسيس 

22149  SALEM NAZIH ABOU FAKHR 

22151 اط   روال بيير رب

22157 كاتيا اديب طيار 

22163    نىه محمود بوغنام 

22169 هاله عبدالجليل عبدالرزاق مرجان 

22180 ل الدجيىحى    نورا شام

22181  بسام جورج سيدى 

22186   مروان جورج  بجانى 

22187    سامر محمد السعدى 

22192  عائشه سعد الدين النقيب 

22193 عىل ناجى الضاوى 

22206  جوزف الياس كريمسيى 

22209    WIJETUNGA MUDALIGE CHAKRAPANI WIJETUNGA 

22211 BAKTHI SANATH JAYANETTI 

22213  SHANE DAMIAN WILHELM HAMER 

22214 DAYARATNE ILLANKOON 

22216  PRADEEP KUMARA WEERASINGHE 

22221   RAWEENDRA PRASAD SENEVJRATNE 

22222 DUWINDRA VIPULA WICKRAMASINGHE 

22223  PONNIAH THAYANANTHAN 

16399 ى كمال عبدالعزيز نونو     حسير

16401 كريم محمد السعيد سالم 

16402 سعيد مسلم سالم فراج 

16403 مد اسماعيل  مد طه اح طه اح

16404 محمد سعد سليمان حسن ابراهيم 

16406  سمر مدحت هاشم بكير 

16407 ى حافظ   ميى محمد صيى

16409 ى عبدالحميد البيوىم   جيهان محمد خير

16412 نهله موىس محمد محمد 

16415   مينا اسعد ابراهيم ميخائيل 

16417  
ى

ل عبدالفتاح عبدالباق ام

16418 اب مصطفى جمعه مصطفى  رح

16421  مجدى سعد محمد فهىم 

16430 دين مصطفى انور البورييى    نورال

16433   رشا محمود زىك حسن 

16438 عمرو السيد رشاد السيد 

16443 مد  محمد حنفى محمد اح

16446 محمد سيد محمد الجوهرى 

16453 مد نرص  مد ابراهيم سيد اح خالد سيد اح
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16458 دى ابراهيم عبدهللا  مد وج محمد اح

16459 يف عبدالمنعم صادق     محمد رسى

16463 مد مدحت هاشم فوزي عبد الرحمن  اح

16465 ريا حسن عواره  مد زك  اح

16469 يف محمد عبدالحليم فضل اسماعيل     رسى

16470  محمد جالل عىل عابدين 

16472  منال نبيل وهبه تادرس 

16477 مد    حكمت عىل حسن اح

16479 عىل محمود مصطفى عىل 

16480 عصام محمد الصغير محمد 

16482 اسامه جالل يونس عبدهللا 

16483    عمرو عمر محمد سالم الصوه 

16485 ى  مد صالح الدين يوسف حسير مجدى اح

16486 سالم هاشم سالم الدش 

16487  محمد محمد ابراهيم جاب هللا 

16499 ام حافظ   حسن محمد ام

16502 ف محمد عبدالعليم فراج     ارسى

16520 يف بركات  نب عبدالمنعم رسى   زي

16521 اب    فرج عبدالتواب محمد الشى

16531 مد عبده عبدالحميد مصطفى    اح

16533  ايمن الفى بسطا دقدوق 

16537   عصام عبدالحميد عبدالمجيد عىل 

16540   سناء عبدالعظيم فرغىل كريم 

16543    سامح فاروف عبدالرحمن عيد 

16544   عالء عجاييى سدراك فلتاوؤس 

16551   جيالن محمد عبدالحفيظ رسور 

16553 يم  د رح  محمد عبدالحميد عبدالواح

16555  مصطفى ابراهيم خليل 

16556 مد  ى اح    طارق حسانير

16562   لمياء عالءالدين اسماعيل حبيب 

16572  ميالد يوسف حنا 

16574 مد سمير عبدالرحمن المملوك  اح

16584 مد فوده  فرج عبدالجواد اح

16585 مد   محمود حسن هارون اح

16592  هشام صالح الدين حبيب 

16600 مد عبدالمعىط     يارس فتىح اح

16605 محمد موىس سليمان قشطه 

16609 اسامه عىل بركات عىل 

16611 عماد فوزى محمود حميده 

16612  عالء حسن عىل الحجاوى 

16614  راىم عباس زين الدين عىل نور الدين 

16621   ايمان ابراهيم حمدان الهشه 

16629  MARIA MONTSERRAT MARTIN BRITO 

16630    ANWAR NASIR FARUQUT OR  ALEXANDRA RAQUE 

16631  FRANCISCO JAVIER DE LA GRANDA 
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16632  DIFANG ZHOU YE 

16636   KEBEDE TESERA 

16639 TAPIO OLAVI OR VUOKKO PIRJO 

16643 JAMILA ISHAK 

16647  JOSEPH CHAMIEH 

16648 SAMIRA MERZOUKI 

16653 HOUSSEIN HYJAZI 

16654   HIAM SALIM 

16655   KAMAL BOUSSEBISSI 

16658  OLIVER MANUEL AGUADO 

16662   JEAN PAUL AUGUSTE JULIEN COUETIL 

16663    JELLOUL HAMROUNI 

16667 PHILIPPE BERGER 

16681    ALEXANDRE JEAN PIERRE DE SUYROT 

16684 SHURONG JIANG MANDARAKI 

16686  ILIAS ANTONIOS AVDOS 

16754 THEREZE WARD OR PATRICK OR RAYMOND 

16764    ARJUN RAJ KHANNA 

16765 DEXTER SAVIO CORNEL 

16766 SADANANDN DILIP 

16767    SIMI SANJAY NAIK 

16773   MOHIT BABLANI 

16775   RENU SACHDEVA 

16786   ARUN KUMAR 

16787 SUREKHA RAJENDRAKUMAR SALVI 

16792  BHAGYALAKSHMI PREMNATH SHETTY 

16793 RANJIT SINGH BHAGAT 

10530 ه عيىس عبدهللا شهداد    مريم عىل زوج

10532  نارص محمد مطر ابونمر المزروىع 

10538 له هالل سالم الزريم     عوشه حيد الشاقوش ارم

10539 ى نواف عبدالرحمن العابد    ياسمير

10546 ه حسن محمد ماجد العىل  حوريه مصطفى زوج

10554 خالد ابراهيم سيف عبيد بن شهدور 

10559   فاطمه عبدالعزيز محمد عبيد بن حثبور الرىمي 

10561  خليفه راشد خميس راشد مرخان 

10562  عبدهللا سالم عبدهللا المسافرى 

10565 ه سعيد عبدالجليل   فاطمه محمد عباس زوج

10566 مد سعيد حمد عىل الجنييى    اح

10569   فاطمه عىل مال هللا محمد غانم 

10573 دى الشىح  مد زي  محمد اح

10575  فاطمه مادوب محمد يطبع العامرى 

10577  صالح محمد عبدهللا بدر الظاهرى 

10585   سهيل عبيد خلفان خميسالمزروىع 

10586    عبدهللا فايز حميد خلفان الشامىس 

10588 السيد حسن السيد شيى السيد محمد الموسوى 
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10589  امنه عمر يوسف جاسم الدوجى ال سنان 

10591 مد جعفر عىل ال مندوس   عىل اح

10592  راشد ابراهيم راشد المحيسيى 

10593  عىل محمد عىل غريب البدواوى 

10602 مد عبدهللا الفارىس    عىل حسن اح

10607 ر سعيد الرمييى  ى معضد صالح مير

10610 صالح حمد سعيد صالح المنصورى 

10611 سعيد خميس  عىل محمد الشامىس 

10614 سعيد مصبح سعيد مصبح النارصى 

10618 رى   حمد عبيد حمد زوه

10619   عادل عىل سعيد عبيد المنىع 

10620  نادر جابر حسن عبدالسيد حسن المازم 

10621   محمد سعيد غافان مسلم الجابرى 

10625   يحير نارص راشد حامد الكلبانى 

10632 ه فهد كاظم غلوم عباس  ى زوج  مريم حسير

10637   سليمه عىل حمد عيىس المهرى 

10638   حسن محمد عبدهللا فضل الحمادى 

10639    فاطمه عبدهللا شكر ابراهيم بلوىسى 

10640  شامس راشد عىل محمد الشامىس 

10643 ه محمد عثمان مفتاح  مريم ابراهيم عىل زوج

10651 عمر محمد ثانى بىط المرى 

10652  عيىس يوسف محمد الحوسيى 

10662  محمد ربيع مصبح العليىل 

10664 يبه    عبدهللا يوسف عبدهللا بورق

10669 مروان حسن مراد يوسف البلوىسى 

10679  عبدالرحمن محمد عبدهللا ال عىل 

10683 مد عمر العطاس  مد عمر اح    اح

10689 مد محمد سعيد حمد الكعيى    اح

10690   نايف مطر محمد سعيد الكتيى 

10696    الشيخه سميه صقر بن محمد القاسىم 

10698 ه عبدهللا الهاشم  مد زوج   امنه محمد السيد اح

10706   بخيته محمد سيف فارس المزروىع 

10714   محمد خليفه محمد سعيد القبيىس 

10717  عىل يوسف مطر المالىك 

10731 ه عمر سيف بوعصيبه  شيخه حميد زوج

10735 مد حسن محمد نور    اح

10736 عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر 

10741 جعفر السيد جواد السيد جعفر شيى الموسوى 

10744 ه عىل حسن عىل الحوسيى  ى زوج  هدى حسير

10758 ش ابراهيم جواد مرهون     دروي

10761 عيىس سالم خادم محمد القبيىس 

10763 ى  انى راشد دعفوس راشد المهير  ام

10768   سعيد عىل عمر هالل الظاهرى 

10771   نارص عىل سالم عوض بن لجرد 

10773 ى   سالم عىل محمد بخيت الكثير
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10775 ه عىل خميس  خلفان الكعيى   عائشه عىل زوج

10781  مريم نجم عبدهللا سيار عىل الحوسيى 

10789 ى سالم حسن المرىع   عىل سالمير

10794 ه راشد محمد راشد الجروان  جواهر عبيد زوج

10806 ى محمد هادى محمد العىل    حسير

10811  حسن محمد اسماعيل 
ى

شوق

10815 مصبح غانم محمد الزحىم 

10816  فاطمه عبدالحميد السيد فايد 

10820 ول  وشند بوتا م  ك

10829 ى المنصورى    عىل غانم راشد شاهير

10830 مد ابراهيم عبيد حسن سبونى الرئيىس   اح

10831  
ى

ى المرزوق مد محمد حسير اح

10832 عبداللطيف عبدهللا عىل القرقاوى 

10837  عبيد سعيد عىل المقباىل 

10842 مد محمد عبدالرحمن ال عىل     وليد اح

10847 ق االوسط للسقاالت ذ م م  ه الشى ك   رسى

10849  فاطمه عتيق راشد محمد المرر 

10852   منصور سعيد عمر عريد المنصورى 

10855    محمد راشد محمد عبدهللا المزروىع 

10859 فهد مسعود عىل مسعود الجنييى 

10864   حمد محمد عبدهللا اسماعيل الهاجرى 

10871   طارق اسماعيل محمد الحوسيى 

10874  بدر صالح عبدهللا طحنون ال عىل 

10879 مد سليمان الشىح  حسن اح

10880 فارس عىل خلف خلفان بوحميد المزروىع 

10884  راشد سالم محمد رسحان العيسانى 

16796  OLINDA MARY GOVEAS 

16797   VENUSOPALAN NAYAR 

16811 MOHAMED HANIF HILAR MOHAMED 

16815 SANKARAN RAMAN NAIR 

16825 FUAD ASHREFF 

16832 ABBAS HUSAIN 

16836   SAACHI RAMESH & OR RAMESH KUMAR THAWRANI 

16840 AMIT SRIVASTAVA 

16845 BALASUBRAMANIAM HARISHANKAR 

16846    NARSINGH TARACHAND KHANCHANDANI 

16847    RITESH BIPINCHANDRA SHAN 

16853  IMDAD ALI ABDU RAZAK 

16863 ABDUL AZEEZ ONNARAKKATTAYIL 

16864 GANESH UMESH SHENOY 

16898   KANEEZ ZAINAB 

16907  YOLANDA ANITA MENDONCA 

16908  PHILIP KOLLAKUNNEL 

16909 MAHIMI MOHAMMED IBRAHIM 

16912 RAMESH CHANDRA KATHURIA 
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16913   SUNIL CHANDRA 

16916   MAHESH ASKARANDAS 

16919  BHARAT GUNVANTRAY GOSALIYA 

16921    SYED TAHZEEB ALI 

16926  IQBAL SHANI 

16929  ANJALI SANTOSH KUMAR 

16934 VIVIAN JOSEPH BRANK 

16940    MANOHAR MOHAN LAL LAHORI 

16945  URFI KIDWAI 

16966 SAIDALVI THATTAN PALLIYALIL 

16968  PISHU UTTAM GANGLANI 

16969  ASHUTOSH KATRE 

16970 LOURENCO ORIANA SUZANA LUZETTE 

16971  TANIA BOTHELLO 

16975 HITESH & DIMPLE 

16979 PATEL MUKUNDRAY RAMBHAI 

16987   RAJIV SAWHNEY 

16990    SANDEEP KARUNAKAR SHETTY 

16991  ALBERT GEORGE RAPP 

16999  ISHMINDER MEHTA INDU MEHTA 

17000    DHARMENDRA DWARKADAS RAMRKHIANI 

17002    SUJITH SREEKUMAR 

17008 SARAT CHANDRA KUMAR 

17019 ARVIND HARIBHAI UMRANIA 

17024   SHAHUL HAMEED ABDUL SAMAD 

17033  BHASKARA RAO GUNTREDOY 

17034 EDAKKUNNY SUNIL KUMAR 

17046  REETA GUPTA 

17053  RAFIA SULTANA OMER 

17060 LALIT JUDE COUTINHO 

17063   SHAMSEENA NOWSHAD 

17065   PONNICHI KARIMBU VALAPPIL MUHAMMED SHERI 

17069   JAYENT BHAGWANDAS 

17078  MURLI KHANCHANDANI 

17085   LALCHAND JIWATRAM LALVANI 

17089  HILMI MOHAMMED 

17093  VALORE ASHOK MENON 

17117 SANJAY GUPTA 

17121 MEHBOOB HUSSEIN 

17128   RAMAN PABREJA 

17135 SUJATHA KESAVAN 

17137  HAMID KUTTY SHAJAHAN 

17143    VASANTHA KUMAR MOOTHEDATH RADHAKRISHNAN 

17151 SALIM MOHMED MASTER 

17156  NAZNEEN JOHAN ABDULLA NASSERI 
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17159 SYED MOHAMMAD ZUBAID ASGHAR 

17189 ASHOK JOSEPH ABHILASH 

17200  RIYAS PUTHUPARAMBIL ASSANAR YOUSAFF 

17203 VIVEK ABDULLAH MUHAMMED ALI 

17206   CLYDE CHRISTOPHER D'SOUZA 

17219   GEORGE THOMAS 

17243  MANOJ KUMAR BHASKARAN KOORKAPARMBIL 

17271  NATASHA HUSAIN 

17272   OMKAR NATH 

17276  KHADER MEERA RAWTHER 

17323 MUHAMMAD NAFISUR RAHMAN 

17327    MANISH BHAUWANDAS KARANI BHATIA 

17328    PARAKULAM HASSAINAR ABDU 

10888  نوال عىل عبيد عيىس السويدى 

10891 ه نارص حسن محمد بن  ى زوج    حمده محمد المهير

10897 ى بركات الكعيى  ى عبدهللا حسير حسير

10900 ه سلطان محمد عناد الكعيى   عوشه محمد زوج

10906  عىل عبدهللا سالم عاشور 

10910  عىل عبيد طارش الكعيى 

10916    مطر سعيد سلطان حسن رصيدى 

10931  حميد سعيد حميد عصيان 

10932 مد الخالدى  مد حموده اح   خوله اح

10939 مد خادم سيف خليفه الرمييى  اح

10941    زلمه عبدهللا عىل الصيعرى 

10942 مديه بىط مقرن سلطان 

10950 عادل ماشاء هللا محمد عباس خورى 

10955   محمد اسماعيل ابراهيم عبدهللا 

10956 مد خليفه كنيش القبيىس  بىط اح

10966 ه حسن عىل الساعدى  مريم دريب زوج

10968 مد ابوبكر السقطرى  مد سالم اح  اح

10969    صالح سلطان عبدهللا صالح الشامىس 

10970   سميه يوسف حسن يوسف العزيز 

10973 مد محمد يوسف بوخماس   محمد اح

10976    فاطمه محسن نارص عبدهللا الناخيى 

10978 صارى  ش االن مد غلوم عباس دروي  اح

10980 محمد حسن محمد البحر 

10987 ه حيدر سعيد سيف المرزوق    اسماء عبدالحق زوج

10990 مد عبدهللا الهاشىم   حسن محمد اح

10991  جواد سعيد جواد 

10999  عبدالرحمن محمد عبدالكريم خورى 

11003    عىل جمعه محمد عىل الحايرى يماج 

11004 سعيد حاظر عبدهللا حمد المزروىع 

11015 مد خلف العتيبه   عبدهللا سعيد اح

11016 ه محمد عبدهللا هناوى  فوزيه محمد حسن زوج

11019  يوسف عبدهللا مال عىل المال 
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11028 ى  مد ضاعن خميس  المهير  منصور اح

11034   هند ماجد راشد خليفه العبار فالىس 

11040  مريم عبدهللا الشعفار 

11045 يعقوب محمد جمعه 

11048  عىل عبدهللا محمد عبدهللا الرقبانى 

11051   جاسم محمد عبدهللا الحوسيى 

11052 شيخه عبدالرحمن محمد عبدهللا النقيى 

11055    راشد محمد خلفان عبدهللا الهامىل 

11059 امنه عبدهللا عقيل عبود ماضى 

11061 اء محمد راشد بىط البواردى  رج

11063 ش المحرىم   عوض مهنا النونى قرام

11066 لوزه فارس  عىل السبيىع العامرى 

11073 عنايات عبدهللا محمد 

11077 ع  ه سيف محمد راشد سعيد الشى    بدريه حسن زوج

11079 مد عيىس عىل الحمادى   عبيد اح

11086  خالد صالح محمد الصالح المخييى الجنييى 

11091 بانى    قبالن مسفر محمد عىل االح

11095 يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك 

11097 عبدهللا صالح محمد صالح المخييى 

11099 ىك  تسام سالم سعيد سيف الضبع الدرم اب

11100 مريم خليفه محمد الفقاىع 

11102 ونى  مد عقيل عبدالرحيم عبدالرحمن زرع اح

11104 يه عيد بالل مبارك الطاير   رق

11106  عمر عىل محمد عىل المال 

11107   فهد عبدالعزيز محمد عامر بن اسحاق 

11110  الدحبه محمد سالم صقوح العامرى 

11111 ش الرئيىس  مد موىس سعيد دروي   اح

11124 يىك  عادل عبدهللا محمد يحير اليى

11125  عائشه ابراهيم عىل محمد المطوع 

11144 ه حميد سعيد حميد عصبان  عائشه سالم زوج

11148 مد السويدى   عبدهللا خليفه اح

11152 ان محمد  عمر محمد مير

11154 ونى    فاطمه محمد عباس  الزرع

11166   مانع عىل جمعه محمد النقيى 

11168  عمر محمد صالح محمد الحمادى 

11174    سيف محمد حمد سعيد الدرىع 

11175 مد محميد المانع المنصورى   مبارك راشد اح

11187    شيخه سويدان خميس خلفان بالجافله 

11188  فاروق عبدالحميد محمد مظهر الحمادى 

11191 ى  مد المهير مد ثانى اح له اح مد ارم مريم اح

11201  ميى نارص منصور الرخيىم 

11204    خلفان سعيد شخبوط الشامىس 

11205   عبدهللا خميس عبدهللا الشامىس 

11213 عمير محمد سعيد نايع النيادى 

11227  هادى خميس  عبدهللا خميس  المنصورى 
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11230   محمد عبدهللا صالح الصيعرى 

11247  مريم سعيد عىل سعيد البخييى 

11257  خليفه خميس  خرباش  حمد الغييى 

11258 مد خورى  عبدهللا سعيد مير عبدهللا اح

11265 عبدهللا عبدالكريم   عبدهللا عبيد مير

11269   ابراهيم حسن عىل محمد الحمادى 

11278 ى طاهر  مد حسير ه موىس اح ى عيىس زوج    هورى حسير

11279 خالد عبدهللا سالم محمد الزيدى ال عىل 

11281 ى عىل الصايغ  ى بدر حسير    حسير

11282 ه مصطفى محمد محمود    فوزيه ربيع زوج

17331  ARUN SHUKLA 

17337 ANIRUDDHA MUKHERJEE 

17343  MUHAMMAD JABIR MAMMU 

17347  MERCY AUGUSTHY 

17353  SHAKEEL ISMAIL SAYED 

17355  ANKITA YOGESHKUMAR 

17362   SAMEER BUTHIYSVEETIL MANNINGAYIL 

17367  JAYANTI MANOJ JAIN 

17372 BEENA POTHEN POTHENPERACKAL KURIEN 

17382    VIVEK VITTAL RAO 

17390   SAMEER JOSHIR 

17392  AHAMED KUNHI THEKKE KOLAYATH MALIKAYI 

17393 MILAN JAYSINH ASHER 

17395  SAMIR USMAN DHOPAVAKAR 

17402  JIMMY ZACHARIAH ARUVITHURA 

17407  SEARCH POINT MANAGEMENT CONSULTATIONS 

17408    SURESH BHIKHALAL MAKWANA 

17414   NARENDRA KUMAR BHAG CHANDANI 

17429   NONVINKERE SRINATH RAGHU RAM 

17430   KANTHALU SANKARAN GANESAN 

17435   M JAWED SAJID 

17438 KUNAL PITAMBER MANGLANI 

17440 PRAKASH KANYO MAKHIJA 

17446    MOOLIYATTIL VILAKKUMADATHIL VENUGOPALAN 

17454    SATISH CHANDWANI 

17455  PETER JOSEPH FERNANDES 

17461 ASHRAF MANNAL DOOZHIYIL 

17464 ISHRAT KHURSHID 

17467   ASMAT PASHA ABDUL RAHMAN AGA 

17469  GURNAMAL PURSAWANI 

17470 GYANENDRA RAJ MEHTA 

17478 VARGHESE MAMMEN 

17488   VISHAL SHARMA 

17489 ZEENA KHARIM 

17501 PHILIPOSE THANKACHAN MALLIKIZHAKKATHIL 
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17506  AUDREY GAUR 

17510 VIVAN VALERIAN LELOIS 

17512 RAMILA NARAN RANDEL 

17514 VYAS DIPAK SHANKERLAL 

17517  THOMAS LINO PROTASIO COUTINHO 

17519   GHOUSIA AKBAR ALI 

17522  KHALILUR REHMAN ZAKIR HUSSAIN 

17532 SUMEET MEHTA 

17533  SURESH TARACHAND KHANCHANDANI 

17546    RAJIV KISHIN GANGARAMANI 

17555   KHACHIWALA ALIASGAR KIKABRAI 

17564 DENNY GEORGE 

17570  NARIMAN NADIRSHAW KARBHARI 

17574 DEEPAK MEHRA 

17576 SHIHABUODEEN CHEERAMBA THETHIR 

17577   MANOJ SONI 

17580  KRISHNAN MOHHANAN NEELAKANDAN 

17586  MIRCHUMAL SADHWANI 

17587  MOHIDEEN RASHEED IQBAL 

17593  FAIJALI ABUBAKAR MODAK 

17603    AKKALATH SHAHIDA 

17604   ABDUL SHAKEEL 

17607  SURESH RAJAGOPALAN 

17610    SREERAMAIAH NARASEEYAPPA 

17616 VARUN SHARMA 

17622 RUGHANI MAHERCHAND FATANDAS 

17630 RAVI SINGH LAXMAN SINGH 

17637 MOHAMMED ABDUL HADI 

17640  RAMANI TIRUVANNA MALAIGOPALA KRISHNAN 

17642  SABU THOMAS 

17644  AASHISH KANAIYALAL VAGHANI 

17648  NARJIS FIROUZI NIAKI 

17649   YASMIN BAHADUR ALI VIRANI 

17656 ملكه حفظ الرحمن 

17664  ANSARI MOHAMED AZAM MOHIUDDIN 

17673   عاشيه سعيد 

17679   MANGALORE MOHAMMAD SAYEED 

17680 SHARON PINTO 

17686 PARESH KUMAR AMARNANI 

17689  SHIRISH DATTATRAYA TAMHANE 

17691  KAREEM THALIYAPADATH 

17692  DINESH DEVJIBHAI PATEL 

17698 BOBAN GEORGE 

17700  VINOD NIHALANI 

17704 VISHAL SOBHO BHANTANI 
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17706 SUMESH SHAMA SHETTY 

11289 مد سالم سعيد عبدهللا المدحانى     اح

11299 مد عمران  ماجد عىل اح

11303 يس عبدهللا محسن محمد الظالىع   ق

11304 ى  غانم هالل غانم هالل المهير

11306 وكب نظىم محمد سويد  ك

11307 ى  ه عبدهللا بخيت محمد المهير    نوره بىط زوج

11312 ى  مد حسير ى اح ه خالد حسير ليىل يوسف زوج

11313  حمود عوض  محمد عىل 

11321 مد هارون القبيىس  كتوم اح ان م كتوم راك م

11324 ه العامرى  محمد حمد بخيت حمد بن عفير

11325 ه ايوب محمد نور  امينه محمد بالشاالت زوج

11330 اء محمد عبيد دسمال   رج

11332  
ى

ق مد الشى   افراح صالح عبدالرحمن اح

11333    عبدالكريم حسن عبدهللا محمد اهىل 

11336    سليمان محمد طاهر البلوىسى 

11338 مد المربحانى    عبدهللا راشد محمد عبدهللا اح

11339 مد صالح عىل المصعيى  اح

11350 ن المنصورى  ى  سدره راشد خميس مخير

11369 ه اسماعيل ابراهيم   ابتهاج حاج حسن زوج

11373 باب نصيب الرمييى     الحاى جمعه االح

11378  عائشه سالم عىل الشامىس 

11379 حمدان عىل محمد الخورى 

11384 عىل عبدهللا محمد الشيخ الزعانى 

11388 مد محمد سعيد الوترى الظاهرى   اح

11389 ه عبدهللا محمد المنصورى   سالمه عيىس زوج

11393 ى عبدهللا المظرب     عادل امير

11394  ابراهيم عبداللطيف عبدالرحمن الحمادى 

11397  ابراهيم حمد محمد شاكر البلوىسى 

11403 محمد صالح عبدهللا محمد حنايا السويدى 

11416 ه حميد سيف بن حميدان  كظمه كنون سعيد زوج

11421 جمعه مبارك عىل بن سعد 

11426 مد لوتاه     عبدهللا ابراهيم سعيد اح

11427   حوراء يحير محمد مهدى الهاشىم 

11432 نايف عبدهللا صالح عىل المنصورى 

11433 خوله راشد محمد سعيد البلوىسى 

11444    عبدهللا راشد عبدهللا معدن اجتيى 

11447  سيف حسن سيف سلطان المنصورى 

11459 د محمد سعيد باقرين  عبدالرحمن زي

11463   خليفه سالم محمد مصبح الحافرى 

11466  حمدان عبيد محمد حسن الشبانى اجتيى 

11468 مد عبدهللا الريس     اسماعيل محمد اح

11470   اسماعيل عبدهللا اسماعيل يوسف 

11471   سعيد حسن سعيد الهىل بيى هاجر 

11476 موىس عبدهللا موىس حسن عبدهللا المروى 
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11479 ه عبدهللا خليل ابراهيم الحم    نوره سعيد زوج

11495 ونى   ورده نارص محمد عسكر محمد الزرع

11499 صالح راشد ريحان الحبىسى الزعانى 

11503  محمد الحزىم قناص  عىل العامرى 

11504 ى عبدهللا محمد  ه حسير  زليخه يوسف زوج

11505 مد محمد بناى   الطاهره اح

11514 فاطمه سهيل سالم العامرى 

11515 مريم الشيخ مجرن محمد الكندى 

11520 فاطمه محمد ثانى ال ثانى 

11529   ميى عىل جاسم محمد الطنيىحى 

11537 مد السعدى   ايمن يسلم صالح اح

11539 نوره محمد عبدالعزيز سيف المدفع 

11540  عيىس سالم محمد عيىس الدرىع 

11556 غبيشه سعيد مسلم العامرى 

11557  طحنون راشد عىل عبود الحفييى حفييى 

11564 مديه صالح بالل مبارك الطاير 

11570   مروان محمد حمد مشوط المرى 

11571 ى  دمور المهير خالد محمد ك

11574 مد محمد عىل كماىل  ه اح   امير

11575 بدر عبدهللا خلف شمس الحوسيى 

11581 غوىم  ه راشد سهيل اليى ل حسن زوج    ام

11582 ى المنصورى   مبارك سعد سعيد مبارك وحير

11584 مد محمد مصبح عىل بن سميط   اح

11589  فاطمه سليمان سعيد عىل الخضورى 

11594 مد الفردان  مد عىل اح  محمد اح

11597 يف     زين محمد حسن محمد الشى

11598 ى عبدهللا هادى بالحارث  ى عبدهللا حسير حسير

11602 اليازى محمد غانم سعيد المزروىع 

11605 مد مختار غلوم عباس   اح

11607 مد محمد عبدالرحيم الفهيم     صفيه اح

11611 ى بيى شميىل  ى    سليمان محمد حسن سليمان الكير

11615    شفيق حسن عبدهللا حسن قاسم بستىك 

11618    عمر عبدالرحمن عمر الشيخ الهاشىم 

11623 يانى الظاهرى  ى الشى عبدهللا حسن حمر عير

11625 ه هالل بىط محمد الغفىل  كليثم محمد زوح

11626 ى  مه المهير    عتيق خلفان عبدهللا رح

11632 ه محمد عبدالكريم محمد     عنود عبدالرزاق زوج

11636 ه سعيد المطوع     امنه راشد محمد زوج

11645  
ى

يوسف محمد سعيد المرزوق

11649 محمد سالم خادم محمد القبيىس 

11650 مد عىل مختار اليوسف  نب اح  زي

11651 ه نارص سعيد غانم المنصورى  نرصه عيىس زوج

11658   مريم محمد عبدهللا عىل المهرى 

11660 ه محمد سالم عىل الدرىع  عائشه محمد زوج

11663 مد مبارك عىل حنيفه   اح
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11667 رسيعه عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الدحيم 

11677 مد محمد ابراهيم بوشلييى     فاطمه اح

11678 ه خميسعبيد صويلح الهامىل   روضه محمد زوج

11686 مد عبدهللا ابراهيم الحمادى   سالم اح

11688  محمد عىل مبارك عىل الشامىس 

17707 SAKARIYA ABDUL KADER PANIKKAVEETIL 

17717 BHANSALI YOGESH 

17723  NITIN BHARGAVA 

17726 MANEESH MOTIANI 

17735   ABDURHIMAN VARIYATH VALAPPIL 

17737   SUNANDA TOMAR 

17743 GAURANG CHANDRAKANT THAKKAR 

17744  AHMED HOOSAIN NENSEY 

17749 NARESH HIRALAL GAJRIA 

17762 IQBAL ISMAIL PIRANI 

17769  MOHAMMED MAJEEDUDDIN ALI KHAN 

17780 SUNANDA SASY 

17781 PRABHAKAR VASANT LIMAYE 

17791  ABDULLAH BIN ALI NAHDI 

17797  ROCQUE TITUS RAJESH DSOUZA 

17798   NAJLI BANERJI 

17801 SAMINA MAZHAR VOHRA 

17804    VANDITA MANOJ KUMAR JAIN 

17807 LILIA CHRISTINE SILVIE DESOUZA 

17812 NORMAN JOHN VAZ 

17815 MOHAMMED ABDUL BASITH 

17817 PITAMBER KUMAR BHAGCHANDANI 

17819 NAVEEN MICHEAL GRAGORY D SOUZA 

17820 SHAKIL KASEM KALSEKAR 

17827  MILIND SITARAM PARAB 

17833    SUDARSHAN SADANA 

17834   VANGATHANATH AUGUSTHY CHACKO 

17837    SHAFIR POOVATHUM KADAVIL KUNJU MOHAMMED 

17838 NISHAD 

17848  SUBAIR KOHHARATHAYIL 

17855  MEHTA DIPEN MANIKLAL 

17859   JAISHREE SRICHAND TOURANI 

17860    JEETENDRA JAIRAJ 

17862  DISHA NAVEEN AILAI 

17864   GURMUKH CHANDUMAL 

17874  ANWAR ABDUL KHADER 

17886  INDERPAL SINGH 

17890   PREETI RAY 

17891    FAHIM ANWAR FAYUS AHAMED 

17897  KRISHAN KUMAR SHARMA 
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17900    ABDUL KARIM AHMED LILANI 

17901  SHAM GIANCHAND MULLANI 

17902  VIKRAM CHAMPAKLAL SHAH 

17907 RAJESH SUKUMARAN NAIR 

17908  PIYUSHBHAI MAHENDRABHAI PATEL 

17909  NARENDRA VISHWANATH SHETTY 

17910  ATREYA VEERRA CHAGANTY 

17912 MANASVI MILAN GOSALIA 

17913   HARESH BHAGWANDAS SUKHIJA 

17914 SHANNY SAHNI 

17918 SOBHANI RAMESH RAMCHAND 

17923 SHANKAR SUBRAMONIAM 

17929    MOHAMMAD ARSHAD FAROOQUI 

17930  IRFAN AHMED HANDOO 

17931 AHMED SAYED BUHARI RAHMAN BUKHARI SYED 

17942 VISHNI LALCHAND RAJUSTH 

17944  SHEELA ESHWAR MULANI 

17945  SHIBANI LUTHRA 

17947   FALAL AMEEN VALIYAVALAPPIL KIZHALLEPURAY 

17949  RANJITH KUMAR AZHAKATH 

17953  GHATEKARI MUKUND BANDU 

17961 CHUTTUGULLA PEDDIRAJU 

17962  ABDUL MUTTALIB 

17964   SAI PRAKASH BHASKER AROOR 

17967  NARESH KUMAR LUDHANI 

17975   KOSHI LAL LALVANI 

17983 KALPESH CHANDRASINGH SAMPAT 

17989 VIKRAM MOSALI REDDY 

17991   SYED MOSSA KALEEM 

17995  DEVENDRA MEHTA 

17997    MOHAMMED FAROOQU QURESHI 

18000  ANIL KUMAR ANIRUDHAN 

18016 PRATIGYA KALANI 

18027   FERHANA RIZVI 

18032 ARNOLD CLAUDE RODRIGUES 

18039 BINDU KARTHA 

18052  LAWRENCE AVIL MISQUITH 

18068 MADAN LAXMAN BHATIA 

18078 HITESH KUMAR VIMALCHAND 

18083  SHAHID YAQOOB KALSEKAR 

18088 RAJESH KUMAR 

18107 RAMGOPALAN NAIR 

18113 ASHLEY LINUS ARAUJO 

11707  اسماعيل عبدهللا محمد بوخشم 

11710 ى القبيىس  مد فرج محمد حسير فرج اح
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11715    محمد عبدالرحمن عبيد محمد الكعيى 

11716 هدى جعفر حسن العسماوى 

11717  يوسف عىل عبدهللا محمد بن سليم الطنيىحى 

11719 فاطمه عىل عبدهللا محمد بن سليم الطنيىحى 

11720  ندى محسن عبدهللا شحبل التميىم 

11722 ى  راشد عيىس عبيد غانم المهير

11724   ربيع خميس ربيع عىل مسمارى 

11728   عىل عبدهللا سعيد محمد الغييى 

11729 مد خلفان مطر جباره المرر  د اح    زاي

11730  عبيد سالم راشد عىل الحباله الكتيى 

11739 محمد عبيد جمعه سعيد بن عديل 

31010  عبدهللا حمد سعيد حمد خليف الرصيدى 

11747 مد القواضى  محمد عىل اح

11751  خلف مطر عىل سليمان السنانى 

11752   عرار رسور شهوان عرار الظاهرى 

11755 ش  ش  غلوم عباس  دروي دروي

11765 نى     سالم خليفه عبيد المحير

11769  عىل حسن عبدهللا القطان هرمودى 

11781 مد سالم يسلم فرج  وليد اح

11785 مد خليفه اليوسف السويدى  يفه اح    رسى

11787 عبدهللا راشد عبيد حميد ليواد الزعانى 

11790 محمد سالم ثعلوب سالم الدرىع 

11794 ى بخيت المنهاىل     سالم شاهير

11796  ندى عبدالحميد عبداللطيف طه 

11808  سالم راشد سالم عيدهللا النقيى 

11809 بانى     ميى محمد مفرح تويم حمد االح

11819 ه محمد ابراهيم محمد   جميله محمد زوج

11821  عبدهللا محمد عىل راشد المخييى الجنييى 

11826 مد عىل سالم عبدهللا النعيىم   اح

11829 مد حميد عيىس لوتاه   اح

11840 ونيات  ق لاللكيى    اطلس  الشى

11848  عبدالعزيز خلفان محمد عىل الفراج اكتيى 

11852 د سعيدى  د اسماعيل عبدالواح  عزه عبدالواح

11854  مبارك محمد سعيد محمد مسلم الشامىس 

11857   محمد عبدالرحمن عبيد سعيد الجروان 

11858 مد عبدهللا الطير سهيل العامرى     اح

11862  موزه راشد عبدالصمد الكيتوب 

11864 مد عبدالعزيز السويدى  د اح فاطمه عبدالواح

11866 يف عبدهللا المال    هند حبيب محمد رسى

11868 عبدهللا عىل خماس  يماج 

11878 ودى  مد حسن زي مد محمد اح    اح

11880 يه طالب عبدهللا الياىس غييى   رق

11882 مروان ثانى عبدهللا خليفه المرى 

11885 ح  ه عىل محمد سعيد رسي      شيخه رسور زوج

11888 مد عبدالغفور محمد سعيدى  نارص اح
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11889 مدى  محمد عبدهللا محمد اح

11891 ه راشد سعيد مبارك الطنيىحى  مد زوج    خديجه اح

11899 سعيد خميس محمد مجدم 

11906 ه الخيىل   محمد نارص نخير

11907 مه حميد العامرى  صفيه محمد رح

11908 ش ال عل     وليد عيىس عبدالعزيز محمد بن دروي

11915  عبدهللا سالم عبدهللا سعيد الخنبىسى 

11919 عمر محمد خليفه سالم بوغانم السويدى 

11925 ى   محمد مطر خميس بيات المهير

11929   خالد مبارك عبدهللا الكندى 

11934 محمد صالح عبدالرسول عبدهللا الشواب 

11935  عفراء خميس فرج 

11936  خوله سلطان عىل الخاطرى 

11940   خليفه سعيد محمد عبدهللا ذياب 

11941  بثينه عبدالرحمن عبدهللا الحاج 

11945 مد عىل اسماعيل القيسيه  ده محمود اح رائ

11953 مد محمد ابوشلييى  مريم اح

11956 شيخه صالح عىل سمبيج 

11964   الجازى راشد سعيد عىل الهاجرى 

11967 فهد محمد صالح يوسف خورى 

11974 مهره عيىس خلفان خرباش 

11975   عبدهللا نواف محمد البلوىسى 

11977 ه حسن سالم  مد سيف زوج كيه محمد اح   م

11979 مد سالم محمد  محمد اح

11981 مد سيف السويدى   خليفه اح

11983  حمده سعيد صالح حسن العامرى 

11988 يىك   عمر حسن عمر عبدالرحيم اليى

11991 عبيد محمد الغول 

11996 بانى     فاطمه محمد مفلح االح

11997 ىك  ميى سعيد سالم الدرم

12003 مد ال عىل  ل عىل محمد اح    ام

12004    جاسم محمد جاسم محمد اهىل 

12008   محمد مطر سالم بدر الظاهرى 

12009 جمعه عبدالرحمن المطروىسى 

12010 محمد المر سعيد عىل بن حلوه بيى جتب 

12014 ه عبدهللا سيف عىل الشامىس   هند محمد زوج

12024 مه الشامىس  الشيخه هند عبدالرحمن بن رح

12031   خديجه عىل مال هللا محمد غانم 

12032  محمد خميس ابراهيم بن خميس البلوىسى 

12040 مد سليمان بن سليمان  عبدهللا سليمان اح

12043 ى هولدنجز  وبيى   ك

12049 ى     سلمان عبدهللا سلمان عمر العكيى

12058  خميس  سالم خميس  حميد الشامىس 

12059 خلود عمرسالم الجوىه 

12060 عبدهللا عبدالرحمن سيف 
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12066    عىل نارص عبدهللا الشامىس 

18119    SADATH ULLA KHAN 

18122 LEESHA DEEPAK UTTAMCHANDANI 

18127   AMIR SAYED 

18129 WILLIAM MANUEL COUTINHO 

18135   DILEEP KUMAR UNNAYAKATH VALAPPIL 

18139   ANIL KUMAR AWTANI 

18140 MUZZAFIR ASIF OOMER 

18148    ROY MAVELY SIMON 

18153    MINAL SANJAY KUMAR MEHTA 

18156  KEVIN ANTHONY JOSEPH 

18161 CHANDRAN DINESH 

18178  KHAN MOHAMMED MUJEEB 

18179  SHAIK MUNEER SHARIFF 

18182 MOHAMMAD MOHSEN 

18184 SANKARA KARNAVAR SANTHAKUMARAN 

18185  SHINSI IBRAHIM 

18188    MOHAMMED MASAOUD 

18189    HOZAFA AKBARALI MOTIWALA 

18194 AYUB RAHIM KHAN 

18199 REJI KURIEN MANANTHAN 

18205  SUNNY SHEWEKRAMANI 

18209  DIVAKARAN CHERUMANALIL MUNDA CHALIL 

18215 RAMESH HASSARAM ASNAN 

18220    KUMARASWAMI SATISH KUMAR 

18232 BHIMANI YAMINI RAJESH 

18236  KESHAV SANJEEV KARVE 

18241    ANJANA VASWANI KAVASSERI 

18242  SUREKHA CHETAN BHATT 

18243    MANGHAT RAJENDAN 

18250  ANCY JOCELYN RODRIGUES 

18259 JAI KUMAR KISHANCHANF KHANCHANDANI 

18260    DAWOOD BIN OZAIR 

18271  MUHAMMAD SAJID USMAN 

18272 PRASAD SURENDRA PRADHAN 

18276   RAMAN KAVASERI VENKATESWARAN 

18277  SANJAY SURESH MAKIHIJA 

18286 MOHAMMAD JAMILUR RAHMAN 

18287 JYOTI SHARMA 

18292  HOSDURG NIRANJAN RAO 

18294 ARIF ALI SHAIKH 

18297 PURNIMA KAMLESH GANDI 

18298 SYED HUSSAIN AHAMED 

18308    ABDUL HAMID UMER MOHAMED TAYLOR 

18311 ANITA OOMMEN 
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18313 MAZHAR FAROOQ VOHRA 

18315  SHOAEB ABDUL LATIF 

18318  KENGALAPURA RUDREGOWDA PRABHU 

18328  HARIS NADUVIL VALAPPIL 

18345  RESHMA KISHOR KUNDWANI 

18350   ROOPAK TANEJA 

18354   SUDHEER PAYYAPATT ARAVINDHAKSHAN 

18356  SEKHON KULDEEP SINGH 

18357  GULAM RAHIM 

18358 PUNJABI MUKESH HEMANDAS 

18360 KALLARAKKAL JOSSY UDUPU 

18362 ROQUE SEBASTIAN PEREIRA 

18369    NANIK MOTIRAM KHUBCHANDI 

18375  VICKY LAXMAN KRIPALANI 

18376    DINESH CHHATWANI 

18379 NARESH KUMAR RAMSHANKAR 

18382 RESHMA MEHRA 

18383  SAMIR AHMED MUNSHI 

18386 VIJAY MANUMAL BAJAJ 

18396  SHAJI JACOB 

18406    IQBAL ALI JAWEED 

18408    KAZHAKUTTAM KUNJURAMAN VIKRAMAN 

18412  RAHUL KATHURIA 

18415  ONEIL LANCELOT MENEZES 

18430  BOSCO DENIZ 

18431  SAMSON THARAYIL LONA 

18432   SARITH SACHINDRAN 

18443 SUBRANABIAM GANESH SUBRAMANIAM 

18445  MOHIT GUPTA 

18452  SAFIQ HUSSAIN KHALID MOHAMMED 

18453  EBRDUR REHMAN ANSARI 

18455  REKHA SATHEESH 

18456 ROQUE FERNANDES 

18468  ANAND RAJAN THOTTATHIC 

18469  JULIUS GABRIEL D COSTA 

18470   NITYA ROHIT ANAND 

18486 RITU BHARADWAJA 

18491    DIMPLE HITESH RAYGANGARE 

18492  PRAVEEN OSWALD D'SOUZA 

18493  GAUTAM TALREJA 

18496   RAJENDRA SADASHIV SAWARDEKAR 

18499 DIVYA MOSALI 

18503  MURIKKOLI SREEDHARAN 

18508    SUDHEER MANIKOIH 

11705  محمد عبيد سعيد البرصى الزعانى 
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12067 بانى    ضافر جابر عضيمان االح

12081 ى  عائشه محمد ساعد المهير

12084  علويه سعد عبيد سالم المهرى 

12085 ضان المنصورى   عمير خلفان عبدالرحمن رم

12088  خميس غريب راشد الشامىس 

12089 مد محمد المهرى   ريم اح

12094 مد سالم المنصورى   منصور محمد اح

12115  راشد جعفر سهيل يعروف مرخان الكتيى 

12118 مد عبدهللا الجسىم  ريا اح  عمر زك

12140 مد محمد حسن الريس     شهاب اح

12141 ه عىل عبدا  اوى زوج   ميى عبدالعزيز حمد الشير

12144 صارى   يونس يوسف عبدالعزيز محمد االن

12148 فاطمه سالم محمد الحوسيى 

12151 محمد عبدهللا محمد سعيد الصم النقيى 

12155    عىل سالم مبارك عبيد جزيىع اجتيى 

12157   حمد صالح عمر بن شحبل التميىم 

12162 ى     ابراهيم فيض  محمد نور محمد حسير

12163  صالح عبدهللا مبارك السنانى 

12164 مد محمد راشد البشه الحبىس   راشد اح

12165 مد عمر مبارك الجابرى   عىل اح

12167    سعود سالم عبيد حمد تريم الشامىس 

12176 ه محمد خليفه عىل دلموك الكت    عذيبه حمد زوج

12179  محمد ابراهيم عبدالكريم عىل محمد انوىه 

12183   محمد مال هللا سليمان الحمادى 

12187 عصام عىل سقاف الكاف 

12204 ش محمد عىل   عبدهللا دروي

12212  حسن عبدالرحمن ابراهيم الشكال 

12220 مد محمد سعيد جوكر  اح

12222  فوزيه صديق عبدالمجيد 

12223    سلمان عبدالخالق سلمان حسن عبودى 

12225   سعيد حارب حميد جمعه المزروىع 

12226 ى   عائشه حمد غانم حمد المهير

12227    ميمونه محمد سميع 

12229    مطر سيف محمد مطر النيادى 

12235 ى محمد سالم الهالنى   عامر سالمير

12236 ى عبدهللا   نادر محمد امير

12253 زا عىل  مد تيمور مير   خلود اح

12262 وى    عبدهللا ابراهيم محمد سلطان راب

12269 غازى عيىس فضل النعيىم 

12271   امنه خليفه سعيد عبيد بن طارش 

12275 مد غانم بن ديالن المزروىع    بخيت اح

12277 مد عبدهللا بخيت النيادى   عبدهللا اح

12281 ه خالد محمد المنصورى     ناديه عبدالرحمن زوج

12283 حميد صالح عىل سمبيج 

12284  امينه عبدهللا محمد الفالىس 
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12287   عىل سالم سيف سالم بن سويف 

12288 مد حسن الهياس الهناوى  ل عىل اح    ام

12295 ى سعيد السعدى    حميد عىل حسير

12298  خلفان محمد سعيد الشباك الكعيى 

12301 صالح حميد عبدهللا الغيالنى الجنييى 

12314 ي 
ى حمد حمدان المطروىسى بشى

12320 خلفان راشد محمد السويدى 

12322   ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا الفضىل 

12325  صالحه صقر محمد 

12326 ى  جميله سعيد ماجد المهير

12330  سالم مسعود سالم عىل البوسعيدى 

12331 عبدهللا حسن عىل الجوى 

12336   محمد فاهد سعيد نصيب المزروىع 

12338  فوزى عمر سالم بامقاء 

12341 يف     فريد عبدالرحيم محمد رسى

12355  محمد نهيان خليفه سالم القبيىس 

12361 ه عىل سعيد عبيد مسلم المحر  مد زوج   عاليه اح

12363 كسح    سلطان سيف سلطان سعيد م

12365  حمدان محمد عىل المال 

12368 ه مبارك سلطان سعيد الرياىم    بدريه محمد زوج

12369   محمد خليل ابراهيم الفردان 

12374  نهيان كميدش حمد سالم بن علوبه 

12376 راشد محمد دحروى العامرى 

12378 عمار حميد عبدالقادر محمد البنا 

12382 مد عبدهللا الريس    عيىس محمد اح

12384  
ى

مد المرزوق ا اح مييى

12388  مفتاح سلطان مفتاح العريانى 

12392 ى طاهر  مد حسير   عباس  موىس اح

12395 د عبدالرحمن  ليىل عبدالرحمن عبدالواح

12396  مزهر سعد عايض صالح العامرى 

12397 نظىم محمد محمود ابونحله 

12401 مد عبيد سعيد عبيد الخاطرى    محمد اح

12402 دى    سعيد نارص سعيد عثمان الواح

12403 ى الخورى  ان هللا حسير    عارف محمد ام

12406 ى جمعه بشير فرحان   حسير

12412 ى حميد الشامىس    سعيد سبت سالمير

12417 اء محمد غانم سعيد المزروىع    رج

12418 ابراهيم حسن سليمان محمد القصير 

12420  فاطمه عبدهللا محمد عىل 

12423 مد مرهون المرهون المنصورى   محمد يوسف اح

12429 ه محمد ابراهيم عيىس محمد   خوله عيىس زوج

12435  عبدهللا عىل محمد سعيد المحمود 

12437 ى    عمر محمد عىل محمد المهير

18514 VINOD MOHANLAL LAHORI 

18515 MUSTAQUE HASAN KHAN 
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18518 ASHOK KAPOOR 

18519 NISREEN SHABBIR HUSSAIN KANPURWALA 

18521  DAVIS KAROKARAN JOHN 

18522 GLOBAL CAPITAL PARTNERS FZ-LLC 

18523  ARJAN SOBHRAJ BHATIA 

18529  SAJITH EDALOLY 

18550 KISHOR RAJARAM LINGAWAR 

18557 PARAS RAM DHARAMDAS 

18559  SANGITA KAMLESH OR CHANDRA MAGANLAL 

18560 AJIMON 

18567 MANISH KUMAR 

18570 ADVET BHAMBHANI 

18591 MOHAMED YOUSUF SHAH 

18602  GOKULDAS SETHUMADHAVA PANICKER OPPATH 

18605   ARCHANA SAGAR 

18606    PAWAN GIRISHBHAI BATAVIA 

18610 MOHAMMED FAIZAL 

18615  AHMED SHAIK WADOOD 

18618  PLUMARZ NOZER MISTRY 

18619  STEVENSON PAUL 

18625   AMEET D'SILVA 

18627   STANY IANTONY ALBUQUERQUE 

18634  SULAIMAN BAITHADKA KUNHALI 

18636   EUNIS LOBO OR WALTER JOSEPH LOBO 

18640 MOHAMMED ALI KUNNATHU VALAPPIL 

18644 PRASHANT BHARATIKUMAR MEHTA 

18651   JASBIR KAUR SAHNI 

18653 MOHSINA KHAN 

18654  MOHAMMED AZHAR MUHAMMED ADRIS 

18656 KHAN ANIS JAFAR 

18658 VINITA JEETENDRA JHAM 

18659 VISHAL SOMANNA CHANGAPPA BALLACHANDA 

18660   VIVEK MAHAJAN 

18663 JOE ANTHONY FERNANDES 

18670 SONI KRISHAN 

18679   SUNIL BHASKAR 

18681 MONISHA SUNIL PARWANI 

18684   MEENAKSHI RAO 

18686 MOHAMED AMIN 

18687  RAJESH SAJNANI 

18689   SUNDEEP FERNANDES 

18708 MARIO FERNANDES 

18709  BHARTIBEN DEEP SITLANI 

18717 LASITHA ZULFEIQ 

18718  RAJESH MARINA AULAYA 
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18721    AJOY ALEX MATHEW 

18727 PRATHIMA SATISH KUMAR 

18728  TEJINDER SINGH SAHNI 

18733    SURINDERPAL SINGH SAHANI 

18736 SHILPA NANAK BHARDWAJ 

18737 YOGESHKUMAR RATILAL 

18741 VINEET VERGHESE MOHAN 

18746  AMYN BAHADURALI VIRANI 

18748  PARVEZ ESSA ALI MOHAMMED MERCHANT 

18749  AALIYAH YASMIN AHMED 

18751 TANAY LUTHRA 

18752 NASEEM AHMAD SIDDIQUI 

18776 ABDUL RAHIM ABDULLA 

18780  MOHAMMED IMTIAZ UL-HAQ ANSARI 

18788  MOHAMMED ABDUL HIMAYAT 

18789  ESMAIL MOHAMMED HANIF HAJI 

18790    RAJESH KANJIBHAI BHIMANI 

18798 ASIF QAMAR SIDDIQUI 

18805  VIJAY KUMAR 

18814   MANU MAHDI 

18817 BABU SHERSAD 

18825  BAHADURAL HASAN ALI VIRANI 

18836 RAVI KISANCHAND VASNANI 

18842 REHNUMA JALALLUDDIN HASAN ALI DOSANI 

18860  MEESALA SUDARSAN RAO 

18861 SASSIDHARAN APPUKUTTAN PONDRASSERY 

18866    PRERNA KAMAL JIT 

18869   PARVEZ ESSA ALIMOHAMMED MERCHANT 

18871    TINA ASHOK WHABI 

18875 QAMAR JARAL SIRAJ AHMED 

18887 AVAYIL HAMZA CHERUR 

18891 NEHA ANEESH LAIWALA 

18893 MANOHARAN RATHAKRISHANAN & MANOHARAN 

18897   MOHAMMED SHABBIR AHMED DALAL 

18900    RAJESH MAHADEVAN 

18906  SUSHMA SYAL 

18908  THOPILPARAMPIL SUBRAMANYAN SURESH 

18915 KUNAL KIRIT PANCHAMIA 

12452 ى السويدي  بىطي سعيد خميس شاهير

12453 مد ابراهيم   فايزه اح

12458    خوله حميد سيف سعيد خلفان 

12459 مد جمعه خميس الظريف الشامىس  خالد اح

12462 ى  ى  عبدهللا خليفه سعيد عىل القير

12465 ى     سالمه سهيل محمد عبدهللا المهير

12467  سيف عىل راشد سويلم 
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12471   ابراهيم عبدهللا راشد جمعه بن عيد الفالىس 

12476 فاطمه محمد سعيد نارص الدرىع 

12478   سميه يوسف محمد حسن ال بشى 

12483 نى   سالم خليفه عبيد سعيد المحير

12485 ى  ه هاشم محمد امير  صفيه عبدالكريم زوج

12487  هزاع محمد يحير محمد الدهىم 

12490    ساميه فؤاد محمود 

12492   محمد خميس عىل سيف الشامىس 

12497 با  ه سالم محمد مصلح جمهور االح   حصه هيف زوج

12498  عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحيم الجزيرى 

12500  بسمه ابراهيم عبدالملك اهىل 

12505 ى  مد هالل محمد هالل المهير اح

12508    غانم عبدالرحمن سعيد غانم ال عىل 

12519 فاطمه عبدالقادر عباس  اسماعيل الخورى 

12521    جعفر سالم عوض  عىل مدىل الدويله 

12526  سلطانه مبارك محمد سالم 

12528 مدى الحمادى  مد عبدهللا محمد اح    اح

12534 بانى    محمد محمد سعيد مهدى االح

12537 عبدهللا حسن عبدهللا محمد بوعىل 

12541 ى الخورى     محمد عبدهللا حسير

12545 ى الحوسيى   عيىس خلف يوسف حسير

12546 مد الهامىل  محمد محسن مشى اح

12551 ه عىل محمد عابدين  سمير

12555  شكرى عبدالعليم سالم العطاس 

12558 مد الريايىس     عارف عبدهللا يوسف اح

12559 انى  ى محمد اوغان االوغ  سعود حسير

12561 مد الخالدى  مد حموده اح   محمد اح

12566    الهام عىل محمد شعيب خورى 

12567 ه محمد عىل موىس حسن  مد زوج   نوره اح

12587 ف الطنيىحى   عبيد حمدان راشد سعيد ميى

12590 ى المهرى  مد سعيد محمد سالمير   اح

12591    عبدهللا جعفر سعيد السيفى 

12598  سالم خالد محمد العريىم 

12613 مد راشد القاسم  ه اح  سمير

12614  سعيده عبدالقادر كمال 

12615 ه عادل سيف عبدالرحمن جمعه    غريبه المال زوج

12618 مد سعيد العبدوىل     صالح عبدهللا اح

12621 ه حمد بىط المسعود   فاطمه خميس سيف زوج

12622 ميثم عبدالخالق سلمان حسن عبودى 

12623 مد خلف العتيبه  سعيد اح

12626  محمد عىل عبدان خلفان الشدى المنصورى 

12635 مد يهويل محمد القبيىس  اح

12637 مد عبيد صقر المرى  اح

12638 ه خالد محمد ب  يف زوج   هنادى عبدهللا محمد رسى

12641 يعقوب محمد عىل رسواىسى 
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12644  
ى

مد عىل المرزوق  اسماعيل عبدهللا اح

12646  خالد محمد جاسم عىل الحواسن 

12647 ى  مد محمد مرشد محمد الحمير اح

12651 يدان العامرى   حمد سعيد درييى رم

12662   شامس  حمود شامس  حمودالمصلىح 

12663 ه مهير عىل يعروف بن شنه  غريبه سيف زوج

12665 ى  شماء سهيل محمد عبدهللا المهير

12666 ابراهيم حمد ابراهيم عبدهللا 

12667 كيم الحضارم    عمر محمد عمر سالم باح

12669  محمود محمد عبدالرحمن محمد الحمادى 

12670   محمد مطر غدير 

12672 فاطمه محمد ابراهيم محمد ال بشى 

12684  حمد محمد عىل الجواىل 

12690    ابراهيم يوسف ابراهيم حسن القالف 

12693 محمد عون سليمان الصيعرى 

12694  حمد عبدهللا محمد راشد النعيىم 

12695 نور هللا عاهد معروف الرطروط 

12704 مد الجزيرى  مد عبدهللا اح   اح

12708  
ى

مد عىل المرزوق  محمد حسن اح

12716  نارص راشد سعيد عبيد مفتاح الخاطرى 

12719 صنعاء طالب ابراهيم نارص 

12723   اميل انطوان سمعان 

12734 د راشد فرج الزعانى  عائشه زاي

12739 كتوم   الشيخه فاطمه خليفه بن سعيد ال م

12740 ه فيصل عىل صالح العىل   مها عوض  زوج

12749  خليفه حسن عبدالكريم الدراى 

12751 مد مراد محمد ال مندوس  اح

12753    عيىس سعيد عبدهللا سعيد بوالكيله الشامىس 

12754  نوره سالم محمد المانع الفالىس 

12755  ماجد مفرج عوض محمد العامرى 

12757 مد خليل مريش  مد صالح اح    اح

12759 ه راشد سعيد مبارك الشامىس    مير

12765 ه خالد خليفه دسمال  سوده عبدالفتاح زوج

12767   سالم محمد عوض عبدهللا المهرى 

12768  جابر مبارك سيف عبدالكريم المنصورى 

12772 مد فوالذ   عبدهللا اح

12778 ى الزعانى  مه حسير  حسن ابراهيم رح

12781 ى  مريم سعيد ماجد سعيد المهير

12783   ساره مرزوق فالح الحبانى ابنه السيد مرزوق 

12787 بانى  ى االح  حسنه مبارك عامر حسير

12789 مبارك راشد سعيد عىل الهاجرى 

12793  عبدالحميد محمد ابراهيم 

12798    عىل حسن عىل راشد الحوسيى 

12807   راشد محمد عىل محمد بالرشيد اجتيى 

18917   LOVETTO LONGINDS NAZARETH 
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18922  THAWANI HARESH LEKHRAJ 

18924  CHETNABEN YOGESH KUMAR 

18938  RAJA JAYARAMAN 

18940  MELWYN JOHNSON D SOUZA 

18943 IYER SUBBIAH SRIRAM 

18944  RAJESH SHANTILAL MEHTA 

18945   VEDAVYASAN 

18955 MATHEWS KUTTIPARAMPIL 

18957   YOGESH KUMAR SUMIET KUMAR 

18961 VRAJESH YOGESHKUMAR CONTRACTOR 

18964  LUKACHAN VARGHESE VANDANAKARA 

18966  JITENDRAKUMAR BHAWANDAS MULCHANDANI 

18973 JAMNO PERUMAL KALWANI 

18987 RATEEV AGGARWAL 

18990  THANKAPPAN PILLAI CHANDRA BABU PILLAI 

18991  DEEPAK NARWANI 

18993  MOHAMED SAMEER 

19006    HASARAF MANNAR POOZHIYIL 

19007 MAHEBUB USMAN DARVESH 

19021   ASEEM ABDUL AZEEZ 

19024  BASHA GHOUSE BASHA 

19025  VINITA MUKESH CHHABRIA 

19039 مد راسم عارف   اح

19042  محمد عدنان بدر 

19049 د ماهر هذال   دري

19054 ى عبدالرضا  حيدر محمد حسير

19056   اياد فالح حسن 

19061  عبدالجليل خلف كاظم 

19064  ظافر تفى عىل ال عيىس 

19066 فردوس محمد جاسم 

19074 مد محسن عباس   اح

19076  جنان محمد هادى 

19080 ى صالح  ايناس حسير

19082    اعتقال فخرى جاسم 

19083  خالد عواد ايوب 

19087 ت عبدالعزيز الدليىمي   راف

19089 جنان طارق مدحت جميل 

19090 ق شكيب شاكر     استيى

19092 ى  ى   سعد محمد كمال عبدهللا العيى

19096 فارس صالح الحافظ مهدى 

19100 دنيا سمير عبدالحميد 

19107 اض مدحت منيف  وق ري رسى

19109  ورود فيصل محسن الماجدي 

19115 اياد طلعت حبيب جزراوى 

19116   صباح خليل ابراهيم 
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19118 يس محمد عبدهللا المشهدانى  ان

19119 اض سلطان   مجد ري

19121 اض سلطان اليوسف    ري

19123 كامران عمر محمد 

19124 معاذ صادق عبدالكريم الكبيىس 

19125  هشام جعفر موىس 

19127   ابتهاج داود وطبان 

19128 عبدالسالم عبدالهادى عىل 

19130 نصير عبدالقادر حميد القبانى 

19144 د الفرحان  مها محمود عبدالواح

19145   مراد كارلو هريتون 

19146 مد حسن ال عىل  عبدهللا حسن اح

19153 مد عبدهللا عبد العجيىل     اح

19165 زى عبدهللا     سحر رم

19167   اياد مراد حسن 

19168  يوسف عبدالحسن فشاخ 

19173 عىل جاسم لفته المحمداوى 

19177 مه سمير مجيد   ري

19181   اسعد عبدهللا عباس 

19182 اض سلمان ناجى  ري

19184  سالم عبدالجليل ابراهيم 

19186  مصطفى قاسم محمد وحيد 

19188 ى عباس هاشم   حسير

19191 د مهدى محمد    زي

19196  طالب محمد سعيد حسن 

19197 سعد عبد حمزه الشمرى 

19198 د محمود   نارص رع

19199  هيام جميل يارس 

19204 عىل شاكر جميل عبدالجليل الطانى 

19207 مد   نمير صبىح اح

19209 دينا سمير عبدالحميد 

19211   نداء عبدالمير عىل 

19214 عبدالستار جيى مهاوى 

19219 مد   موفق عارف اح

19220  بسام محسن خليل العبيدى 

19223 مؤمن حميد شناوه 

19225 ى فخرى جاسم   بشى

19227 د يوسف عمانوئيل   دري

19228  الياس حنا الياس مدبك 

19230  ماجد حاتم مطشى 

12813 ى ال حس  ه عىل محمد حسير زوج    فاطمه خليل قميى

12817 محمد انور عىل محمد اسماعيل العفيفى 

12822  
ى

خالد حيدر سعيد سيف المرزوق

12824 محمد سهيل عىل الظاهرى 

12826   سعيد سالم سعيد سالم المرر 
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12827  امنه عىل حمد يلوان الفالج 

12833 مد محمد الجزيرى  ى اح  حسير

12835 بانى    مسفر هادى صالح هادى االح

12845  
ى

ق مد الشى  صالح عبدالرحمن اح

12846 د اسماعيل سعيدى    عيىس عبدالواح

12861 مد الحمادى   مريم عىل عبدهللا اح

12868 ه عامر مرىع عامر حميد  فريده عباس  زوج

12870  عبدهللا نصيب محمد بالنقيطه 

12872 ميى حسن محمد المهزع 

12876   محمد مبارك راشد حمد المزروىع 

12880  حسن طالب حسن بن طالب المرى 

12886 مد سلطان عبدالكريم    عادل اح

12891 مد راشد   راشد اح

12897 د سعيدى  د اسماعيل عبدالواح    جواهر عبدالواح

12899 بدر نارص محمد الزعانى 

12915  خالد سعيد محمد سلطان المقباىل 

12918  شما ماجد سالم عبدهللا النعيىم 

12921   فاطمه محمد عبدالعزيز السويدى 

12925 سعيد راشد محمد راشد 

12928 ميى عىل عبيد ابراهيم عبدهللا بن حاتم 

12934 ه عىل محمد سعيد محمد المحمو  مد زوج   خوله اح

12938 ه سعيد حمد عزان المزروىع  حمامه محمد زوج

12942 مد محمد عبدهللا الظنحانى  عبدالعزيز اح

12947  عيضه سعيد عىل الكرنى 

12948   عبدهللا محمد عبدهللا الشامىس 

12952 ه جاسم قميى جعفر ا    سهيله محمد ابراهيم زوج

12953 جابر محمد عيىس الصفار 

12954 عبدهللا سالم محمد صالح الجنييى 

12960 مد الخطيب الفالىس  مد صالح اح  اح

12964 حيدر سعيد حبيب اليوسف 

12968    سعيد محمد خادم عبدهللا المنصورى 

12972  ساره حسن عىل عبدالرحمن 

12979   عىل مصبح عىل مصبح بن بىط القايدى 

12980   مصبح عبدهللا مصبح الشامىس 

12984 دى  فوزيه سالم سعيد الواح

12989 ى خليفه عىل سالم المزروع     عىل حسير

12993  عبدهللا سلطان مبارك الجتال 

12995 ل محمد حاتم محمد بن حاتم الزعانى  ام

12996   خالد جمعه حسن المزيب الحوسيى 

12999 ى السويدى  طارق عىل محمد شاهير

13003  عبدهللا سعيد راشد المقباىل 

13010 ى  ى فيض  محمد نور محمد حسير   حسير

13020   ابراهيم حسن راشد ابراهيم الجروان 

13023 مصلحه حمد عمر الصيعرى 

13024 عادل سيف عبدالرحمن جمعه 
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13031  امنه عباس حسن عبدهللا المندوس 

13034 طارق ابراهيم اسماعيل عبدالرحمن 

13036 ه صالح حبوش صلبوخ النوفىل   سمير

13037 ه عبدهللا راشد بن خصيف   ىم محمد زوج

13038   عبدهللا محمد عىل سالم المكسح 

13041 مد شطاف ال عىل  محمد حميد عىل اح

13043 ايمن مصبح خميس سمسوم الكعيى 

13050 بانى  ه سعيد فالح جابر االح مهره محمد زوج

13058   فاطمه محمد عبدالعزيز السويدى 

13060 ى   امينه عىل حسن عىل حسير

13063  فاروق محمود عبدهللا محمد خورى 

13064    خالد عبدالغفار عبدالخالق عبدهللا الخورى 

13074 مد الجزيرى  ى محمد اح يوسف حسير

13076 مد عبدهللا عتيق جمعه بتال المرر   اح

13080    محمد بىط عبدهللا القايدى 

13084   مبارك مهير سعيد سالم الشامىس 

13092  محمد فرج عبيد ال ظفارى 

13096 فاطمه سالم عىل سالم الزعانى 

13108 ى محمد ابراهيم روشن   حسير

13111 نى    عثمان مطر محمد ملفى المحير

13113    لطيفه عمرالشيخ عبدالرحمن 

13117  ندى توفيق سليم بجانى 

13118 ى جمعه السويدى  ه حسير ى رشيد زوج ه حسير سمير

13121 مد الحمادى   حمد عبدهللا محمد اح

13122 عه شافىع عبدالرحمن الكماىل   راب

13128 راشد عامر محمد عامر الخنبىسى 

13134  سعيد عىل جمعه سعيد الراشدى 

13143 مد صالح عىل المحرزى   نارص اح

13145 مد نارص لوتاه    نارص ماجد اح

13146 ى خميس  الغييى     سلطان عبدهللا شنير

13147 خالد سعيد عىل سعيد عىل الهش 

13160    حسن راشد ابراهيم الجروان 

13168 عيى     سعيد راشد خميس عبيد المطوع ك

13170 محمد سالم سعيد عبدهللا الحوسيى 

13171 مد عتيق سيف غانم السويدى   اح

13174 ج الهاجري   مطر سيف الح

13176 ى   خليفه جمعه ضاج بن تميم مهير

13179   سعيد جعفر سهيل يعروف مرخان الكتيى القبيل 

13186 مريم محمد خليفه 

13189 مد بن عبدالرحمن الجروان    اح

13191 نى  شيخه مطر محمد ملفى المحير

13197 ى عبدالرحمن كالت  ه محمد امير نبير

13202  
ى

   فيصل حسن عبدهللا بيناى المرزوق

13203   حصه محمد حمد شامس الشامىس 

13206 له حسن ابراهيم محمد  خديه حميد عىل ارم
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19231 ختام عبداللطيف خطاب 

19237  ذكرى فخرى جاسم 

19238 ى عبدالرزاق   نداء ياسير

19243 نزار عبدالمنعم هادى 

19244   عىل ناطق كمال 

19246 مد الجبورى  الدين اح  اسعد خير

19247   هيثم عىل عطيه 

19248 ى صادق   سهام حسير

19253 اض سعيد   عبير ري

19256 عبدالحكيم عبدالرزاق اسماعيل 

19257 مروج خرصى حسن 

19258 ى كاظم عزيز الصمصاىم  بشى

19259 دينا عبدالرزاق حميد 

19260  عادل عزيز كريم كمونه 

19262  اوس اكرم عبدالحميد الزبيدى 

19264 ى  اض عىل عبدالحسير  ري

19266 د صباح عبدالرسول  دري

19268 طارق وميض ضياء الجراح 

19273 عامر حميد مضعن خضير 

19278 مد مرتضى محمد  اح

19280  صادق جعفر جواد 

19282    فائزه عاشور محمد 

19283   حسن عبدالعزيز حسن 

19288 الم يحير شاكر  اح

19297  خليفه حمود جيى 

19299  طالل عبدالعزيز محمد السامرانى 

19304   ALI REZA ABDULRAHMAN DIVANIZADEH 

19305 ان  نب رضا روي  زي

19306 MOHMOOD AHMAD GHOLAMI 

19314 NEDA NEJAT SHOKOUHI 

19326   ناديا مجيبل مالىك 

19330  يوسف عىل جماىل 

19338 SAM ABDULRAHIM MASHALAH 

19340  MAKIYEH ALI FARJED 

19342   MOJDEH JALILI 

19343 محسن محمدعىل عسكرى نزاد 

19345 محمد هدايت هللا سليمانى 

19346  HAMIDREZA ALI ASGHAR GHADI 

19347 SHAHPOUR AMANOLLAH MOHAMMADI NAJAD 

19358 HASSAN SEYED MORTEZA AHARI HASHEMI 

19362  MOHAMMAD ABBAS BIDAD 

19366   SAYED MOHAMMAD MEHDI SAYED MORTEZ SAFAVI 

19371 ELHAM ALI KIANI 

19374    SEID MOHAMMAD AMIN ALAVI TALEBI 

19375  ALIEH BARZEGASRAMINI 
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19392   ABDOLRAHIM MOHAMMAD HOJAT 

19393 خليل محمد قاسىم 

19404  عىل حسييى كراش 

19405   MOHAMMAD AZIZAGHA YAR AHMADI 

19409   MOHAMMAD REZA YOUSEFALI MASHHADI 

19413 مد بالغ   يونس اح

19416 SARA PARVIZ SHAFIEI 

19425  هاشم حسن ذاكرى 

19426   HORMOZ HASSANALI KOUHGARD 

19431   محمد رضا غالم رضا بالك نزاده 

19439 ALI FAZLALI MIRZAEI 

19440 HAMIDREZA NASER ASADI 

19447  MAJID NOUHI 

19448 ى ابراهيم محمد صادق حكم زاده  محمد امير

19450  NASRIN ABDOLLAH ANSARI 

19455    عبدالعزيز عبدالرحمن فضىل 

19457  TOURAJ PAYMARD 

19462   عزيز هللا عبدالرحيم روستا 

19466 مد حريرى   محمد عظيم اح

19468 مد رهيى   محمد اح

19469 بان  ى يف عبدهللا بالير  محمد رسى

19471 ى باقرى    محمد مهدى محمد حسير

19472  خزعل خلف نوارص 

19475    سيد جعفر سيد عبدهللا محمد عقيىل 

19477 اج  مرتضى عىل مير

19479  SHAHRZAD MIR GHOLIKHAN 

19480 مد يوسف نزادبور    اح

19483 هرى   حميدرضا عباسعىل نوروزى زوم

19485 زانى امير ابادى  هدايت عبدالوهاب مير

19488    HASSAN ABDOLRASOOL AMIRI 

19496 مد نعيم الهانى     اح

19508 يم  مد واضحان رح    اح

19509   مهرداد عباس ضيانى 

19513 محمد تفى مسلم روشنانى 

19515  MARYAM AZAD 

19516 فريبا محمد رجيى جادكاىل 

19517 SAEID ABDOLKARIM TAGHIZADEH 

19520  
ى

عبدهللا عبدالرحمن صادق

19523 انورد سوزانى   حليمه صالح دري

19526 حسن حسن قصير 

13207  فايزه فهد سالم الوهييى 

13209  حسن عىل عبدهللا العوضى 

13210 مظفر محمد سعيد العضيىل العامرى 

13218 مد عبدالعزيز فرج عبدالعزيز الكثير    محمد اح

13220 مد عبدالعزيز السويدى  د اح   عبدالواح
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13223   عىل ابراهيم عىل محمد الحوسيى 

13224  محمد عىل سالم عبدهللا النعيىم 

13235   منصور محمد ثانى بن قطاىم السويدى 

13238   هزاع خلفان حمد ماجد المرى 

13243 مد ابراهيم سعيد محمد الظاهرى  اح

13251 ىك   عبدهللا محمد حمدان الدرم

13260 ش    يوسف عبدالجليل يوسف دروي

13265 ه محمد عىل الغر  وك زوج  عائشه عبيد شير

13271 ه جمعه عيد عبيد مبارك المىهي    عائشه مطر زوج

13272 مد راشد محمد رشيد المظرب   اح

13274 ه عبدالقادر اب    اديبه عبدهللا التوحيدى زوج

13283  سلطان عىل مطر خميس الرمييى 

13284 ىك  خميس محمد خميس الدى الدرم

13298 ى   عبيد سيف عبيد خلفان البوش المهير

13300  سعيد جمعه راشد محمد الكعيى 

13322 عائشه ابراهيم جوليد 

13330    عفره حسن موىس حسن القمزى 

13344 مه الحمادى     خلف عبدهللا رح

13350 جمعه حميد سالم سلطان الزرى الشامىس 

13352  غريب حارب فرحان مبارك الكوييى 

13356 محمد عبدهللا محمد سعيد المهندى 

13373   جمال عبدالكريم عىل رضا بابا عىل العبيدىل 

13377 ونى  جعفر حسن عىل الزرع

13381 ى   ناجيه حميد سيف المهير

13385 عبدالعزيز عىل محمد عبدالكريم البلوىسى 

13390   عادل ابراهيم محمد التميىم 

13393 عبيد غانم عبيد عيىس الشامىس 

13398 مد يعقوب محمد جمعه   اح

13401 ح سالم الظاهرى  موزه راشد راي

13402 ش صالح راىع البوم   منصور اسماعيل دروي

13406   سعود محمد حسن البحر الشىح 

13407 سالم سليم الورع العامرى 

13408 مد ماجد مهير غانم القبيىس  اح

13411  شيخه عبدهللا ابراهيم 

13412    مبارك كلفوت صالح الراشدى 

13416 ه العامرى  مد فارس بخيت حمد بن عفير  اح

13420  سالم محمد سالم عبدهللا حميد اليماج 

13428   صالح نارص صالح سالم الغيالنى 

13429 نى  د المحير راشد عوض راشد زاي

13430 سعد الدين جعفر عبدهللا النوخذا 

13437    عىل سيف عىل النداس اجتيى 

13439 ي  محمد مصبح رسحان سعيد الكعيى

13445 شيخه عىل خميس  ثانى السويدى 

13447  بخيت الطماطم حمد بخيت العامرى 

13450 ى     خالد حمد سيف فهد المهير
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13451 فاطمه عبدهللا فرج نارص التميىم 

13455 ه محمود محمد عبدهللا محمد ف  ه عىل زوج   منير

13456   الشيخ طالب بن صقر القاسىم 

13464 فاطمه سالم سعيد محبوب 

13465 ى   سلطان عىل عبيد عىل المهير

13470 ميى جاسم حسن 

13472 عفره خليفه سالم 

13484 هادف سعيد معضد عىل بن هويدن 

13491  هند محمد سلطان محمد المخاوى السويدى 

13494 ىم  مد سالم نصير الحرصى محمد اح

13498  نعمان عىل عىل الصالح 

13499 مد عبيد غنام بىط سلطان المزروىع   اح

13500 ى  مد عمر عبدهللا مهرى ال كثير اح

13505 مد محمد حسن الريس     مصعب اح

13506 ه محمد حسن البحر  مد السويدى زوج فوزيه اح

13508 حايز محمد مبارك حمدان الرباىع المنصورى 

13512 مد عمران المزروىع  علياء سعيد اح

13513 مد يوسف باقر خورى   بدور محمد اح

13527 ل محمد غانم عىل غانم الفالىس     وائ

13529  محمد عىل غالب مالك 

13537 مد محمد الهاشىم  محمد عبدهللا اح

13543  محمد سعيد خليفه الدرىع 

13548 مد الحاج    عبدالرحمن عبدهللا اح

13553  محمد عىل محمد شامس النعيىم 

13556  ليىل محمد ابراهيم روشن 

13560 ه عبدالنارص عبدالرزاق عبد    خديجه سلطان زوج

13561 س   عائشه سلطان محمد ادري

13565 حصه سالم سعد سعيدخوار 

13567 ى محمود سالم الرئيىس    محمد حسير

13569   محمد حسن محمد البحر الشىح 

13574 سعيد حميد سلطان محمد سلطان النيادى 

13578 ونى     طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرع

13591 اق عبدهللا سالم محمد الوسواىس    ارسى

13593 نارص ابراهيم عىل محمد 

13597 سعيد محمد عىل حسن القديم الشىح 

19531 بهنام اسماعيل جليىل 

19532  NADER HASSAN AMIRI 

19540   مرتضى محمد مظاهرى 

19541  MAJEED MOHAMMAD AFRAND 

19542 وزى  سارا غالمرضا فير

19545 MARYAM HADI BAHRAMI 

19546 مد عىل زارىع   اح

19547  MOHAMMAD ALI AKBAR FARAJMANDI 

19550 ايانى  مد اق   مهدى اح

19553 YUONES SAEID HATEFI NIA 
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19556   MOHAMMAD EBRAHIMI 

19570 عبدالرضا سلطان قطبا 

19571  سهام الدين محمد عزيز غيانى 

19573 مد عبدالرضا عىل    اح

19574  مرتضى عبداله عبدالىه 

19577 عت حسن شاكر قشىم   رف

19578 SOODABEH EBRAHIM SAFIRJORFI 

19587 مدى   مهران نوراله مير اح

19588 مدى شميىل   عىل غالم اح

19594 ADRIAN GERARD CROWLEY 

19595   KARIM MAHMUD HAMED MAHMUD 

19596   OMAR SAUDI 

19598    RICCARDO COVEZZI 

19599   SAMIR SAMALHE 

19602  مجدى منير حسن ملحم 

19604 مد ملكاوى عبدالقادر   نعيمه قويدر اح

19610  AHMED ALI ABDELRAHMAN DIAB 

19612 دى حسن شقور    حسن زه

19614 ى فرج هللا  مد حسير  هبه اح

19632  
ى

محمد قاسم عمران محمد عبدالباق

19640 ى سكرى   اسامه سميح امير

19645    غاده سالمه سالم فرج هللا 

19652    محمد محمود عبدهللا دحبور النسور 

19655 BASHAR FARHAT YOUSEF EL JABARI 

19660   يوسف محمود شتيوى ابوزيتون 

19663 مد عبدهللا  ى اح عبدالمجيد امير

19664 رشا عىل عبدالروؤف نبهان 

19682 ان محمود جميل حسيبا  نوره

19690 مدالخطيب   فراس  محمود اح

19694 ضان سليم شبير  ايمان رم

19696 ع  مد عىل قري      عالء اح

19699 وجزر  مصطفى محمد سالمه اب

19710 يوسف مصطفى عىل عبدالغيى 

19711 مد حسن حسن    مويد اح

19714  عمر صبىح عبدهللا عبدالرزاق 

19718  محمد يوسف محمد بيطار 

19719 ف محمد فرج هللا   هيا ارسى

19720 ل ماهر محمود محمود  وائ

19725 محمد يوسف ابراهيم منصور 

19728 نعيمه محمد مصطفى راضى 

19739 مد موىس ابومازن   طارق اح

19742 طارق محمد حريص الحواش 

19745 ى  اء حسير ى رج ف حسير ارسى

19746   بالل عىل سعيد حسن 

19755  عبدالغيى حسن محمد ابوغزاله 
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19774 مد محمد الرفاىع   اكرم اح

19783    راىم سمير عبدالرحمن غنام 

19785    خلود فياض محمد عىل عرفات 

19788 مد ابوسنينه  ب اح يقه راغ    رف

19791 طارق جميل عيىس معايعه 

19792 نعيم محمد سالم الراىع 

19809  مهدى سليمان جريس حنا 

19813  يوسف فوزى يوسف حنداش 

19816 توفيق اكرم توفيق الدقاق 

19817 مد عبدالقادر   خالد عبدالقادر اح

19823 ى فرج هللا  ف محمد حسير ارسى

19829 وحمد    ابراهيم عبدالغيى محمد اب

19830 دان سليم سعيد ابوزهره  وج

19831 ز عىل حسيى حجازى  رام

19836 مد العرموىط   سليمان محمود اح

19839 اض فهىم الصيفى  مد راىم ري  اح

19841  معتصم سليمان محمد القلعاوى 

19844 محمد موىس محمد السطرى 

19847 فاتن محمود عىل هندى 

19848  ابراهيم محمد عوده عواد 

19850    بهاء الدين اسحق فارس الشيخ صالح 

19854 اد عىل سالمه مريان   زي

19855 ى  شعبان عبدهللا عبدالوهاب الغصير

19856 يق طه   نضال مروان رف

19858 وحمد    محمد عبدالغيى محمد اب

19859 ل محاسنه  ل ذياب كام كام

19865 روال محمد قاسم الشانى 

19868 نائل نور سالمه الربضى 

19869 ال    نادر حسن عىل رح

19871  سوسن محمد عبدالرضا حبه 

19874 مد ابو شمط   عصمت حماد اح

13600 ش     غلوم عباس  دروي

13604    عبدالرزاق قايد صالح طاهر 

13605  موزه مطر العفارى مطر المنصورى 

13607 ى السيد محسن العطار   عمر حسير

13613 مد محمد الظهورى    حمد عىل اح

13618 مد خلفان بن حزيم الفالىس   عىل سعيد اح

13619   سالم عبدهللا سالم محمد بن سويدان القايدى 

13624    كرامه السيد سعيد المحرىم 

13636 الطارق للهواتف المتحركه 

13639 مد غلوم  ه اح   رشمانى دوست عىل غالم محمد زوج

13655 خالد عبدهللا عبدالجبار محمد 

13657  عبدالعزيز محمد حمدان الحنطونى 

13659   ايمن منرص عىل ثابت النهدى 

13663  
ى

   فيصل عبدالعزيز عبدهللا المرزوق
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13665 نارص مساعد محمد عىل المصعيى 

13666 هللا غلوم محمد   عبدهللا حمد خير

13680 ه سعيد محمد غريب   فاطمه خميس عبيد زوج

13682 عزه عبيد محمد عبدهللا 

13686  هدى عبيد عجيل الخطييى السويدى 

13689 خالد محمد عىل بوهارون 

13698 يم داد البلوىسى    نوريه جنكان رح

13704 د   حسن اسد حسن عبدهللا عبدالواح

13710 ى    جمعه عبيد عبيد مبارك المهير

13711 مد جمعه سعيد الرمييى   حمد اح

13713 الشيخ فاهم محمد خالد بن خالد القاسىم 

13726  فوزيه حسن عىل الصائغ 

13732  
ى

مد المرزوق ى اح يوسف عىل حسير

13742 ى الحارنى   محمد نارص عكير

13743 ه ظافر محمد عبدالرحمن    حليمه عبدالرحيم زوج

13744 مبارك سيف راشد سيف هزيم الخيىل 

13754  محمد راشد محمد سعيد الدج بيى شميىل 

13757 جابر محمد الحاج عبدهللا الخورى 

13759 خلفان سالم خلفان بالعريض  المنصورى 

13765  عفراء عبدهللا خميس  محمد المزروىع 

13774    سعيده عبدهللا سعيد عبود الحموىم 

13787 مد محمد عاشور العىل  اح

13789 LIQUIDITY MANAGEMENT CENTRE 

13795   عزيزه عىل عبدهللا 

13796 امحمد سعيد عبيد سلطان 

13798  راشد سيف جيى السويدى 

13804 ق  عىل اليى ه خالد بشير  فرح محمد عيىس زوج

13805 ى  الم سنان خادم راشد خادم المهير  اح

13810 ابراهيم محمد عبدالوهاب محمد النقيى 

13818 دى عبده مقبل سالم     صابر وج

13825 مانه عبدالكريم عىل اكيى    ري

13842 مد سعيد عبدالرحمن المظلوم    دينا اح

13848 مد محمد حسن عبدالرحمن ظنحانى  اح

13849 غازى خليفه راشد سعيد بن غازى السويدى 

13850 ه محمد عىل محمد الحميدى    اهره سيد غالم زوج

13866   محمد صغير مطر عىل الظاهرى 

13870 ه حمدان عىل محمد الخورى  ه محمد زوج  امير

13876 ى  سعيد محمد خميس بن هندى المهير

13880 ى محمد ال عىل     عبدالعزيز محمد حسير

13891    عىل سعيد مطر عىل النيادى 

13896 وز  داود محمد داود عبدالرحمن فير

13898   صالح عبدهللا صالح الحارنى 

13901  الشيخ حميد بن ماجد بن عبدهللا الشامىس 

13909  محمد عبدالعزيز عبدالرحمن شهيل 

13914 ه محمد جواد   روي
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13919  ساره عبدالعال عىل عبدالعال النجار 

13921  فايز سعيد سيف العطر ظنحانى 

13923 مد المنصورى  ه راشد اح  عائشه مبارك زوج

13925   مبارك سعيد سالم محمد بن نواس 

13926    محمد جمعه غانم بو عالمه القبيىس 

13927    سلطان سالم سليم عبدهللا العامرى 

13929 ى    زينه محمد عبدهللا المهير

13941 راشد سعيد راشد محمد بن حريز 

13945 د  ه سعود محمد عبدالواح مد زوج  جميله اح

13946  خميس سلطان صبيح سيف الكعيى 

13950    هدى محمد عامر سعيد عبيد المشجرى الهالىل 

13954 ه سعيد عبدالكريم الفهيم  مد زوج عليه اح

13962  
ى

وق ه طارق سعيد الشى  زبيده محمد زوج

13965  غلوم حسن عبدهللا حسن 

13967 مريم الشيخ مجرن محمد الكندى 

13973 خلف محمد عىل النكاس 

13978 حمده سالم شهداد النيادى 

13979  فيصل محمد عبدالجبار ال عىل 

13988 ه السيد محمد خىلي    السيده امنه محمد جيى زوج

13996    سعاد ابراهيم عوض 

13998 مد عبدهللا حسن النجار    محمد اح

14001 ى   خالد سعدهللا وليد فهد المهير

14004 مد محمد عمر   سعيد اح

14007 شيخه خميس عبيد الكعيى 

14009 ى المهرى    خالد سعيد محمد سالمير

14011  عادل عىل عبيد عىل المنصورى 

14018 محمد عباس مراد عبدهللا البلوىسى 

14024   محمد راشد خميس  راشد السويدى 

14030   اسماعيل ابراهيم محمد عبدهللا 

14036  
ى

ى المرزوق مد نظامير يوسف عبدهللا محمد اح

14044   عبدهللا محمد خليفه عىل سالم دلموك الكتيى 

14049  صالح عىل سمبيج 

14053  محمد مبارك عىل سليمان الغافرى 

14054 سيف عيضه هالل محمد المزروىع 

19875 مد محمد الروسان   هاله اح

19878  عىل عبدالعزيز حسن حامد 

19893 اض صالح االسدى  سامر ري

19897  عنان محمد عبداللطيف النجار 

19910   محمد كمال الدين عبدالمجيد 

19914  هبه ابراهيم عبدالمجيد مسلم 

19921  عبدالكريم محمد اسعد المصلح 

19922  محمد حسن محمود نرص 

19923  يارس رشدى اجباره عىل 

19927 مد محمد خليل  منذر اح

19930 مد اليعقوب    مروان محمد صبىح اح
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19933 مؤيد بكر محمود محمد 

19944  محمد مفيد اسحق بزبزت 

19950 مد الخطيب  مد محمود اح  اح

19952 وحميد  خوله عيىس حسن اب

19968 مد محمد   هدى موىس اح

19969 الم محمد فتح هللا ابوراس   اح

19974 ن صالح سعيد سماحه  داري

19976 ال يوسف التكرورى التميىم   ام

19977    رشا صديق ابوسيدو 

19980    يارس محمود عبدالكريم مسك 

19994 طارق محمود طاهر 

19996 ى عليان ابوغربيه     عالء حسير

19999  معن مروان حسن الحموى 

20001   محمود ابراهيم محمد الصيان 

20003  شمسيه اشتيان سلمان نرصاوين 

20010 عىل عبدالصمد الحاج يوسف الراشد 

20014 ى    ميى كاظم عبدالمعىط الغصير

20021 س شفيق نينو  رنى موري

20028   عصام فضل يوسف عقل 

20034 اض يوسف جميل اللحام  ري

20038    اسامه قاسم محمد الذيابات 

20044 ه     عماد محمد محمود ابوشعير

20045 د موىس محمد المعىط  رائ

20051 شادى عقيل محمد المرصى 

20053   عيىس الياس يوسف الياس جحا 

20054 انى مصطفى عىل سحتوت 

20056 ش السمنه   جمال محمد دروي

20057  طارق خليل فهيم فرخ 

20059 ى هاشم عبدهللا ابوهزيم  محمد امير

20077 محمد انور محمد فرج هللا 

20079  محمد صبيح نايف الفاهوم 

20083 مد جيى خاطر  اد اح  زي

20086 موىس جميل منصور جراىع 

20087 ى  مد ياسير مد فؤاد اح  اح

20089  سعدى محمود عىل ابوسليم 

20094 مد    نياز اسماعيل ابراهيم اح

20098 ى انور محمد فرج هللا  حسير

20103 غالب ساىم سليم القسوس 

20105 جمانه شاكر سليمان قنديل 

20106 ايمن مصطفى خليل طاهات 

20110   محمد طارق عونى عثمان غوشه 

20111  تحرير سليم يونس االمير 

20112  عيىس عطيه مصطفى العيىس 

20115 فاطمه عبده ابراهيم معمر 

20127 جورج زىك جورج مشحور 

Updated on:

July 31, 2020 Page 113 of 192



CHQ #/ رقم الشيك Shareholder's Name/اسم المساهم

List of shareholders who have not collected their dividends for year 2007

ن الذين لم يتقدموا الستالم أرباحهم النقدية عن سنة  2007قائمة المساهمي 

20128   نبيل محمد هاشم سعيد الحسن 

20130 صقر يوسف عبودى الحناحنه 

20132  محمد ابوصالح 
ى

 منذر الق

20138 اض ابراهيم محمود خالد  ري

20141 مد عبداللطيف   فراس عبداللطيف اح

20143 مد السفارييى  ى اح    سونيا محمد تحسير

20148 مد محمود ناجى ابوعىل   اح

20150 مد سليم المهيدى الحبابسه   اح

20152 مد خضير   ابراهيم محمد اح

20157 ى     محمد سميح بركات عبدالحافظ شاهير

20160 ى عبدالكريم ابراهيم  حسام امير

20161  رنى وليد محمود الخاروف 

20164 ابراهيم منير محمد عبنده 

20165 يحير نايف عيىس حبوش 

20167    ساىم ابراهيم حماد سليمان 

20171  
ى

يسون مصطفى هانى ياىع م

20181  انس توفيق محمود سويدان 

20182 مد رضا  سماح مصطفى اح

20185 ىس   شذى عماد حلىم االدري

20189 ح طالب الطيب   جمال راج

20195 عصام صالح عمر عبوىسى 

20203 اض  فهىم الصيفى   راىم ري

20204    سعيد ابراهيم عبدالغيى عبدالغفور 

20205 شوكت مجدى شوكت سعيد 

20207  خليل عبدهللا خليل عطيه 

20212 ش  قطيفان  ا ساىم دروي  رب

20215 مد محمد حسن طوباىس   اح

20219 مد داود السواعير     خلدون اح

20226    عبدهللا حسن مفلح الخالدى 

20227 عصام محمود محمد الخالدى 

20229 يس حلىم عبدالهادى  هيثم ق

14060 عتيق محمد سالم مسفر الظاهرى 

14063  فؤاد فاروق عبدالرحيم ضيانى 

14064 ىك    خلود عىل سالم عىل الدرم

14079 جمعه عىل جمعه الظاهرى 

14086  حمد عمران حمد عبدهللا عمران العمران 

14093 ن محمد خميس راشد المنصورى  ى  مخير

14096 ه عبدهللا عىل الغر    ليىل عبدالعزيز شمل زوج

14098   عبيد سلطان عىل بالرشيد اجتيى 

14101 محمد مال هللا محمد غانم 

14105   محمد سعيد نارص حريك المنهاىل 

14118 راشد راشد معصم جمعه المعصم الفالىس 

14119    محمد علوى عبدالقوى نارص بالحارث 

14125 عادل عىل يوسف الحمادى 

14133 ه سعيد نارص سحىم الرمييى   شاديه حسن زوج

Updated on:

July 31, 2020 Page 114 of 192



CHQ #/ رقم الشيك Shareholder's Name/اسم المساهم

List of shareholders who have not collected their dividends for year 2007

ن الذين لم يتقدموا الستالم أرباحهم النقدية عن سنة  2007قائمة المساهمي 

14138   سالم عبدهللا جمعه عبدهللا الكعيى 

14143  سالم ماجدسالم عبدهللا عىل النعيىم 

14147  حصة عبدهللا ابراهيم النساي 

14156  جمال جابر خميس الظريف الشامىس 

14161 سواده نارص سعيد زيتون المنصورى 

14164  حمد سالم سليم عبدهللا العامرى 

14169  لميس  ابراهيم رضا عىل الهاشىم 

14170  سالم محمد سالم عىل الراشدى 

14171    محمد عبدهللا محمد الصياح 

14173 ثريا عبدالرحمن محمد عمر 

14181 ى عىل باعوظه    محمد عبدهللا حسير

14190   عماد محمد عىل سالم البادى 

14191  عبدهللا موىس عبدهللا 

14195 مد سعيد الحوقانى  نوره سليمان اح

14197 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد جانى 

14204 ينه عويضه راشد القبيىس     رسى

14207  
ى

ق مد الشى  فاطمه محمد اح

14208   طارق بالل خميس عبدهللا بوزبر 

14211 مد عبدهللا مليح النيادى  خالد عبدهللا اح

14218 حسن عىلي عبدالرحمن الريس 

14222 مد شاعري الحمادي  ى محمد اح   حسير

14223 ى الشامىسي  ى بن حسير  حسن راشد عىلي حسير

14230 فاطمه محمد سلطان محمد الميل 

14231  مسعود حسن اسماعيل بلوك فرد 

14237 عبيد سعيد عبيد جمعه بن عديل 

14246 مد حسن عبدهللا بن حاجى   يحير اح

14248 ى  مد الختال المهير   نجاه عبدهللا اح

14249 ليىل نارص عبدهللا نارص الحوسيى 

14253 م الكتيى  سويدان سعيد خلفان حضير

14254 خليفه غريب محمد ماجد بدواوى 

14257 ى موىس    صالح ابراهيم محبوب خير

14265 ه عبدهللا مبارك الصيعرى  ه عىل زوج سمير

14266 حسن حمدان عبيد الغسيه 

14272 ى الموىس   ذياب حسير
ى

مد صدق  اح

14274 ى  مد بن فهد المهير   محمد عبدهللا اح

14275 له حسن نهرص الصايغ   رم

14283 وليفه سالم ذيبان المهرى 

14285 جاسم راشد خلفان الشامىس 

14287 مد حسن الحوسيى   جاسم محمد اح

14300 ه عىل مال هللا   مريم محمد عبدالرحمن زوج

14306   ماهر سالم محمد سالم قادرى 

14307 مد يوسف الزعانى   عمر يوسف اح

14308   غانم خليفه محمد خلف المزروىع 

14310  اسعد حواس كنعان الصديد 

14313 ى للمقاوالت    مؤسسه عيىس المهير
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14320   فاطمه مبارك عىل غانم القبيىس 

14322  خليفه ماجد سالم عبدهللا عىل النعيىم 

14324 ونى     عاطف عبدالرحيم حسن عىل الزرع

14330 مد عبدهللا خالد خليل المريىحى  اح

14331  عىل عبدهللا غلوم عىل المال 

14332   عبدهللا مطر سعيد مطر السويدى 

14333  عادل عقيل محمد عبدهللا الرفيع 

14336   نوال عىلي محمد بوسناد الشامىسي 

14337  محمد مسيعد خالد محمد المنصورى 

14339  فاطمه عبدالرحمن يحير 

14340 ى  ل صالح حبان سعيد الكثير وائ

14348 ه عبدالرزاق محمد تفى  عائشه محمد حسن زوج

14351    ميى عىل يوسف حسن 

14358  
ى

ق    الشيخه امنه سعيد بن سعيد الشى

14360 مد  مد محمد اح  فهد اح

14361  جمعه نارص سعيد زيتون المنصورى 

14364  عىل محمد سعيد نايع النيادى 

14370 مد عبدهللا الطير سهيل العامرى   فاطمه اح

14374 محمد خميس عبدهللا الحاج 

14375 عمر عبدالعزيز امر هللا عبدهللا كرمستىحى 

14380 حسن عىل مهيوب الحمادى 

14391  حسن محمد سعيد عبدهللا الحمادى 

14410   خالد سالم عىل سالم الزحىم 

14412 ودى  مد محمد حسن سعيد زي    اح

14413   مطر راشد مطر حميد الجابرى 

14423 ه فرج فرج محمد  تبسم محمد صغير شيخ زوج

14425 سلطان سالم سلطان عجيل 

14428  سلطان ابراهيم سلطان عبدالكريم 

14443  نارص حرموص سعيد صالح المزروىع 

14444   عىل راشد عبدالصمد الكيتوب 

14457 ى حمودى  مد محمد الصغير  عبدهللا حسن اح

20246  فراس  مجدى شوكت الفقهه 

20247  فتىح صالح عىل الحورانى 

20251  محمد مصطفى عيىس مشمش 

20258 د الكيالنى  هناء ممدوح زي

20265  هنادى مسعود عبدالسكر 

20269 ضان سليم شبير  ايمان رم

20270 ده   غرام محمد مطر الحوام

20276  العمد 
ى

 منذر يارس صدق

20287 هيثم حسيى عثمان حسن 

20291 عطيه سليم صالح محمد 

20293  عامر شاكر محمد الموميى 

20294  عىل نبيل توفيق الخالدى 

20298 ى فرج هللا  عمر انور محمد حسير

20302 سيما عىل اسماعيل قطنانى 
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20304  وسام مخلوف محمود مخلوف 

20308 ا عبدالمنعم عبداللطيف الشله   رن

20312 ل ابوالرب  مد توفيق كام   لينا اح

20313 ى وهدان   سعيد سالم حسير

20318 د عصام عبدالسالم عرفات    رائ

20320 مد سليمان ابوطه     سليمان اح

20326    ايمان خالد مصطفى ابوصالح 

20334  بشار عبدالرحيم محمد الجالد 

20335    حنان محمد فتح هللا مطلق ابو راس 

20338 بالل يوسف محمود عقل 

20346 ى ابراهيم  يشه نجيب حسير م

20351 وفيق توفيق حسن محسن 

20355 مد جاموس   نبال جميل اح

20356   عبدالرزاق نزار عبدالرزاق الفيوىم 

20358    محمد صالح عبدالغيى حجازى 

20365 مد نواف كايد يونس  اح

20369 اونه  نبيل محمود حسن الشى

20374  ابراهيم عىل حسيى حجازى 

20379 جميل محمد عبدهللا عبدالحافظ 

20383 فدوى نارص اهديوى ثابت 

20393   حمد محمد حمد شعار 

20394 مد محمد الخطيب   عالءالدين اح

20396 اض صالح الخفش  تغريد ري

20398 اياس فيصل محمود شومان 

20403 ى  سناء طه عبدالغيى حسير

20404 تامر منصور عبدالحميد ابودقه 

20420 امجد ماهر موىس الصباح 

20430    عبدالهادى عيىس عبدالرحمن السعدى 

20431  عصام عبدالحق محمد مصبح 

20432 ل البظ  اسامه ابراهيم كام

20438 ماريال باسم موىس خورى 

20442   جيفرا صادق عبدهللا الرمىح 

31021 مراد فريد يوسف التكرورى 

20448    منيف محمد عبدالكريم جزار 

20449 ى عثمان  نافذ ذيب نمر حسير

20459 موىس يوسف ربيع الحمايده 

20473    حلىم محمد عبدربه الطرمان 

20475 ن  ضياء محمد محمد البداري

20488 عماد حسن محمود عيىس 

20489   حسن محمد حسن نصار 

20500 زي حبيب حنا   سامر رم

20504  عبدالحليم عمران عبدالجبار المشييى 

20508   نارص عارف ابراهيم البداوى 

20509 مصطفى ابراهيم محمد الطوالبه 

20518  YAZAN NAZIH IBRAHIM KARADSHEH 
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20520 د  ى ابو زي اوس سميح حسير

20525  حماد نمر حسن الحجه 

20526 محمد جميل عىل مصطفى 

20534 يم  د محمد جاد هللا رسى رائ

20543 ما الياس  عىل صبح  ري

20544 مد محمد حيمور  ى اح تحسير

20545    خرصى يوسف عبدالمحسن منصور 

20546  صفاء عوض  محمد كرشان 

20548 مد عبدالهادى     وحيد يوسف اح

20550 اديب جورج اديب جرجوره 

20553 حنان مصطفى عبدالجبار اشحاده 

20557 مد عىل الحاج صالح     ماجد اح

20573    محمد عبدالرحمن حسن خواجه 

20576 فراسصبىح محمود حرز هللا 

20577 تسام محمد يوسف ابو مياله   اب

20581 مد كلثوم    فراس عبدالرحمن اح

20591 ب عبداللطيف نزال  مد رج اح

20593    محمدانور عصمت حسن المدنى 

20603 ى   ماهر فيصل ابراهيم الشيخ ياسير

20605 خالد محمد ابراهيم كامله 

20606 ى محمد عوده   عىل حسير

20610 ى ابوالراغب  اد عيىس حسير    زي

20617 زى مالك حمزه الجيوىس   رم

14458  حميد سعيد عامر النيادى 

14462  عىل صالح سالم ثابت باهيصىم 

14464   محمد راشد سعيد خلفان المعمرى 

14469 ى الحرباوى    حمد محمد عزىم نارص امير

14477 جاسم محمد ابراهيم عبدهللا ابويرعبه 

14480 ونى    مريم محمد عباس  عىل الزرع

14485 مد صالحه   نوال طه اح

14486 عبدالوهاب اسماعيل محمد سيارالحوسيى 

14494  عىل مال هللا محمد غانم 

14495 م الكتيى  مطر سعيد خلفان حضير

14512 مد الختال   عبدالمنعم عبدهللا اح

14521 ه خليل خالد خليل المريىحى  موزه عىل زوج

14523 مد الشىح  عبدهللا محمد عبدهللا صالح اح

14524 ى محسن جواد  حسن عبدالحسير

14529    محمد خالد خميس  محمد عىل 

14536 بخيت مصبح باروت سالم الياىس 

14542   منصور صالح حميد صالح السويدى 

14544 جمعه راشد حميد يوسف الهوىل السويدى 

14550   عبدهللا سعيد حمد الجراج النعيىم 

14551 حمدان سعيد مبارك جروان الشامىس 

14552    محمد سعيد عبدهللا سلمان بو مهير 

14562 راشد محمد راشد سعيد بن تميم 
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14563 مبارك صغير عىل درى المنصورى 

14567   سلطان عىل عبيد ابراهيم عبدهللا بن حاتم ا 

14568    سالم ابراهيم سيف سليمان العامرى 

14570    محمد ابراهيم خلف الحمادى 

14573 مد غلوم قنيى   اح

14576  عبدهللا محمد حمزه شاه كرم البلوىسى 

14580 ودى  شيخه عبدهللا خميس زي

14586 عىل جاسم حسن سجوانى 

14587  محمد محسن فرج سعيد المحرىم 

14596 له محمد غريب بالهول  خصيبه محمد سعيد ارم

14601 سليم سالم سليم مبخوت عيىس المنهاىل 

14602    رصاصسالم رصاصعىل العامرى 

14606 مد راشد مبارك عبيد الكتيى  اح

14608  حسن راشد عيىس الحمرانى 

14615 فرج عيضه هالل محمد المزروىع 

14624 مد الكعيى  مد سعيد اح ه اح شيخه سعيد زوج

14628 مد جمعه محمد سعيد بن صبيح ياىس    اح

14635  طالل راشد حمد عبيد الزعانى 

14636 يىك  د يوسف محمد حسن سعيد بامجبور اليى    زاي

14638 مد حمودى   خميس  حسن خميس  اح

14654 محمد سالم سعيد سالم الفشيى العليىل 

14655 مد العىل  ه حسن محمد اح مد محمد زوج   فوزيه اح

14658 مد المزروىع  مد عمران اح   عىل اح

14665 مد النورى    خالد محمود عبدالرحيم اح

14666 ى سالم جمعه النعيىم  فاخره سالمير

14668    حيدر حسن عبدهللا 

14672 ة نارص عبدهللا الجنييى     سالمه عبدهللا زوج

14676 د خزع العثه الهرىك العامرى  عبدالواح

14678 عبدالرضا عبدهللا محمود خورى 

14683 ة الدوليه للعقارات     الشارق

14687 سالم ابراهيم عبيد سعيد المناىع 

14692 مد عىل سيف سعيد ال عىل     اح

14706  محمد سالم خلفان سالم ال عبدالسالم 

14709 ه عىل حمدان سجوان    امينه فؤاد الحلواجى زوج

14716  عيىس محمد صالح عبدهللا 

14721 مد عىل محمد المعال الهاشىم    عىل اح

14723 عائشه عىل حسن محمد حسن الخاطرى 

14731 ايمان سعيد عىلي سعيد المحرزي 

14736 ه حسن عىلي منصور  مريم حسن زوج

14740 يىك  مد يوسف محمد حسن سعيد بامجبور اليى    اح

14745 زهره محمد حسن مال عىلي 

14747    عيد مطر حمد حارب العميىم 

14750 ي  نى فاطمة عيد سالم المحير

14753 مها عبدهللا عىل عبدهللا خان 

14756 مد المحمود البلوىسى     عيىس خليفه اح
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14757 ي  جمعه خليفه جمعه دروسالخمير

14758  عىل سلطان محمد الجالف السويدى 

14763  عبدهللا ابراهيم يوسف الشاعر جناج 

14765  مبارك محمد سعيد غماض  الراشدى 

14769   سليمان مسلم سالم بن هالنى 

14778  فاطمه صياح سيف 

14779 ه عىل هالل زاهر الحزاىم   حصه محمد زوج

14783 ى طويرد صالح المنهاىل  ه حسير   سعيده بخيت زوج

14784 د بخيت سميح المحرىم  بخيت زاي

14785 حسن عىل عبدالعزيز حسن 

14789  محمد سعيد عىل محمد مالك الشىح 

14792 ه خليفه عبدالرحمن بونعاس  فاطمه محمد زوج

14814   سعيد مبارك عبدهللا نهيل العريانى 

14820  
ى

   عمر السيد محمد اسماعيل المرزوق

14823 مد العطار  ى محمد رضا اح عبدهللا غلوم حسير

14824 ش عبيد سعيد الرمييى    عبيد دروي

14826  راشد عبدهللا عىل راشد العفاد المنصورى 

14834   محمود خليل محمود الحمدانى 

14835 محمد سالم سعيد الغيالنى 

14840   خالد محمد الخادم محمد الكعيى 

14841  محمد عبيد محمد القبنىحى 

14843 ان كماىل  ى زم  مسعود محمد امير

14845 ه خالد محمد صالح الحامد     فاطمه عيدروس زوج

14848 ش الحما  ه خميس دروي مد زوج عائشه السيد اح

14849  عىل حسن اسماعيل جمعه المنصورى 

14856 ه عادل عىل يوسف عىل الحمادى     مريم عىل زوج

14858  يوسف عبدهللا حسن عبدهللا العبيدىل 

14860    سيف راشد عبدهللا النعيىم 

14869 ان البلوىسى  عائشه عبدهللا مير

14876 سعيد محمد عىل سعيد عمر النفيىل 

27299  منرص بن صالح بن عىل الياىم 

27300 مد عىل العباد   جعفر اح

27301  عبداالله بن ابراهيم بن سعد الحوىط 

27302  محمد بن سعيد بن محمد القحطانى 

27304    بدر بن حمد بن ابراهيم بن السلوم 

27306 ح     محمد بن نارص بن عبدهللا بن راج

27307 يان الدورسى  عبدالعزيز بن ماجد بن رسى

27308 خالد بن نارص بن خالد الملحم 

27309  خالد بن عايض بن شداد القحطانى 

27312   عبدهللا نارص نانى الهاجرى 

27313 ى   محمد بن عبدهللا بن حمد الحسير

27314 مد بن محمد الجمعه    عبدالرزاق بن اح

27316 زا الفضىل   عماد بن عبدالهادى بن مير

27318  فالح محمد عون البيىسى 

27319   راىم بن محمد بن شاهر المعيقل 
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27322    حسن سمير عىل العبدالمحسن 

27323  مشعل بن حمدان بن فهد العيد 

27325 مد ابن محمد المهدى   محمد ابن اح

27327   خالد بن محمد بن فالح الخالدى 

27328   مصعب بن عبدالقادر بن جاسم الجامع 

27330 مد  حنان حامد بن عبدالعزيز اح

27331 عزيزه صالح محمد العبدالقادر 

27333  
ى

ق  الشى
ى

ق  سعد بن راشد بن رسى

27337  عبدالمحسن بن مهدى بن عبدهللا الحمود 

27338   محمد بن هديش بن محمد ال فاضل 

27339   عدنان عبدهللا محمد المصلح 

27340    يوسف بن عىل بن محمد العبدالسالم 

27345  فضه بنت عبدهللا بن عىل المؤمن 

27346   خالد بن محمد بن عبدالعزيز الواصل 

27348   عىل بن هاشم بن محمد العىل 

27349 حمود بن محمد بن ماطر الشمري 

27351 مد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيبانى    اح

27352  ساىم بن عبدهللا بن عبدالعزيز العواد 

27353  
ى

ى العوق فايز بن جاسم بن حسير

27354    ماجد بن محمد بن سال مه العمرانى 

27357 مدالجبارة  جاسم بن محمد بن اح

27359   صالح بن خامس بن سبيل الرشيدى 

27360 ى  سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان العثيمير

27361 ى بن راضى بن محمد الحمود  حسير

27362 عبدهللا بن خالد بن عبدالرحمن العجيىم 

27363 عىل بن صالح بن عىل ال داوود 

27364 ى  متعب نايف عويتق المطير

27366 محمد بن صالح بن سعود الحرنى 

27369  مروان سعيد محمد المداح 

27373    حمد بن جعفر بن عبدالحميد القطان 

27374 ي    فهد بن محمد بن عبدالرحمن الشعييى

27377 ى بن سبيل الحرنى  حمدى بن حسير

27378  فالح بن سعود بن حزام القحطانى 

27380 مد الشويخات  ى بن منصور بن اح حسير

27382 مد الزاير  ى بن اح مازن بن حسير

27384    سعد بن عبدالرحمن بن محمد السعيد 

27387  عبدهللا بن جعفر بن عبدهللا االمير 

27388 مدى    نارص بن عائش بن عمرى االح

27389 زى بن سلمان بن داود المغلوث   رم

27390 ى عبدهللا بوجباره  مد حسير   اح

27392 فهد بن صباح بن عبدهللا الخالدى 

27393 ى بن اسحاق الدهلوى  مد بن حسير  اح

27400    سعد بن راشد بن سعد السعد 

27401   موىس بن عبدالمحسن بن عىل ال موىس 

27402 نعيمه سعيد محمد يمانى 
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27403 خالد محمد عبداللطيف الشعييى 

27404  مبارك ابن محمد بن عبدهللا الهاجرى 

27405  مطلق بن سعد بن حديجان السبيىع 

27406 ع  ع الشي     ترىك بن محمد بن رسي    

27407 مزيد بن داواد بن سليمان الفايز 

27410 ى بن عىل بن حىحى المسعود   حسير

27412 هان  هان الشى   صالح بن عىل بن رسى

27413 يعقوب بن عبدهللا بن طاهر العبدهللا 

27414 مد عبدهللا عبدالعزيز القطىع   اح

27415   عبدالوهاب بن محمد بن يوسف بوبشيت 

27416 ى الخواجه    عادل بن عىل بن ياسير

27417  محمد عبدهللا حسن الحسن 

27418  حمد بن ابراهيم بن عبدالعزيز القنيبط 

27419 جارهللا بن عبدهللا بن عبدالمحسن العضيب 

27421    يوسف بن نارص بن ابراهيم بن جديد 

27422 ى     محمد بن مبارك بن سالم البوعينير

27423 ان العتييى  سعود بن خليل بن بحير

27424  ماجد بن عىل بن حىحى الخليفه 

27427 محمد بن ابراهيم بن عبدهللا الحيدرى 

27428 عبدالعزيز ابن محمد ابن ابراهيم العريفى 

27429 مد بن عىل المعيبد  فيصل بن اح

27434 ى العبدهللا  زهره بنت عىل بن حسير

27435  سلطان بن نارص بن فالح الغديرى 

27436  فايز ابن سالم ابن عىل الغامدى 

27437 مد بن عبدهللا باجندوح  عمر بن اح

27439  فهد بن رشيد بن عبدهللا الخياط 

27440  عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا العسكر 

27441 مد بن عبدالرحمن بن صالح المجىل    اح

27442   عيد بن محمد بن نارص القحطانى 

27443   منال بنت عوض بن عباس مطير 

27445   محمد بن صالح بن خنيفر الجعيد 

27446    ابراهيم عبدالهادى عبدالعزيز العبدالهادى 

27447 عمار بن عبدهللا بن عىل المحيىسى 

27452 عبدهللا عىل عبدهللا الجلعود 

27453 كستانى  عبدالرووف بن محمد بن صالح اليى

24785  عبدالمحسن بن صالح بن محمد العبدالقادر 

24786 مانع بن صالح بن محمد الياىم 

24788   عماد بن انور بن عبدالحميد فلمبان 

24791 مرى    ابراهيم بن خلوفه بن محمد االح

24794 عادل عيد سويلم الحرنى 

24798 ي  يك بن براك العتييى    سلطان بن مبير

24799    محمد بن جابر بن عبدهللا بوجباره 

24800 فيصل بن محمد بن مبارك الفرج 

24802 مد صالح العوده   فهد اح

24803 عبدالعزيز عىل عبدهللا بن مطرود 
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24804 انور سعد محمد الجربوع 

24805 مد عبدالمحسن الحاجى  مصطفى بن اح

24807 توفيق عبدهللا عىل الصعب 

24810  محمد بن عىل بن محمد البصيال ن 

24812   يوسف بن عبدالمحسن بن محمد العباد 

24813 محمد بن جزاء بن عاتق الحرنى 

24814 محمد بن حمزه بن محمد الشهرى 

24816 مد الغامدى     مستور ابن حميد ابن اح

24818  لميعه بنت محمد بن محمد البقىسى 

24819  عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الجباىل 

24820    فهد بن محمد بن عبدالرحمن النعيم 

24821 د عىل العيد   راشد زي

24824 عبدهللا عىل عبدهللا بوحليقه 

24825  يوسف محمد فهد السويل 

24826 مد صالح محمد الجوف   اح

24827 ى    عبدهللا بن شامان بن ماطر المطير

24828 ى  محمد بن سلطان المطير

24831 عبدهللا بن عثمان بن عبدهللا الملحم 

24836 خالد محمد ابراهيم ابا الحسن 

24838 عبدهللا بن نارص محمد بن نارص الحيدرى 

24839   خالد بن سليمان جاسم الحسن 

24840    ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدهللا المهناء 

24841 اد الغضبانى  محمد مزيد زي

24843 د بن محمد بن رضى ال مطر     عبدالواح

24845  خالد بن عبدهللا بن عىل المعلم 

24847   محمد ابن معتوق ابن حسن البدى 

24848  خالد بن محمد بن محسن العامودى 

24849   عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالغ 

24850   عبدهللا بن صالح بن فوزان القريىسى 

24853  نارص بن مبارك بن كميخ الدورسى 

24856 مازن بن محمد بن عبدالقدير عنيى 

24857  هشام بن ضيف بن حميد الزاير 

24858   خالد بن حمد بن فهد الجالل 

24859 مد الغدير  ى بن ابراهيم بن اح حسير

24860 مد الموىس  اسامه بن عىل بن اح

24861 ى  محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشيخ حسير

24863   حسن بن موىس بن نارص النمر 

24864 ل البلوى   عبداالله بن سعد بن زع

24865 ى الجوي  هر  ى بن عبدهللا بن حسير    حسير

24868    حمد بن حسن بن حسن العباد 

24870 ريا بن عىل بن محمد الحايىك    زك

24874 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الطباش 

24879 مد  عىل بن خليفه بن طاهر االح

24880  جعفر بن محمد بن عبدهللا الحرز 

24881 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا اليميى 
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24882  عبدالوهاب بن شباب بن نافع بن شميالن 

24884  سمير محمد حسن المومن 

24886 خليفه بن نارص بن خليفه بن بديع 

24887 سليمان بن نارص بن قبالن الحرنى 

24888  سعيد محمد عىل ال ريشان 

24891  مزروع بن عبدالرحمن بن سالمه المزروع 

24893  عبدالعزيز بن محمد بن دخيل التماىم 

24894 ضيف هللا عبدالرحمن محمد الحرنى 

24895   جمال بن عىل بن حسن الزواد 

24897   يوسف بن عىل بن محمد الشاب 

24898 مد  محمد بن جعفر بن محمد دخيل الشيخ اح

24900   عادل بن عىل بن مزعزع الغامدى 

24902 عىل بن محمد بن عبدهللا المصعيى 

24903  هاشم بن قاسم بن هاشم تركستانى 

24904 هاشم ابن عبدهللا ابن عىل العىل 

24908   ايوب بن محمد بن عبدالعزيز السديس 

24909  بندر بن عبدهللا بن عثمان الدحيالن 

24910  عبدالكريم بن ابراهيم بن خليفه الحساوى 

24913  محمد بن عىل بن طاهر الحداد 

24917 ى بن كاظم الصايغ  بشير بن حسير

24919 ال بنت محمد عبود بامروق العمودى   ام

24920 مد بن عبدهللا بن عىل السليم   اح

24921 ه   نايف بن متعب بن ثامر بن عمير

24925 مد الحاج محمد  عباس بن عىل بن اح

24928   ساىم بن سالم بن محمد المحامض 

24929 ناديه بنت عبدهللا بن حسن كلسىل 

24930    دباس بن محمد بن عبدهللا الدباىس 

24932   عبدهللا بن سعد بن حمد الشهاب 

24935    يىح بن موىس بن يىح شتيفى 

24936 مد الغانم   هيف بن فيصل بن اح

24938 عىل ابن حسن ابن عبدهللا الشواف 

24939 عبداالله بن عىل بن عبدرب الرضا ال سالم 

24940 مد كركه   فاطمه بنت عىل بن اح

24941 ن بن محسن بن محمد الدورسى    زاب

24942 ى المغرب     مؤيد عبدهللا حسير

24943 مد بن عبدالرحمن الملحم    يوسف بن اح

24945   محمد بن فهد بن عيىس البوعبيد 

24947 ى بن عبدهللا الغدير     مرتضى بن حسير

24948 ل الحرنى  ل بن سعد بن صام  صام

24954 ى  ى  خلف بن سلمان بن مطر العيى

27454    شديد بن فهد سعود العتييى 

27456  
ى

 عبدهللا بن سعيد بن سعد الروق

27457    فايز عبدالرحمن نارص يوسف 

27458 فهد بن عبدهللا بن ناىه العتييى 

27459 سلطان عبدهللا حسن العامرى الزهرانى 
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27460  فهد سليمان راشد القنيه 

27462  ظافر بن عبدهللا بن عىل الشهرى 

27463 مد الدار  مد بن عبدهللا بن اح  اح

27464 مد    جاسم بن حسن بن عىل ال قواح

27465 نذير عبدهللا عبدهللا السنان 

27466 عىل بن حبيب بن سلمان العبيد 

27467    سليمان بن صالح بن سليمان الطفيل 

27468    يام بن محمد بن عبدالهادى العجىم 

27471 مد العبيد    سعود بن عبدالعزيز بن اح

27472 ى    عبدهللا بن عنايه بن عامر المطير

27474   منير بن عبدالحميد بن محمد ال سيف 

27476 عبدهللا بن محمد بن حسن وزنه 

27477 مد المؤمن  مد بن عبدالمحسن بن اح   اح

27479 نازك بنت ابراهيم بن عبدهللا ال الشيخ 

27480 حسن بن محمد بن حسن القحطانى 

27481   جيى ابن محمد ابن سعد الهاجرى 

27484    يوسف بن فيصل بن محمد بدر 

27485  عالء الدين بن محمد بن ابراهيم مطر 

27487   سمير محمد يوسف عبدالرحمن الميميى 

27488  قويس بن جراون بن سالم البذاىل 

27489 عبدهللا بن صالح بن محمد العميل 

27491  محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الدهمش 

27492 ب  ى بن عىل بن عىل ال رج   حسير

27494 مد بن حسن الشهرى   عامر بن اح

27496 ابراهيم بن محمد بن شفيع بن عبدالرحيم 

27500 ى  ى مشعل بن محمد بن مرصد العيى

27501 مسفر بن عوض بن غازى العتييى 

27502 اهيم    عيىس بن ابراهيم بن جاسم اليى

27503  عىل بن سعيد بن عىل ال موىس 

27504    ابراهيم بن عبدهللا بن عىل الحىحى 

27507 حامد عبدهللا عبدالعزيز الشهوان 

27508  وحيد بن محمد بن مبارك الهاجرى 

27509   شهد بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العبدالقادر 

27511 بندر محمد جريد الشمري 

27515   بسام بن سليمان بن عىلي العزام 

27516 ريا بن محمد صديق بندقىحى   عيىس بن زك

27520 مد الحليىم   ليىل بنت يوسف بن اح

27524   عبدهللا بن سعيد بن فهاد شبيب 

27526 مد بغدادي  يه سعيد اح رق

27528 بسام بن حسن بن يعال ال يعال 

27530    فهد بن عبدالعزيز بن محمد الفليج 

27531   سمير بن عثمان عىل الحارنى 

27533  حمد بن جارهللا بن حمد المحامض 

27535 مد بن عبدهللا عبدالهادى الغامدى   اح

27536 ى ابن عىل ابن حسن السقاف  حسير
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27537  عىل بن محمد بن عىل ال رسار 

27538    عبدالرحمن ابن عىل ابن عبدالرحمن الغامدى 

27540 ى  مد العسير مد بن حارصى بن اح   اح

27541 ان بن عبدهللا بن سليمان بالغنيم   ري

27542 محمد بن عبدهللا بن محمد الطريف 

27543 مد المنيف  ميى بنت محمد بن اح

27545 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الغامدى 

27546 ى الشايب  يوسف بن ابراهيم بن حسير

27547 ي 
سعيد بن سعد بن مسعود الجهيى

27549   ابراهيم بن محمد بن سليمان الغثيى 

27551 ى   قليله بنت نايف بن خرصى المطير

27557 ى  ك العجالير   عبدهللا بن معجب بن ميى

27561    ابراهيم بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن زوير 

27562  مالك بن عىل بن سلمان ال داؤود 

27564 ان الياىم  ى بن مانع بن دوح   حسير

27566  طايع بن عبدهللا بن عمر باوزير 

27568   طارق بن محمد بن صالح الحدييى 

27570 ى    سعود بن منور بن منير المطير

27573    عقيل بن سلمان بن عبدهللا الغدير 

27574  صالح بن جمعان بن عىل الزهرانى 

27575 ترىك بن محمد بن محمد العمرى 

27576  محمد بن خلف بن عوض الرشيدى 

27578  سفر بن عايض بن عويضالحارنى 

27579 ى  فواز بن شقير بن عجل المطير

27580 محمد بن عىل بن شالح العتييى 

27583 عبدهللا بن ترىك بن عبدالهادى الهاجرى 

27584 اك    خالد بن عبدالعزيز بن محمد اليى

27585   عبدهللا عبدالحكيم عىل الدعيج 

27586    عبدالرحمن بن عبدهللا بن ابراهيم الحميدى 

27588 ى  ى صالح بن حماد بن سالم العيى

27589  عبدالرحمن بن عبدهللا بن مسلم المسلم 

27590 د الزيد    فيصل بن محمد بن زي

27592    شهيل بن حمد بن عبدالرحمن الشهيل 

27594 نرص بن عمر بن مقبول الحطاىم 

27598   اسامه بن يوسف بن يعقوب كنتاب 

27600  فاطمه بنت عبدالغيى بن عبدهللا المهناء 

27601 فايز بن محمد بن فايز البيىسى 

27602 عىل بن محمد بن منصور القطان 

27603 مسعود بن مهدى بن مسعود ال حيدر 

27604  طارق بن محمد بن حمد اليحير 

27605 مد العبدالكريم  فهد بن عبدهللا بن اح

27606 ه   محمد بن رضى بن عبدالحميد ابوزهير

24955 مد بن عىل الحدب    صادق بن اح

24956  محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم النارص 

24958  فؤاد بن محمد بن حسن المؤمن 
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24959 د بن ساىم بن طالب عبيدهللا   زاي

24960 ى  فهد بن حمود بن عواض المطير

24961  عبدهللا بن باقر بن عبدهللا القطان 

24963 مصطفى بن عبدهللا بن جاسم الكىسى 

24964   ضويىح بن محمد بن حمد الدورسى 

24965 ى  ى البوعينير ى خليفه شاهير شاهير

24967  عادل حامد عىل الشاىم 

24969 هم    محمد بن عيىس بن صالح الدري  

24971   محمد بن حسن بن عىل الصفار 

24972 ى  ى فايز كاسب عايد العيى

24973 ح  ى بن صالح ال مري       سعيد بن حسير

24974    منصور عبدالعزيز الحماد البواردى 

24975 مد الغامدى    محمد عبدهللا اح

24976  فارس بن فالح بن مانع عيفان الياىم 

24978  مهدى بن جواد بن عىل الهليل 

24979 ى حسن النويرص  مد حسير اح

24981 ش  عبدالمنعم بن حسن بن عبداللطيف االرب

24982  محمد بن مهدى بن محمد بن عىل ال حطاب 

24983 مد بن حسن الشهرى   محمد بن اح

24984 مفلح بن محمد بن محمد القرنى 

24985 ى  ى مهدى بن عبدهللا بن عجاج العيى

24986 سعد بن غرمان بن عبدهللا الكريىم العمرى 

24987  سعد مسعود عىل الطلىح 

24989 عادل عبادى حسن خياط 

24990  
ى

   مبارك خصيوى محماس الحاق

24991  منصور بن ابراهيم بن عبدهللا الحميضى 

24993   ماجد بن محمد بن ماجد السبيىع 

24994  غازى بن محمود بن سليمان ابوالسعود 

24996 ل    محمد بن عبدالعزيز بن نارص الزام

24997   حمد بن ناجى بن محمد ال مبارك 

24998  نارص بن عبدالمحسن بن نارص السلمان 

25000 ساىم بن محمد بن عىل الدورسى 

25003  نور بن محفوظ بن حسن المقبل 

25004 محسن بن عبدالرحمن بن قينان الدورسى 

25005 مد المعيى   محمد بن حسن بن اح

25006 عان الياىم   سالم بن عبدهللا بن عىل زب

25007  عبدالوهاب بن ابراهيم بن جاسم العواد 

25008 ى    فواز بن شقير بن صالح المطير

25009  سعود بن جمعه بن صقر العساف 

25010  حاتم بن مرزوق بن عدنان فلمبان 

25011  محمد بن شعبان بن محمد القراىسى 

25012  محمد بن ابراهيم بن حبيب سلهام 

25013    عبدهللا بن حسن بن محمد السليمان 

25015    مرزوق بن محمد بن مرزوق القحطانى 

25016 ى عىلي الدندن   نارص حسير
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25020 مد بن محمد العيىس  محمد بن اح

25022 محمد بن فؤاد بن محمد الدخيل 

25024 مد بن عبداللطيف بن محمد العمير    اح

25027 اد بن محمد بن عبدهللا الحمدان     زي

25028  محمد بن عبدهللا بن ابراهيم الداود 

25031  عبدالخالق بن عبدهللا بن محمد الخميس 

25034 ى الياىم  جابر محمد حسير

25037 يح  مد بن عبدرب النيى ال رم  شفيق بن اح

25038 معاذ بن عبدهللا بن عبدالرحمن الخنييى 

25039 مد بن عبدهللا الزهرانى    راشد بن اح

25040 د بن عبدهللا بن ابراهيم النجار   رائ

25042   عيظه بن مبارك بن عبدهللا بالعبيد 

25045 د بن عىل ال نرص هللا  خالد بن عبدالواح

25048 حسن بن عبدالهادى بن حسن العجىم 

25049  حسن بن محمد بن حسن المهناء 

25050    عبدهللا بن بريك بن حميد العمارى 

25051 عدنان بن سالم بن حسن المحسن 

25053  خالد بريك محسن الغامدى 

25054    عبدالكريم بن نارص بن نارص الحفه 

25057 محمد بن صالح بن عىل الوائىل 

25058 اء بنت عبدالمحسن بن عىل المؤمن    رج

25060  فراج بن نارص الحمد 

25061 ى  ميح السمير  محمد بن حمد بن دري

25063 جواد بن عبدهللا بن محمد البقىسى 

25065 عبدهللا بن محمد بن نارص الماضى 

25066 وليد بن سالم بن سهيل باوزير 

25067   جعفر بن عبدهللا بن عىل العبدهللا 

25069    هشام بن عبداالله بن محمد البقىسى 

25070 فتىح بن عايش بن عبدهللا الرشيد 

25072 ى الشايب  محمد بن جواد بن حسير

25075 ل قاسم    ناديه عبدالوهاب داي

25076    ايات بنت محمد بن ابراهيم الصادق 

25078    فهد بن سعد بن عبدالرحمن الغريرى 

25079 مد بن عىل بن محمد النارص   اح

25081 مد بن خليل بن ابراهيم العميش  اح

25083 مد العبدوه  يده بن اح  ساىم بن رسى

25086  انور بن عىل بن محمد العباد 

25087 ى البقىسى    حسن بن عىل بن حسير

25088  خالد بن عبدهللا بن ابراهيم الغدير 

25090 ل بنت محمد بن سلمان الجيى  ام

25094   نوف بنت محمد بن محمد السديرى 

25096 ى بن حمد بن عىل االمير   ياسير

25097 ى  محمد بن سعد بن بتال المطير

25099 مد لخام     حسن بن محمد بن اح

25101 ابراهيم بن عبدهللا بن محمد الجيبان 
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27607   وسام عبدالرحمن حسن ال شيخ 

27608 مد بن محسن الهماىم  حسن بن اح

27609 مد ال ادهيم  عىل بن حسن بن اح

27611  عبدهللا بن عبدالحميد بن راشد الغانم 

27614 محمد بن سمير بن عبدالوهاب البحراوى 

27615 ى هويدى  مد بن حسير    عبدالهادى بن اح

27617 بندر بن فهد بن سعد القحطانى 

27618 مد بن صالح بن فهد السبيىعي  اح

27620    هانى بن عبدهللا بن حسن ال منيان 

27622 ى عىل الياىم  بدر حسير

27623 ى     طالع بن سويلم بن سليمان المطير

27625  فهد بن حمد بن مشارى بن حمد 

27626 خالد صالح رشيد الهمزانى 

27628   عبدهللا بن حىحى بن عىل الجاسم 

27629 د بن مىك بن عبدهللا ال شيف   رائ

27630    ماجد بن معيض بن ابراهيم المالىك 

27633 ى ال سعيد  محمد بن عىل بن حسير

27635 ى     محمد متيعب صويان المطير

27636 مساعد بن محمد بن عبدالعزيز الرويتع 

27637 ى البغىل     ظافر بن عباس حسير

27638 وحميده     عبداللطيف بن عبدالرحمن ابراهيم اب

27639  سعد بن محمد بن نارص السحيم 

27640 صالح بن محمد بن السليمان الخرصى 

27642 مد  ى اح مد اليى جابر بن عباس بن اح

27643 مد الحماده    مصطفى بن ابراهيم بن اح

27645 غ     نبيل بن حمد بن عبدالرحمن الصوي    

27646  عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا السبيل 

27647   خالد بن عىل بن حمود اللحيدان 

27649 مد النعيم  مد بن ابراهيم بن اح اح

27652   عىل بن خليفه بن مبارك الدخيل 

27653 مصطفى ابن حسن ابن مىك ابن محسن 

27654 مد بوجباره   جميل محمد اح

27655 ى  ى ضان بن عبدهللا بن عويد العيى    رم

27657 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الحليىم 

27658 ى الباذر  ى بن حسن حسير حسير

27659  يحير بن مطلق بن صالح 

27660 د بن حرسون الخالدى    محمد بن زي

27662 بندر بن راشد بن عبدهللا الراشد 

27663 مد بن ابراهيم اعجيىم   عبدالعزيز بن اح

27664    جاسم بن محمد بن عبدهللا الخالدى 

27665 ى ال هتيله  حسن بن عىل بن حسير

27667 ى بن محمد النارص  واصل بن حسير

27669 سعيد بن عبيد بن سعيد بابكير 

27670 فيصل بن محمد بن فهيد الفهيد 

27671 مد بن غرم هللا الزهرانى  معروف بن اح
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27672 مد الشالنى    جهاد بن جابر بن اح

27675 ى ال عسل  ه بنت عبدهللا بن حسير   منير

27677 ى     سالم بن عبدهللا بن سويد المطير

27678   محمد بن عبده بن شوىع حمدى 

27680 ى المحسن   صالح بن حسن بن حسير

27681 د بن عبدهللا بن محمد الحناىك     رائ

27684 مد بن رضى بن حسن العىل     اح

27685 عبدالعزيز بن خالد بن عبدالحميد المبارك 

27690   سعود بن دهيسان مرزوق السبيىعي 

27692 مد الغزال    يعقوب بن يوسف بن اح

27693 محمد بن عبدهللا بن عىل المحيىسى 

27694  خالد بن محمد بن حمد النعيم 

27696   محمد بن عبدالرحمن بن عىل الكاموخ 

27699 مهلهل بن مناظر بن مهلهل الشمرى 

27700 ع  ى    عيد سالم عبدهللا المهير

27701  محمد بن ابراهيم بن محمد الحسن 

27705   فيصل بن مطلق بن شبيب السبيىع 

27707 طالل بن محمد حسيى بن محمد حسن قامه 

27708    محمد بن عبدهللا بن محمد الجربوع 

27709  باقر بن عىل بن عبدهللا الخميس 

27710   انور بن توفيق بن محمد البقىسى 

27712 ايش بن سالم بن جلوى العايد 

27716  خالد بن عيىس بن ابراهيم الشدى 

27718  صال ح بن عبداللطيف بن صالح الموىس 

27719  عالء بن مهدى بن تفى ال سيف 

27721   عبدهللا بن سعيد بن راشد الزهرانى 

27723   وليد بن خالد بن يوسف الفضيىل 

27724  العتييى 
ى

  بندر بن مطلق بن الق

27725    عصام بن حسن بن عبدهللا الدليجان 

27726 مد بن سليمان ال نصيف   عىل بن اح

27728  بثينه محمد حسن المهناء 

27731 مد بن عايش بن محمد السعد   اح

27734 مد بن محمد الفالته    ساىم بن اح

27737 دى  حمد بن الغفيىل بن محمد الحيى

27740  محمد بن صالح بن محمد الفرج 

27741 ى  ى بن موىس بوخمسير عىل بن حسير

27743 ى بن عبدهللا الحماد   عىل بن حسير

27744 تسام بنت سعيد بن عىل الدورسى  اب

27745 د بن محمد بن عبدالعزيز ال ملحم   رائ

27746 مد بن صالح بن محمود العىل  اح

27747 وز بن شايوشالحسييى   طالل بن فير

27749   عبدربه بن عبدهللا بن صالح قوماوى 

27750 د  د ال زي   فهد بن عبدهللا بن زي

25104 امجد بن سلمان بن حسن الجنيى 

25108   مبارك بن صالح بن سالم الكرنى 
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25110 س    غاليه بنت زىك بن مصطفى ادري

25111 مد بن حسن عبدهللا العقيىل  اح

25113 مد بن عبدهللا بن محمد البقىسى  اح

25115  واصل بن محمد بن عبدالمحسن بوحليقه 

25116 مد محمد العمير  مصعب اح

25117    محمد بن عبدهللا بن حسن المنهاىلي 

25118 يشي جاسم عيىس الباشه 

25121 ى بن خليفه الدليم  عىل بن حسير

25122  محمد عبدهللا عبدالعزيز العرفج 

25124 مد الملحم  مدعبدالعزيز اح   اح

25125    فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الصنع هللا 

25127 خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الدبيكل 

25128  محمود محمد مىك المختار 

25132  عبدهللا محمذ عبدالعزيز الملىك 

25133 محمد بن جواد بن عبدهللا الشهاب 

25135 عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد المال 

25138    سهيل سالم عبيده المنهاىل 

25139 يىكي  حسن عىلي حسن اليى

25140 مد بن عبدهللا بن عىل الغدير   اح

25143  عبدالعزيز كراء حاتم الشمرى 

25144   جميل بن عمر بن سالم محارق 

25145 سعيد بن فطيس بن مقبول السفيانى 

25146   محمد عبدهللا حجاج الثنيان 

25151 ي 
عبدهللا صالح عبدهللا السحيبانى

25153 ش    سعود عبدالعزيز محمد ال دروي

25154  عبدالمحسن شايع عبدهللا الحقيل 

25155  مها ابراهيم عبدهللا الهاشم 

25156 وخرصى    حسن بن عىل بن صالح اب

25157 ى سفير بن عبدهللا الميمونى     معيضيى

25158 عىلي حسن عىلي الحنفوش 

25160 ي   طالل محمد هزاع العتييى

25161 IBRAHIM NASIR MOHAMMED AL-SHEMIMRY 

25162 سمير خميس محمد المدنى 

25164 ي   صالح نايف محمد العتييى

25165 ي  مروان نايف محمد العتييى

25166 ه  محمد بن عسكر بن عتيق الخرصى

25167 ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم النويرص 

25171 محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشدوجى 

25173 مد النبهانى  نبيل حمزه اح

25174 مد ابن محمد الهالل  ى ابن اح  حسير

25175 عبدهللا بن محمد بن حمود الربىع 

25176 اك   عبدالرحمن بن محمد بن العىل اليى

25178   مالك محمد عبدهللا المرهون 

25179 ي 
مد الدجانى ي اح

 محمد راضى

25180  عبدالرزاق بن محمد بن حسن  البجحان 
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25182  مانع بن راشد بن عومان ال منجم 

25183  
ى

مد بن ترىك بن ملبس البارق   اح

25187   سليمان عبدالعزيز عبدهللا الشدوجى 

25188 محمد بن حيدر بن علوى الساده 

25190 حسن بن عبدهللا بن محمد السلطان 

25191 ى العامر  مد بن حسير محمد بن اح

25193  عىل بن حسن بن عىل القحطانى 

25194  عباسعىلي عبدالكريم ابو عبدهللا 

25197 ى   سطام بن ذايب بن عوض العقيىل المطير

25200 ى ابن عباد العباد   عبدالهادى بن حسير

25203   وئام نارص بن عثمان المطير 

25206 س بن مسفر االسمرى    ترىك بن رام

25209   ناظم بن سلمان بن عىل بوطيبان 

25211 ى    مطلق بن محمد بن عتيق المطير

25212 فاطمه بنت فهد بن حسن العيىس 

25213 مد بن عبدالعزيز بن عىل العبداللطيف  اح

25216   سلمان ابراهيم عبدهللا الملحم 

25218  سالم بن محمود بن محمد الظاهرى 

25219 عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد اليىحي 

25221 دخيل بن عباس بن دخيل النخىل 

25223   عبدالحميد حىحى محمد الراشد 

25224 ي   غازي عقيل نافع المطير

25226 د  يارس عبدالمحسن محمد ابو زي

25227 توفيق بن فهد بن خليل الرشيد 

25229 فهد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الملحم 

25230 ساىم بن فهد بن سعد الدحيالن 

25231  الشامانى 
ى

ح بن الق منصور بن راب

25232  عىل بن عبدهللا بن طاهر العواد 

25234    نبيل بن داوود بن سليمان الحوشان 

25239 د الحلييى     عبدالمحسن بن حسن بن زي

25240 مد بن خليفه السيف  عبدهللا بن اح

25243   نوره بنت مسلم بن محمد الشواف 

25244 فهد بن محمد بن سعود ال سليم 

25245  هشام بن عبداللطيف بن عبدهللا النعيم 

25246   سلطان بن درع بن سليمان الدرع 

25247   طاهر بن واصل بن عبدالوهاب المومن 

25248 ى بن محمد العليوى    محمد بن حسير

25250   محسن بن رضى بن عاشور الحمادى 

25252  عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن سليم 

25254 خالد منصور سعد القاسم 

25256   عمير بن محمد بن عثمان العمير 

25257 ي الغشام  منصور محمد حىحى

25261 ى بن محمود بن اسماعيل محمد   حسير

25263 ى     عادل بن عتيق هللا حبييى المطير

25265   خالد بن عطيه بن محمد الغامدى 
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25266  عىل بن ابراهيم بن عبدهللا المنيان 

25267    مبخوت بن عبدهللا بن صالح الكرنى 

27752 فتىح بن عبدهللا بن حسن المطرود 

27753  جواد بن كاظم بن عىل الهداف 

27755   سعد بن حمد بن منصور القحطانى 

27757 غونى  ى اليى حنان بنت فخرى بن حسير

27758   نايف بن محمد صالح الريحان 

27759   عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز القطىع 

27764 عبدهللا بن بداح بن عشان السهىل 

27773  عبدهللا بن سعيد بن عبدهللا الزهرانى 

27777 عبدالهادى بن بخيت بن سعيد الزهرانى 

27778   بدر بن عواد بن رغيان الرويىل 

27780 ى بن عبدرب الرسول بن مرهون البحارنه  حسير

27781 ى بن صالح بن عىل ال سالم  حسير

27783 عواض بن عىل بن عايض الحارنى 

27785  عبدهللا بن حسن بن نارص الغنام 

27786 مد الشالع  مد بن عىل بن اح  اح

27787 مد بن عىل بن غرم هللا الزهرانى    اح

27788 عبدهللا بن صالح بن حسن العمودى 

27790  ناهر مرزوق هليل الحرنى 

27791 ى بن سليمان بن عبداللطيف الهزيم  حسير

27792 مد بن عبدالعزيز النارص   عبدالعزيز بن اح

27794 جارهللا بن عىل بن عبدالغيى الغامدى 

27795   عىل بن حسن بن عىل النغموش 

27796    عبدهللا بن هزاع بن محمد الخالدى 

27797 مازن بن محمد بن عىل مليبارى 

27798 مد  عمار بن عىل بن عبدهللا ال شيخ اح

27801  مهدى بن عىل بن محمد ال عمر 

27803  محمد بن عبدهللا بن حسن المحمد عىل 

27804    ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم بن ناهض 

27805   عبدالعظيم بن عىل بن نارص ال قاوز 

27807 ى بن محمد بن عىل ال ربيع  حسير

27808    صالح بن عبدهللا بن صالح الشدوجى 

27809 اك  خالد عبدالرحمن  محمد اليى

27810  منصور بن عبدالرحمن بن محمد القحطانى 

27812   جواد بن سلمان بن سالم الشايب 

27813 مد بن سالم البناى  ى بن اح حسير

27814  هادى بن نارص بن هادى القحطانى 

27815  ساىم بن سعد بن محمد المعجل 

27816 يف     بندر بن عبدالعزيز بن عىل الشى

27818 يوسف بن سعيد بن طلق العتييى 

27819 مد بن حسن الغريب     عبدالمحسن بن اح

27821 رسور بن عبدالمجيد بن طه الزاير 

27822  عىل بن عبدهللا بن عامر الشهرى 

27823  نارص بن هياف بن محمد الشهرانى 
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27828  خالد بن عىل بن سعد العتييى 

27829  سعيد بن سالم بن صالح ال خمسان 

27830 مدى   يوسف بن منصور بن يوسف االح

27831 مد  ى بن اح محمد بن عىل بن حسير

27832  محمد بن عبدهللا بن مبارك جرىسى 

27833 مد بن عمر بن عبدهللا الصمعانى     اح

27836 مد بن سالم بن سعيد العمودى    اح

27837  ناجى بن عبدهللا بن محمد الصقر 

27839 مد بن محمد الملحم  عادل بن اح

27840 ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيز المعيبد 

27841 ى  عبدهللا بن هدى بن ثواب المطير

27842   هشام بن يوسف بن جمعة الشوارب 

27843    عبدهللا بن مساعد بن خالد السليم 

27844   رشدى بن ساىم بن صالح المحميد 

27845 محمد بن عبدهللا بن عىل الضفيان 

27846 فاطمه عىل ماجد الجواد 

27847 يه  جاسم بن محمد بن راشد اليى

27848 مد  ى االح   عماد بن نارص بن ياسير

27849 مد بن صالح النهدى  صالح بن اح

27850 مد بن محمد بن عىل المهناء  اح

27856  شيى بن هاشم بن شيى عىلي 

27857 محمد بن معيض بن عايض الحرنى 

27858  عبدالرحمن بن ابراهيم بن عىلي السالمة 

27859  محمد بن عبداللطيف بن محمد الحويىحى 

27866 ى بن علوى بن مىك الفلفل   حسير

27870 مد العبدالعزيز   محمد بن سلمان بن اح

27872 صالح بن محمد بن سعد بن شقير 

27873 سلمان بن محمد بن عىل النارص 

27874  جعفر بن محمد بن حسن البقىسى 

27879 اك   سلمان بن عبدالعزيز بن محمد اليى

27884  سعد بن سليمان بن محمد بالغنيم 

27885    حسن بن عىل بن حمد االمير 

27886   ايمن بن جواد بن موىس المحمد سالم 

27887  فواد بن حسن بن هاشم القصاب 

27888 مد بن مبارك بن سحمان السحمان  اح

27889   حمود بن فهد ابن حمود الجنييى 

27891   احسان بن عىل بن يعقوب المزين 

27892 ى    سليمان بن بشى بن عون الصعير

27894 عبدهللا بن سعيد بن مبارك بلغيث 

27896    فارس بن مبارك بن شعيفان العصيىم 

27897 ى باروم    سمير بن عيدروس بن حسير

27899   عبدهللا بن مبارك بن عامر الهاجرى 

27900 اهيم  مد اليى ى عبدالعظيم اح   حسير

27902 مد السيهانى  مد بن مىك بن اح   اح

27905 فيصل بن سلمان بن ابراهيم العيد 
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27906 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا المهناء 

27907 مد العبدالعزيز  عىل بن عبدهللا بن اح

27908 مد   صالح بن محمد بن عىلي آل الشيخ اح

27912 ى بن ابراهيم اقو  ابراهيم بن حسير

27914   وليد بن عبدالرحمن بن محمد الهليل 

27915 مد بن محمد ال اسماعيل  عىل بن اح

27917  عايض بن ثواب بن محمد القحطانى 

27921 عىل عبدهللا محمد الحمود 

27924 عىل بن عبدالعزيز بن عىل الرشيد 

25268 عبدهللا بن عىل بن عىل الرشيدان 

25269 اك     حمد بن عبدالعزيز بن نارص اليى

25271 عيىس ابن سلمان ابن صالح بوصالح 

25273 يف  سعود محمد عىلي محمد رسى

25274    الباقر بن محمد بن عبدهللا البيض 

25275   محمد حمد عبدالعزيز المطرب 

25276  وديع بن محمد بن حسن بن صديق رشوان 

25277  نارص بن عىل بن ابراهيم العوده 

25278   سيف بن سعيد بن محمد القحطانى 

25280  عبدهللا بن محمد بن عبدهللا القضيب 

25285   محمد بن مسفر بن محمد السبيىع 

25286 مد بن فهد بن ضيف هللا العتييى     اح

25288 ى  ح بن محمد بن عبدهللا عسير  مري    

25290   مهنا بن سليمان بن عبدهللا المهنا 

25291 ى البالدى    واصل بن محمد بن حسير

25295 خالد بن ابراهيم بن سعد بن شليل 

25296 مد اليحيا    ليىل بنت محمد بن اح

25297   احسان بن فريد بن محمود عبدالجواد 

25298   عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدهللا العرفج 

25299 مد محمد بالحمر   عىل اح

25300 عوض بن عبدهللا بن فهد القحطانى 

25301 عىل بن صالح بن عىل الدهيمان 

25302  عبدالعزيز بن عبدالغفور بن هاشم هاشم 

25303    هشام عبدالعزيز عبدالمىح طاشكندى 

25304    عقيل محمد ابراهيم العقيل 

25305 عمر فضل نور الرشيدي 

25309  فوزى بن رضا السعيد 

25310 ي     يوسف عبدهللا باتل الحرنى

25314 ى الباذر     عىل بن عبدالمجيد بن حسير

25316  عباس مطر محمد الغانم 

25321 يارس بن راضى بن محمد البقىسى 

25323   سعد نارص عبدهللا بن الشيخ 

25324  محمد سليمان عبدالمحسن الضبعان 

25326 ي 
 محبوب فرحان سلمان القحطانى

25329    ابراهيم ابن موىس ابن عىل المكلف 

25332 فهد عبدالعزيز محمد المغيصيب 
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25336  عىل محمد عىل السحيبانى 

25337  مانع بن محمد بن يىح الياىم 

25342 يوسف عىلي محمد العبدهللا 

25348 مد بن محمد العبدالقادر   عبدالعزيز بن اح

25350 فهد عايض مسعود القحطانى 

25351 ع  عبدالعزيز بن محمد بن سليمان الشي    

25352  نارص عبدهللا سعود طناب 

25357 سلمان بن عبدالعزيز بن ابراهيم الطباش 

25360 ى عىلي حبيب ال عيىس  حسير

25361 عبدالمحسن ابراهيم عبدالكريم الخليل 

25362 صالح بن حسن بن حسن ال مقبول 

25363 فهد بن صالح السالمه 

25364 مد الشهرى  نوره بنت حسن بن اح

25366    فيحان محمد الصالح الوهيد 

25367 اسامه يوسف محمد القصييى 

25368 بندر محسن سالم اال حمدي 

25370  نارص بن مطر بن محمد الغانم 

25374 ى بن مبارك بن حمد الياىم  حسير

25376 محمد بن حمد بن عبدهللا العتييى 

25378 عىل بن محمد بن محمد المهناء 

25380  عبدهللا بن ترىك بن عبدهللا العيىس 

25381  حمد بن محمد بن حمد المشارى 

25384 مرتضى جابر طاهر العمران 

25385 مد بن صالح   بتول بنت محمد بن اح

25386  نارص بن منصور بن هرمس ال هرمس 

25387 ى بن معتوق بن حسن البدى   حسير

25389 خالد بن ابراهيم بن عىل القزالن 

25390   قطنان بن هليل بن عمر العتييى 

25393  صالح بن محمد بن مهدى الفرج 

25396 ب  ب بن عبدهللا ال رج ى بن رج  حسير

25403  ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الحجاج 

25404   محمد بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 

25406  ابراهيم بن سعد بن عواد السهىل 

25407 عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد بن دحيم 

25408 ى  بندر بن سعد بن عايد المطير

25409    حسن بن مبارك بن سعود ابو السعود 

25410 ى  ى    خالد بن ابراهيم بن بريدى العيى

25412 مد القضيب  مد بن منصور بن اح   اح

25413 مد بن محمد بن صالح قحاط    اح

25415   عبدالعزيز بن عىل بن صالح السبعان 

25418   نارص بن عبدالوهاب بن محمد العلوى 

25420    عبدالرحمن بن حسن بن عىل الوبارى 

25423 ى بن عىل الوابىل   عىل بن حسير

25425   ظافر بن سعد بن عىل الشهرى 

25426    منصور بن مسفر بن حبيليص العتييى 
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25427  هانى بن ابراهيم بن عابدين نقشبندى 

25428  سطام بن عبدهللا بن عبدالعزيز النعيم 

25430 ى  ى  خالد بن سليمان بن وادى العيى

25431 فهد بن عبدهللا بن مبارك السهىل 

25437 سعود بن منيع بن سعود السهىل 

25439 ان الدورسى  مبارك بن عبدالهادى بن مطير

27927 يه   عبدهللا بن طاهر بن عىل اليى

27928 ى بن حسن بن نارص العىل    حسير

27929 مد الحليىم   ليىل يوسف اح

27931 مد بن عبدهللا بن سند اليوسف   اح

27932   اسحاق بن سعيد بن نارص الغشام 

27934   راشد بن سليمان بن راشد الجرد 

27937 مد بن سعد بن عبدهللا الجنونى  اح

27939 ى    محمد بن سعد بن محمد البير

27941  نايف بن سعد بن محمد اليحير 

27943  عبدهللا بن محمد بن ابراهيم الجريس 

27944 عبدهللا بن سعد بن محمد بن رشيد 

27947 تيسير بن سليمان بن العبدالرحمن الشلوجى 

27948    تركيه بنت عايد بن العويد الشمرى 

27950   سلطان بن فواز بن هايس الفالح 

27951 مد العباد  ى بن اح عبدهللا بن حسير

27954 مد السالم  ى بن سالم بن اح حسير

27956 مد بن مبارك المحمادى  فيصل بن اح

27957   عبدالعزيز بن سعود بن محمد النعيم 

27958   عبدالرحمن عبدهللا عىل الراشد 

27959    فهد بن عبدهللا بن مرسال بن موىس 

27960   ريم بنت محمد بن خليل اسعد 

27961  
ى

ار بنت محمود بن محمد الفاروق   ازه

27963    عبدهللا عبدالعزيز مغامس المغامس 

27966 مد بن محمد العبدهللا   حسن بن اح

27971 يارس سليمان ابراهيم الرشودى 

27974   سعود بن عيد بن محمد القحطانى 

27975 مد بن محمد العبدهللا   عىل بن اح

27976  ابراهيم بن عبدهللا بن محمد البصيالن 

27982   وليد بن محمد بن عبدالرحمن النعيم 

27983 ش  ى بن محمد بن عىل االرب  حسير

27984 جعفر بن حسن بن عبدهللا الحماده 

27988   حسن بن مهدى بن حسن الضامن 

27989    عادل بن عبدهللا بن سعيد الغامدى 

27992 ى الوطيان   خليفه بن كاظم بن حسير

27994 غسان بن عبدالعزيزبن عبدهللا الملحم 

27996 ى   سعد بن عبدهللا بن عىل الشاهير

27999 مد بن عبدهللا الجعفرى  عبدهللا بن اح

28000   مريم بنت سالم بن الحميدى الدورسى 

28003 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الطويل 
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28004   محمد بن عبدالمحسن بن عىل الحويكم 

28009 ى     عبدهللا بن خليفه بن محمد الحسير

28010 ان بن ابراهيم بن عىل القرعاوى    راك

28012   عىل بن طاهر بن محمد العىل 

28013 مد بن عبدهللا الحكيم   عىل بن اح

28014   نارص بن قاسم بن عبدالرحمن العوده 

28015  عيىس بن عبدهللا بن عيىس العبدهللا 

28019 عصام صالح الدين شحاته 

28021 عمر محمد محجوب عوض هللا 

28022 مد فضل  محمد عبدالرحيم سيد اح

28032 مد عبدالسالم   عبدالسالم محمد اح

28034 ى السمكرى  ى حسير    كمال االمير

28040 س  امجد عوض الكريم ادري

28041 ى   ليىل محمد خير الحسير

28046 مد   عثمان محمد محمد اح

28048 مد محمد  عبدالعزيز ادم اح

28062 مد عبيد  عبدهللا عىل اح

28063 ى محمد الطاهر  هيثم حسير

28067  عىل الطيب ابراهيم حامد 

28069 مد عكاشه   مالك محمد اح

28072  محمد عبدالرحيم ابراهيم حمد 

28077 مد ماهر محمد   عمر اح

28078 ام حسن  ام الزين االم االم

28083  يحير عثمان سليمان محمد 

28086  الحاج خالد محمد عثمان عبدهللا 

28087 مد كيقه   عمر محمد اح

28091 انى  الفاتح عبدالمنعم صديق رك

28094 مد بشير عوض هللا  مريم اح

28095 محمد النور العبيد عبداللطيف 

28096  HASSAN MOHAMED OSAMAN ABBAS MUSTAFA 

28099  محمد توفيق صالح محمد 

28102 ى ميخائيل   صموئيل سيفير

28103  عمر صالح وهيى محمد 

28104    عبدالرحمن عثمان محمد ادم 

28108  المبارك عثمان خليفه عيساوى 

28109  عبدالعزيز صالح محمد الجزىل 

28114    محمد عثمان ابراهيم الزين 

28118 مد موىس   طروب محمود اح

28122 مد ابراهيم ابوسن   عبدااله اح

28124  نجوى الضو عىل محمد 

28126    ساره عبدالقارد عبدالرحمن باجسير 

28127 مد   نزار يوسف عمر اح

28133 ى الجباره بابكر الجباره    االمير

28135  ماجده التوم موىس خليفه 

28147 LINDA MARIA HELENA FENNIGBAUER 
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25440 ى   فيصل بن عبدالعزيز بن عائض المطير

25442  مساعد سهىل وحرى الحرنى 

25443 يوسف بن فهد بن مبارك الهالل 

25444   خالد بن فائد غازى السليىم الحرنى 

25446  راشد بن محمد بن سعد الهزاع 

25447 عىل بن محمد بن عبدهللا الكرانى 

25449 عبدالعزيز فرحان سلطان الريس 

25450  عبداالله بن عبدهللا بن عيىس العىل 

25451  عبدهللا بن عىل بن حامد الحرنى 

25453  عايض بن عبدالرحمن بن عايض العتييى 

25454    ابراهيم بن صالح بن صالح المحمود 

25458   عىل بن منصور بن سلمان الحايك 

25460  عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الحذنى 

25462 يل  ى بن ابراهيم بن حسن ال ازب    حسير

25464 نائف صالح عىلي السالمه 

25466    يحير بن محمد بن عبدهللا الحليىم 

25468   خالد بن عبود بن سعيد العمودى 

25470 ماجد بن باقر بن محمد المضىح 

25471 ل بن عبدالمحسن بن منصور القطان   كام

25472 عىل بن عثمان بن عىل ال خميس 

25473  
ى

خالد صالح عبدالرحمن المورق

25474  سعد مسعود محسن العمار الدورسى 

25478 عىل بن عبدالمحسن بن عىل المحمد 

25479 فوزى بن محمد بن عبدهللا البقىسى 

25482 خالد بن محمد بن ابراهيم فهد 

25484   هاشم بن طاهر بن هاشم السلمان 

25485   مازن بن عدنان بن يوسف الهالل 

25486 نارص بن سعد بن سيف القحطانى 

25487 سعد جمعه سعد الرويض 

25488 ى  مد سعد الشنيى حامد اح

25491 مد بن صالح بن عىل القويىع  اح

25494 يارس بن عبدالرحمن بن عىل السحيبانى 

25497   يحير بن ضيف هللا يحير العمرى 

25498  ايمن بن عىل بن عبدهللا المحمد عىل 

25499   هدى بنت سلطان بن سند النفيىع 

25501 ى بن محمد العبدالوهاب     عىل بن حسير

25502    ابراهيم بن ناجى بن سعيد الغامدى 

25503   هادى بن عليان بن حمد ال وتيد 

25504 مد المهناء    مصطفى ابن مهناء ابن اح

25506 مد الصائغ  ابراهيم بن عبدهللا اح

25508 مد الصقعوب  مد بن صالح اح   اح

25511 ى بن عىل بن محمد العبدالوهاب     حسير

25512 ح  عىل بن عبدالرحمن بن عىل السوي    

25515 مد مجرىسى   مهند بن محمد بن اح

25516 ليىل بنت محمد بن عىل الصادق 
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25518 مد بن عبدالعزيز البعيجان     عبدالرؤوف بن اح

25521    راشد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اللحيدان 

25525    سناسكو لالستثمار والتطوير العقارى ذ م م 

25528    عصام بن عبدالرزاق بن عبدالحميد الساعانى 

25531  خالد بن صالح صنيتان الحرنى 

25537 مد البقىسى     عىل بن عبدالحميد بن اح

25538 فارس بن عبدهللا بن عىل الغيالن 

25539 مد بن ابراهيم الحزيىم  عبدالمحسن بن اح

25540 ى المسلم  فيصل بن طاهر بن حسير

25542 صديق بن موىس بن عبدهللا الشهرى 

25543 مد بن سليمان بهلول    نبيل بن اح

25544 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا المحسن 

25546 سالم بن صالح بن حمد ال منجم 

25548 ل  ى الواي   عدنان بن محمد بن حسير

25549 د سليمان عبدالعزيز الحيدر    رائ

25550  محمد بن صالح بن مبارك الهماىم 

25551 ى العبدالمحسن   فالح بن عبدهللا بن حسير

25555 ىك    عبدهللا بن سعد بن عىل اليى

25556   هانى بن مهناء بن يوسف المؤمن 

25562 عادل مهدى عيىس غزوى 

25563 ابراهيم بن محمد بن عبدهللا الغامدى 

25565 عيىس ابن عىل ابن محمد السيف 

25566 مد الدبيىس  ى بن عىل بن اح حسير

25568  عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا الماجد 

25572 مد العلوان    مها بنت سالم بن اح

25573    جابر محمد ابراهيم الجابر 

25574  نارص بن عبدهللا بن حمد العجىم 

25576   جابر بن عبدالوهاب بن محمد الحافظ 

25578  عبدهللا بن ابراهيم بن محمد السعود 

25580   سلطان بن نجر بن صقر الصقر 

25581   عمار بن حسن بن عىل الصغير 

25582 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدورسى 

25584    فراج بن عثمان بن عبدهللا الشهرى 

25585 يم  عبدالعزيز بن نارص بن مبارك بن رسى

25586 ى  مريم بنت سالم بن صقر البوعينير

25590  عبدالمنعم بن صالح بن عبدهللا المظفر 

25591 ى     ابراهيم بن عبدهللا بن عبدالعزيز ال حسير

25593 مد العيىس   هود بن محمد بن اح

25594   حسن بن عىل بن عىل الرمضان 

25595 ى  منير بن حسن بن عبدهللا المسكير

25596 ى الهالل   جعفر بن عىل بن حسير

25597 طارق بن عبدالعىل بن باقر الجىسى 

28154  MARTIN REX BERANARD JR 

28159 NARI DASWANI 

28161  منصور صالح محمد المقبل 
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28162 حوريه حمزه مصطفى السحىل 

28164 ى الزهرانى    سعيد جابر الحسير

28165 مد عبدالقادر شلبايهه   اح

28166 محمد عبدهللا ابراهيم القويز 

28170 االمير عبدهللا ترىك ال سعود 

28171  جبير نارص عبدالرحمن الجبير 

28172 محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العىل 

28173   عبدالرحمن بن مسعد بن عوده الحرنى 

28175 HUSSEIN SHEIKH NOOR 

28177    NAWAL SHARIF IBRAHIM ALI 

28182  AMINA MOHAMED MATTAR 

28189  مريم سعيد عبدى 

28194  ظاهر دلمر عبدى 

28197  سهيل هزيىم ابوعىل مهنا 

28199 ز محمود منصور     رام

28203 يس  العرقاوى  معن محمد ان

28213    خالد مظهر مهاييى 

28215 ماجد يوسف حمدان 

28218  عبدالكريم مصطفى الخالد 

28222 ى الزعيم   محمد وليد ياسير

28234   طارق مروان السعدى 

28237 نىه صالح الدين قضمانى 

28242 مد ماهر محمد يارس الحمض   اح

28246 ره  ى   محمد انس محمد يارس اليى

28248 يس  محمد مروان ان

28253  شهناز عبدالهادى العطار 

28262  ريم صفوح سقا امييى 

28264   ديمه حمدون 

28267   عفيف يوسف العاسىم 

28273   طارق نرص محمد توفيق كنعان 

28278 ريا اسعد كياىل  محمد زك

28289 مد الرفاىع    سميح اح

28291 غسان محمد ممتاز قويدر 

28292 اد محمد القاضى     زي

28302  سىه عبدالحليم وزاز 

28303 يوسف اسعد الفيل 

28307 مد الحليى  ل اح    وائ

28309  فراس  راشد الباشات 

28311 مد محمد الغوثانى   اح

28320 محمد انس خليفه المحاسنه 

28323  نزهه بشار حكمت الجابرى 

28328   مدثر بن خالد حسون 

28331    بسام موىس السطاح 

28336 ى العلو  محمد حسير

28337 عماد مصطفى جعفر 
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28340  ثابت حسان نرصى 

28342 عبدالكريم جمعه الشبيب 

28345 رباح مصطفى زينو 

28347  سامر عبدالرحمن سعد 

28349  حازم مفيد عويل 

28350 سهام فارس منصور الشعشاع 

28351  محمد فؤاد عبدالمنعم الحداد 

28352 مد  مون البكرى بن اح محمد فوزى رح

28355 ه المواطن محمد ممتاز قو  وان زوج اء السير   رج

28361    محمد معتصم العمر 

28363  حسان محمد هيثم حواره 

28367 عبدالقادر مصطفى محيميد دبيس 

28370 يحير سلمان القضمانى 

28371 محمد هاشم سالم الحاج طه 

28379 مد مىح الدين منصور  محمد طالل اح

28381 اد شفيق سلوم   زي

28384  فادى مخائيل المعرى 

28386  محمد نبيل تيسير الشماع 

28388 مد عثمان   محمد نبيل اح

28389 اد فوزى الحالق    نور محمد زي

28390  ايمن محمد ديب الباقونى 

28393    شادى مروان موصىل 

28394  تيسير محمد عبدهللا 

28399  غنوم اال حمد الشيخ 

28405  راسل محمد عىل قاسم 

28410 مد جمال انور الشيخ   اح

28412 محمد برهان صالح الدين الشاش 

28416    هدى عبداللطيف محمد عريان 

28417    زينه محمد صافتىل 

28418 اض محمد حجازى  ري

28422    فائز رشاد الشالح 

28423 ى     يوسف عناد الحسير

28425  محمد منار مصطفى الشقفه 

28426    ديب محمد عبدهللا 

28429 مد عىل المصطفى     اح

28437 دانى عبدالغفار االطرش 

28445 مد سطام ابو ضاهر   اح

28448 هشام عبدالقادر مراد 

28455 محمد سليمان الكناوى 

25602 ان ال سالم    هادى بن حمد بن دوح

25603  محمد بن مدوخ بن محمد القحطانى 

25604  ابراهيم بن محمد بن عىل الحسون 

25605 ى  ى هزاع بن نواف بن فرحان الهويشانى العيى

25610 ة نوف بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود    ألمير

25612   فهد بن محمد بن مشعان العتييى 
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25616 مد بن محمد السالم   سعد بن اح

25617 مرتضى بن عبدهللا بن عايشالنارص 

25618 عزام بن عبدهللا بن عبدالرب بن طالب 

25619 ى  ى ى عىل غثيث العيى  حسير

25621 جمعان بن سعيد بن جعرى الزهرانى 

25622   سعد بن قناص بن سعد القناص 

25624   حسن بن عبدالرزاق بن محمد السالىم 

25625   خالد بن محمد بن صفير الدورسى 

25626 مد بن عبده الحسييى   عبدالرحمن بن اح

25627    سعود بن عبدالعزيز  بن عبدالرحمن 

25628    عمر بن صالح بن عمر العمر 

25634   محمد بن خلف بن عىل البيىسى 

25635   حسن بن عىل بن عبدهللا الخميس 

25639 ه عبدهللا بالبيد   منير

25641  عبدالمنعم بن عبدالمحسن بن عىل العىل 

25642 ى بن عبدهللا بن هاشم الهاشم  حسير

25647 ى     محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحصير

25648 ى بن عىل بن طاهر الطريفى  حسير

25649 مرتضى بن محمد بن عبدالوهاب العبدهللا 

25650 محمد بن عوده بن ابراهيم العوده 

25651  مصطفى بن عبدالمحسن بن عىل الحويكم 

25654 ى الباذر    حسن بن عبدربه بن حسير

25656    محمد بن عبدهللا بن محمد الدورسى 

25657   طال ل بن سلمان بن ابراهيم ال عيد 

25658 حلىم بن انور بن مهدى الحبىسى 

25660 مد بن عبداالله بن عبدالعىل دهنيم  اح

25661  زىك بن عبدهللا بن ابراهيم المعيىل 

25665 ى  ى  جديع بن عايش بن عيد العيى

25668 انان  د بن خرصان ال زم    راشد بن زاي

25673 ى  مد جواد محمد بوخمسير  اح

25675 وك  حاتم بن عبدهللا بن عىل الميى

25677 ى مشاط  د بن ابراهيم بن حسير   رائ

25679 عبدالحكيم بن محمد بن صالح السليمان 

25683 ش بن طاهر فاضل   مازن بن دروي

25685 مد بن عبدالرحمن الطويرش   جالل بن اح

25686   يوسف بن عبدهللا بن سعد الصقر 

25688   سعيد بن عطيه بن محمد الغامدى 

25689 ى بن عىل بوحليقه    حبيب بن ياسير

25691 جاسم بن طاهر بن ابراهيم القطان 

25692 اهيم  حسن بن محمد بن عىل اليى

25693 عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد الحمد 

25697 ى    عادل بن عىل بن عىل مالء حسير

25698 ساىم بن محمد بن عبدهللا الملحم 

25699 ى الدجانى  عبداللطيف بن عبدهللا بن حسير

25702 مد بن عىل بن محمد الخليفى  اح
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25703  خالد بن عبدهللا بن عبده عواجى 

25705  حبيب بن محمد بن حىحى الحمود 

25706  عىل بن هاشم بن ابراهيم الهاشم 

25709    سعيد بن محمد بن عبدهللا الحليىم 

25711 مد بن محمد ال شقيح    جابر بن اح

25712 ى القحطانى   قايد بن صالح بن حسير

25714   يارس بن حسن بن محمد السليمان 

25716    محمد بن حسن بن عبدالرحمن السابح 

25718 مد التوفيق  عبدهللا بن عبدهللا بن اح

25722    ابراهيم بن سليمان بن عىل الشهرى 

25723  سيلمان بن يوسف بن عبدالمحسن المسعود 

25724    محمد عبدهللا محمد الحلىم 

25725 ى  وك بن عىل صالح الصعير   ميى

25727 ى  ع بن وصل المطير   فيحان بن راف

25731  عبدالرحمن محمد سعد الرويشد 

25733 ابراهيم عبدهللا عبيد السلىم 

25734 موىس بن عباس بن موىس العجىم 

25735 مد ال سنان   محمد بن سلمان بن اح

25737  فيصل بن عبدهللا بن ابراهيم الغانم 

25738  ترىك بن سعد بن محمد اليحير 

25739 عبدهللا عبدالوهاب محمد السلطان 

25741 ع  د بن مبارك ال كري      عبدهللا بن عبدالواح

25742 ى  مخلد بن عوض بن جابر المطير

25743 ى   جلوى دعيج مصلح المطير

25744 نارص بن محمد بن سفر بالحارث 

25745 ى  ماجد بن عبدالمحسن بن سلمان السمير

25746  بداح بن طاحوس بن بداح الدورسى 

25748 عادل بن عىل بن محمد العصيىم 

25755   عبير بنت عىل عبدهللا العوهىل 

25759 اء بنت عبدالرحمن بن محمود القسام   خرصى

25762   جمال خالد دحيالن الدحيالن 

25763 ى عبدهللا الداود   عبدالخالق حسير

25764 محمد سعيد محمد المداح 

25766  سالم بن عىل بن سالم الصقور 

25770 تسام بنت عبدهللا بن عىل المكينه   اب

22224  SEYYAD MOHAMMED MUHAMMED RIZA 

22225  SUMEDHA ERANDATHIE MADADENIYA 

22234    ANANDAPPA LUCIEN GODFREY 

22238    THISARA MITHILA RANAWAKE 

22240  DAVID MILROY SURIYAKUMAR RAMALINGAM 

22243 يه نعيم البورى     زك

22246  عبدالحميد فتىح فرحات 

22247   خالد محمد فتىح الهادى البدرى 

22249 وجعفر جمعه خليفه     محمود اب

22251 ي 
  مفتاح عبدالرحمن عمر الشيبانى
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22252 ضان  هناء صالح فرج رم

22253 ى عبدهللا مبارك السوىس     كيى

22259  محمدالصديق عمر عىل 

22264 يه بنانى    زك

22265 له    عبدالكريم اوزوك

22267 اريف   الزوهره زغ

22268 له    عثمان اوزوك

22269    نجاه مغيى 

22270 موالى يوسف العمرانى 

22271 نجيه الكوندى 

22272 ى القادرى الحسيى اليميى     محمد امير

22274 له    اسامه اوزوك

22277   امينه دهيب 

22279 ال رطيىل    ام

22282    عبدالحكيم الشباع 

22284 ال اعريش    ام

22285  ناديه بوشكه 

22286   خديجه بازا 

22288   مصطفى الكب 

22289 سيدى المصطفى افينا العمرانى 

22292 لطيفه الجياد 

22293  المصطفى مدغاىل 

22295 نب الضويو   زي

22297 SAMIA MHENNI 

22300  سميه العقىل 

22302  كريمه جابرى 

22303  نوره سعدونى 

22304 انى  فاطمه الزهراء البوزن

22305  جليل العالم 

22309 ى     يونس يسير

22311    ليىل نعيم 

22313 ع    ناديه راج

22316 كناس   سعاد عبدهللا م

22317   ناديه مغيى 

22319    حسن اسطره 

22323 ى     سامر حسير

22324   فتيحه دويه 

22325   عبدالرزاق السحانى 

22329   عتيقه الغزاىل 

22331 SAID BEN BELLA KOUNTA 

22332    JAMILA ELKHALIFA 

22345  OSAMAD MOHAMED SHIHAB FITORIA 

22347  CORNELIS BRAAM 

22348   CHANDIRAMANI ANJU JAGDISH 

22351  HAIDER KINPORI 
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22352  NICOLINA MARIA PETRA 

22354  AYAS ALSOFI 

22356  HENDRIK BOS 

22363 MEETA SAXENA 

22364    ABHAY MADHUKAR SADWELKAR 

22369 JOSEPH LYALL WALLIS 

22371 MOUWAFAK ALJAWAHIRY 

22376 سعيد بن حميد بن عىل  الكندى 

22377   محمد بن عبدالرحمن بن سيف العزانى 

22378  سعيدبن عبيد بن راشد الكعيى 

22379   راشد بن صالح بن عىل الغيالنى 

22384 سعيد بن سالم بن حمد العويىس 

22385 سليمه بنت نارص بن عبدهللا المرشودى 

22387 مد سالم عىل حريز الشىح     اح

22388  سالم بن سيف بن نارص الخميسانى 

22391   مسعود بن خلفان بن مسعود الكلبانى 

22392 ساهره بنت عبداالمير الحاج  عىل 

22393    عىل محمد حسن تفى 

22394  محمد بن عىل بن محمد الكندى 

22395 راشد بن حمود بن حمد التماىم 

22396 مد  عبدهللا بن عباس بن اح

22397 محمد بن سالم بن عيظه زعبنوت 

22399  راشد بن سيف بن نارص الخميسانى 

22401   شيخه بنت عىل بن سعيد النعيىم 

22402 مد المسهىل  سالم بن عىل بن اح

22406 ى  حامد محمد عىل الكثير

22407    عبدهللا بن طارش بن عىل المقباىل 

22410 سعيد بن محمد بن فاضل الشبىل 

22411   محمد بن سالم بن نارص المخييى 

22414 رم داد عبدهللا البلوىسى  انورك

22416   سيف بن فاضل بن عىل البادى 

22418  شيخه بنت حمد بن عمير الكلبانى 

22420 خلفان بن سيف بن نارص الخميسانى 

22424 انجب بن محمد بن عىل اللوانى 

22429 مد الشىح     حمد بن سيف بن اح

22431 مد بن نوروك    عبدالنيى بن اح

22432   خالد بن صقر بن سلطان النعيىم 

25771 عبدالعزيز بن حمد بن محمد الجعه 

25773 مد بن محمد بن محمود الجهيى    اح

25775  ماهر بن صادق بن عبدالمحسن الخليفه 

25777   هشام بن محمد ابراهيم العبدالكريم 

25781 خ  كميله بنت سعود بن جاسم شوي    

25782 ليى  سعيد طراد فالح الجيهان االك

25784 ى الخرس  ى عبدالغيى بن حسير حسير

25785 محمد بن يوسف بن محمد العباد 
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25788 عبدالهادى بن سيف بن عبدالهادى القحطانى 

25789  محمد بن سليمان بن عبدالرحمن القضييى 

25790 منيف بن هابس بن عايد الحرنى 

25791    لينا بن عبدهللا بن نارص العوهىل 

25794 نهار بن عبدالرحمن بن عبدهللا السعد 

25795    حسن بن عبدهللا بن حليس الغبيييى 

25796 ه العنود بنت محمد بن سعود ال سعود     االمير

25797  محمد بن فهد بن عبدهللا الهريش 

25799   عبدالمحسن بن محمد بن محسن الحرنى 

25801 عبدهللا بن محمد بن محمد المهنا 

25802  عبدهللا بن محمد بن عبدهللا ال الشيخ 

25803 مطلق بن عوده بن مطلق الشمرى 

25804   فهد بن حمد بن محمد الجمعه 

25805    محمد عبدهللا سالم القرىسى 

25807   طالب بن عىل بن حسن المطوع 

25810  عبدالرحيم بن محمد بن عىل عباس 

25811  موضى بنت صالح بن عبدالرحمن الربيعان 

25813 ف زبن نواف التمياط الشمرى    مشى

25814  مشارى بن عبدهللا بن عمر قرمله 

25815 ى  ى  عيد بن سالم بن خساف العيى

25819  حسن ابن عىل ابن محمد الرضى 

25820  
ى

عبدهللا بن معيض بن شار البارق

25822   عمر بن هال ل بن عمر الشيبانى 

25826 خالد بن محمد بن عائضالعتييى 

25827    بندر بن ظافر بن عبدهللا الدورسى 

25830 ل     سعود بن عبدالعزيز بن عمر الداي

25832 د بن عىل المساعد القبانى  محمد بن زي

25835   عبدهللا بن سالم بن راشد البعيجان 

25836 مد بن عىل الجمعه   جواد بن اح

25837 ى  ى فواز بن محمد بن عامر العيى

25842 مد بن منصور امشاره    مازن بن اح

25845 د بن عبدالرحمن الدويرج   عبدالعزيز بن زي

25847 نارص بن محمد بن عبدهللا المظفر 

25848 ى بن عىل السلمان     عبدهللا بن ياسير

25850   جعفر بن محمد بن عىل الخرس 

25852  عيىس بن عىل بن عيىس الباشا 

25854 بدر بن مفيد بن رضا عبدالعال 

25855 مد بن ابراهيم بن يوسف النارص  اح

25856 مد العباد  نورى بن عبدهللا بن حسن االح

25860 محمد بن طاهر بن جاسم السعيد 

25861 ى بن عىل المبارك   عىل بن حسير

25867 ى الرمضان  حميد بن عىل بن حسير

25873    ربيع بن فهد بن نارص نصار 

25874   محمد بن خالد بن عيد القحطانى 

25875  عبدالمحسن بن فهد بن عبد المحسن الملحم 
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25876 ى  ى القحير    اسامه بن ابراهيم بن حسير

25877 مد بن عايش بن محمد العىل   اح

25881 سمير بن خليل بن عيىس المجحد 

25882 مد بن ابراهيم بن عبدهللا المقبل   اح

25883   خالد بن هاشم بن صالح الغامدى 

25885 ساىم بن محمد بن عواد حلوانى 

25886  عبدالعزيز بن محمد نصوح بن عىل السمحان 

25887    عباس بن عىل بن محمد العبدالمحسن 

25888  عىل بن سكيت بن عىل النويرص 

25890 صقر دخيل هللا عبدالعاىل الشلوى 

25892   عيد بن شنيف بن جيى الحرنى 

25893 ىك    مها بنت عبدالعزيز بن يوسف اليى

25894 ماجد سالم عبدالوهاب المالىك 

25897   عهود بنت عبدالعزيز ابن فهد الجيى 

25898    هشام بن فهد بن عبدالعزيز السالم 

25904    ابوبكر بن عبدهللا بن حسن بالبيد 

25905  فؤاد خالد عبدالعزيز الملحم 

25906 عبدالمحسن عبداللطيف عبدالعزيز الملحم 

25907 مد خالد عبدالعزيز الملحم   اح

25911  عىل بن ابراهيم بن محمد المسلم 

25913  سلطان بن محمد بن صالح الجعيدى 

25914 مد محمد عىلي الخليفه  اح

25915 ى  عىل بن عوض  بن عبدهللا الصعير

25918   نوره عبدهللا ابراهيم المسعود 

25921  نايف سعود سعد الرويس 

25922 عبدالعزيز بن عابد بن عبدهللا الصاعدى 

25923 ى بن محمد الهاشىم   عبداللطيف بن حسير

25924 خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الحريىسى 

25925   عيد بن خضير بن عيد الشمرى 

25926 يده بن عيىس بن حسن النويرص    رسى

25932 مد بن يىح بن عبدهللا ال السواق    اح

25935    عماد بن دخيل بن ابراهيم المهيدب 

25938    ساىم بن زىك بن صالح العبدالوهاب 

25941   سعد بن مسفر بن سعد العمور 

25943 سمير بن عاشور بن باقر العىل 

25944  جواد بن عبدالوهاب بن طاهر النفيىل 

25946   سعيد محمد عبدهللا الحليىم 

25948 ى يوسف حبيب العبود  حسير

25950  فهد بن راشد بن غنيم الغنيم 

25954   فهد عبدهللا عبدالمحسن الملحم 

25955 سليمان معتق مسلم البلوى 

25957 مد ابن محمد القرناس     عدنان ابن اح

25959 حسن بن فهاد بن عبيد السبيىع 

22437 مه بنت سعيد بن حمد الرياىم    رح

22442   محمد بن راشد سالم الروشدى 
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22444   سعيد بن عىل بن حمد الزرىع 

22445 نارص بن عىل بن عبدهللا المزييى 

22446 زوان بنت عمر بن بهرام الزدجاىل 

22448   عبدالرحمن خليفه عىل عبيد العوانى 

22449    فليح بن عىل عامر العويىس 

22451  يارس بن حفيظ بن سالم باعمر 

22452  ناديه بنت سالم بن صالح الحشار 

22453 وليد عبدالعزيز عىل اكيى 

22454   فارس بن نارص بن محمد البلوىسى 

22461    عبدهللا بن سعيد بن مهنا الجهضىم 

22464  ابراهيم بن سليمان بن نبهان البحرى 

22466   هيثم بن محمد بن حمزه العصفور 

22471 طارق بن عبدالغيى بن عبدهللا 

22472 سالم بن راشد بن سالم الكندى 

22473    فؤاد بن سليمان بن حميد الرمضانى 

22477   سيف بن عىل بن سيف النعيىم 

22479   سالم بن خويدم بن حمد العويىس 

22483 هالل بن حمد بن خميس البلوىسى 

22485   حمد بن عىل بن سليمان العزانى 

22487   طاهربن محمد بن عىل سجوانى 

22488 عبدالرحمن بن اسحاق بن سليمان الفارىس 

22490 عبدهللا بن خادم بن صالح الزرىع 

22491 مد بن سليمان بن خلفان الغييى  اح

22492 ش   فراس بن عزيز بن حيدر دروي

22493   صالح بن حميد بن صالح النعيىم 

22495    صالح بن عبدهللا بن سالم السيانى 

22499  هشام بن عبدالعزيز بن محمد البلوىسى 

22501  محمود بن يعقوب بن عمر البلوىسى 

22503    ابراهيم بن سالم بن راشد الخيارى 

22508 مبارك بن العبد بن عبيد النوفىل 

22509 مد بن صالح بن صالح الصوالح    اح

22510   سعيد بن محمد بن مسلم شطنه المهرى 

22511 ى  مد جداد الكثير محمد بخيت اح

22512 ريا الكماىل  محمد بن عبدالرحمن بن زك

22514  سعيد بن محمد بن محمد العسل المدحانى 

22516 عبدهللا بن عىل بن محمد الروشدى 

22520    زهير بن محمد بن عبدهللا اللوانى 

22522    عادل بن رسحان بن خلفان المزروىع 

22525 مد بن عىل الشىح    محمد بن اح

22528 راشد بن عىل بن عبيد الشافىع 

22529 محمد راشد محمد الحجرى 

22531  محمد بن عىل بن عبدهللا النجار 

22533  سعيد بن عىل بن سالم الكعيى 

22536  حمدان بن عىل بن حمدان المعمرى 

22537 عىل حسن جعفر 
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22538    ابراهيم بن عبدالرحيم بن ابراهيم البلوىسى 

22539   هدى بنت صقر بن سلطان النعيىم 

22540  راشد بن جعروف بن عامر الهاشىم 

22541 مدالفارىس    عادل بن مبارك بن اح

22544 صالح بن صقر بن سلطان ال حمود النعيىم 

22545   عبدالمجيد بن غافان شهداد البلوىسى 

22546 محمد بن مبارك بن سعيد المقباىل 

22550  سالم بن عىل بن مطر الجابرى 

22553   عىل بن سيف بن سعيد الشبىل 

22555   محمد بن محسن بن حبيب اللوانى 

22561 يىك  عبدهللا بن راشد بن عبدهللا اليى

22562   مريم بنت حمد بن محمد السنيدى 

22563   سعيد بن محمد بن نارص الكاسيى 

22566 حميد بن عىل بن سالم الوهييى 

22569 ش الرياىم  عقيل سعيد دروي

22572 مانع بن محمد بن هالل الكعيى 

22574  سليم بن عىل بن محمد الزرىع 

22577  
ى

عىل بن محمد بن عىل المحروق

22578 خميس خلف سالم الوشاج 

22581 محمد خلف سالم الوشاج 

22582 مد عىل  شاهده حبيب اح

22583 جاسم خلف سالم الوشاج 

22585 عبدهللا بن سالم بن محمد الكندى 

22586   ساجده بنت عبداالمير بن الحاج عىل 

22590 محمد بن سليمان بن هالل الكيوىم 

22593   نارص بن سهيل بن سالم جداد 

22595    EJAZ WASEEM RAZ MUHAMMAD 

22598 ZUBAIR JAHANGIR ALI 

22600   MOHAMMED SHAFIQUE 

22602 ى شودرى     مطلوب حسير

22603 SHADIA PARVEZ BASRAVI 

22610    ALLAH DITTAH ASI 

22617  MUHAMMAD RAFIK 

22621 WAJID NISSAR 

22622   MUHAMMED ARAHED KHURSHEED 

22633  ABDUL HAMEED ZAFAR ALI 

22634  MARZIA HUSSAIN 

22640 سلطان محمود محمد اصغر 

22641   MUHAMMAD AMIN 

25961  براهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان 

25963 يس بن محمد بن حسن عىل الشيخ    ق

25966   ليله بنت صالح بن سالم باوزير 

25967 ى الحمادى العتييى   فهد غانم حصير

25969 ى حاجى  مد سلمان محمد اليى   اح

25974 ما بنت عبدالعزيز بن محمد ال شيخ   ري
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25977   جواد بن يوسف بن عىل السليمان 

25978 ل مدهش توكيال من الىسي     نجاه عبدالوهاب داي

25981 ى بن عىل الشوج    عىل بن حسير

25984 مد بن جاسم بن نارص الجاسم  اح

25985  عبير بنت عبدهللا بن سالم القحطانى 

25986 ى بن محسن القرىسى   فاطمه بنت حسير

25987 مد المهناء  عىل بن موىس بن اح

25988   نارص بن عىل بن سعد الخرجى 

25993 حسن بن محمد بن عبدهللا العجالن 

25995 مد شولق    عبداللطيف ابن عبده ابن اح

25997 عىل بن حسن بن مسعود الغبارى 

26000  غسان سعيد محمود الشيوخ 

26002  عىل بن عبدرب الرسول بن طاهر العمران 

26003  انغام نارص بن عثمان المطير 

26004 مد بوعبيد  خالد بن يوسف بن اح

26005    عبدهللا بن صالح بن عىل ال منصور 

26006 ان السبيىع  ى عبدهللا بن ري علوشيى

26007 سعود بن عبدالعزيز بن صالح الصمعانى 

26008 محمد مصلح مدهشالعلياى 

26010 عبدالمحسن بن عثمان بن محمد العمودى 

26011 ش  مد بن محمد بن موىس اال ري   اح

26013 فهد محمد عثمان الرشيد 

26014 حمد بن عبدهللا بن محمد النعيىم 

26017    محمد بن عىل بن عبدهللا العيسانى 

26018  عبدهللا بن محمد بن حمد الحرنى 

26019 ترىك بن صالح بن سلمان الشدى 

26020    يوسف بن عىل بن عبدهللا السليمان 

26021 مد بن محمد النارص  محمد بن اح

26025  ميى عمر صالح الجابرى 

26026   جمال بن عبدالعزيز بن محمد النعيم 

26027 نارص بن عبدهللا محمد المفرج 

26030 خاطر بن مجحود بن عطيه الزهرانى 

26034   وليد بن عبدالرحمن بن محمد النعيم 

26036 ى بن محمد بن عبدهللا النمر   حسير

26037 مد ال براهيم  عبدهللا بن عبدالمجيد بن اح

26039  عبدالرحمن بن حميد بن محمد الزائدى 

26040 د بن نايف بن محمد العتييى  رع

26041 عىل بن خليفه بن عىل التميىم 

26043 مد الزهرانى   سعيد بن يحير بن اح

26045    محمد بن ابراهيم بن محمد الرسييى 

26047    منصور صالح حميد ال حميد الغامدى 

26052 ى البورى  مد بن حسير  عىل بن اح

26053  هند بنت ابراهيم بن عبدهللا ال الشيخ 

26054  فايز حسن نارص العمرى 

26055   عمر بن عيظه بن سعيد بن مخاشن 
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26056  ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العسكر 

26059 مد بن عبدالرحمن موىس الموىس   اح

26060 ه    نادر يوسف اسماعيل العمير

26061 ى  ى مطارد بن معاىسى بن نديوى العيى

26069 ى الحرنى  خالد بن سالم بن حسير

26070  عبدالرحمن بن معاوض بن عوض الردادى 

26074 مد  مد بن عبدالعزيز االح عبداالله بن اح

26076 ى بن نارص بوصالح    عبدالخالق بن حسير

26077  فهد بن مسفر بن فهد الدورسى 

26078 عىل نبيه محمد المهناء 

26080 مها بنت ابراهيم بن عبدالرحمن بن عتيق 

26081 يوسف بن فراج بن محمد الجوير 

26083    فؤاد بن صالح بن عبدهللا المسعود 

26085  خالد بن محمد بن حمد الياىم 

26086    فارس بن عبدهللا بن نارص العريفى 

26089   مشعل بن عشبان بن محسن الحرنى 

26091 متعب بن هديب بن قليل الجعيد 

26092    عوض بن عجل بن زبن الحرنى 

26093  نارص بن عبدالعزيز بن نارص المحيذف 

26095  محمد بن عبدهللا بن عىل العساف 

26096  محمد بن نارص بن منصور العوهىل 

26097 عىل بن حسن بن سعود هجلس 

26099 عبدالرحمن بن مقبل بن عبدهللا العصيىم 

26104 حمد بن دواس ابن حمير الياىم 

26105   نجاه بنت فوزى بن رضاء السعيد 

26106   خالد بن محمد بن صالح الجباىل 

26113 ريا ابن سلمان ابن عبدهللا السلمان   زك

26116 مها بنت عبدالعزيز بن وطبان الجرباء 

26117   بندر بن محمد بن راشد بن سياف 

26119 محمد بن سبيل بن ضاج الحرنى 

26124 ى  ى  شبيب بن جزاع بن خلف العيى

26125  سلمان بن صالح بن محمد العبدالقادر 

26128 ل عبدالعزيز عبدهللا الدغفق   وائ

26130 سلطان بن عبدهللا بن عبدالعزيز القطىع 

26131 غسان عبدهللا عىل البقىسى 

26132 محمد بن منصور بن عىل الياىمي 

26134 ة   سحر عبدالعزيز محمد العمير

26137  نبيل بن عىل بن طاهر االرضى 

22648  MOHAMMED JAMIL 

22649    TAHIR NADEEM AKHTAR RAJA 

22650 MOHAMMAD KAMRAN MALIK 

22651 LEENA KHALIQ AFRIDI 

22654  MOHD MUDASSER EMTIAZ 

22657 GUL NARGIS ARAIN WO MOHD ZAFAR ARAIN 

22661   SUMBAL HAMEED 
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22668 ZIA UL KADIR 

22671 UMAIR KHAN SHER AFGHAN KHAN 

22675 MISS. ROBINA KAUSER 

22678  MOHAMMAD HASSAN SHAIR KHAN 

22679 MOHAMMAD YAMIN MOHAMMAD FAROOQ 

22680 AMMAR MUHAMMAD SALEEM 

22681 JUNAID AHMED 

22684    IJAZ ANWAR OR FARHA IJAZ 

22687 RANA PARVEZ BASRAVI 

22688 NASSER ALI KHAN 

22690   MUHAMMAD TARIQ ABDULL WAHEED 

22698   SANA NOAMAN AMJAD 

22700 SHAHID SALEEM MIAN MOHAMMAD ASHRAF 

22703  ABDUL MANAM ABDULLAH 

22710  ABDULLAH MOHAMMED NOOR 

22711 SANABAR SALIM SALEEM AKHTAR 

22715   FATMA KHATOON 

22716 NIAZ HUSSAIN ABBASI 

22718 ALI KHAN 

22719 MOHAMMAD MOHAMMAD SAJID SOHRAB 

22723   ABID MAHMOOD SO AKBAR ALI 

22724    ASIF NAZAR ALI NAZAR ALI 

22734   UMAIR JALIL MUSTAFA JALIL 

22738   NILE RABBANI AWAN 

22740 NAHEED BASHARAT 

22744 SHAHZAD KHAN CHOUDHRY 

22747   NIZAM KHAN SO ISMAIL KHAN 

22750 MUHIB UR REHMAN DOST REHMAN 

22756 SULTAN ALI HASSAN ALI 

22757  UMRAN SADIQ MUHAMMAD 

22758 HABIB UR REHMAN 

22759  KHALID NAEEM GHULAM RASOOL 

22761 ALI REZA BAND E ALI 

22767 MUHAMMED HAFEEZ KHALLIQ 

22770  MOHAMMED ABID IRSHADLLAH KHAN 

22776    ABDULLAH REHMANI 

22783 JUNAID AHMED MERCHAND 

22790 NASIR AHMED MEHMOOD 

22791  NAFEESA AKRAM BHATTI 

22792  KAMSHID AKHTER MUKHTAR ANSARI 

22793  MUHAMMAD BASHIR GULAB KHAN 

22794 SYED SHAKIR HUSSAIN 

22804  MUHAMMAD TAYYAB QAYYUM 

22806    IMRAN MOONA HASHIM MAMSA 

22807   NOOR ZAMIL 
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22809  RASHID HUSSAIN 

22813  MIRZA PARVEZ BASRAVI 

22815 MALLIK MOHD RAMADAN 

22828 RAHAT SULTAN 

22830  MOHAMMAD ALI RAFI KHAN 

22836   SHAKIL AHMED KHAN 

22840  JAWAHIR ABBAS JAFFRI 

22843  MUHAMMAD AMIN BAKHAR 

22844 ASHFAQ AHMAD 

22845  YOUSUF AHSAN PIRZADA 

22846  SYED SHAHID MAZHAR ALI 

22849 SHAMS UR REHMAN 

22857  IQBAL HUSSAIN GHULAM ABBAS 

22860 SARFARAZ KHAN GHULAM AFRIDI 

22863 MUHAMMAD YOUNS HAJI MUHAMMED IBRAHIM 

22873    MUHAMMAD ZAFAR ARANIN SO HAJI GHULAM SA 

22874 ZEHRA QAMRUDDIN FAHIM 

22876   FARRUKH ISRAR 

22879  ABDUL QADIR MUHAMMAD AKBAR 

22880 SHEIKH MUHAMMAD NAEEM SHAFQAT SHEIKH 

22887 FRANCIS SANTOS RIVERA 

22895  VICTOR NRIONES 

22897 ROBERTO ALMONTE BATIN 

22902 LEWELYN PASCO BARRERA 

22916  ABDUL LATIF MOHAMMAD YOUSF 

22918  ADEEL AHMED ANSARI 

22923 SHAISTA MURAD PATKA 

22925   ABDULLAH WAHEED UK REHMAN 

22927 NASIR MEHMOOD MUKHTAR AHMED 

22931 MUHAMMAD HASSAN MUHAMMAD SAEED 

22932  HISHAM KHAN MOHAMMAD 

22935   OMAR SAEED SHAIKH 

22942  SIKANDER ALI MOHAMMAD HUSSAIN 

22946  FAYYAZ ALI FEROZ TUNIA 

22948  KHIAL JAN YOUSAF JAN 

22954   سعيد وىل محمد 

22958  TAUQIR HUSSAIN MALIK MOHAMMAD DIN 

22960    WAJED ALI 

26139  نجالء بنت حسن بن عبدالعزيز آل حسن 

26141 ب    مازن حسن ذياب رج

26142  فهد بن عبدهللا بن مطر العتييى 

26144   صالح  بن مهدى بن حمد ال دويس 

26145  حسن عبدهللا حسن المهنا 

26147 ضان  مد رم   جيهان بنت محمد بن اح

26151 مد الرويس  مد محمد اح اح
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26152 ى  ى  ممدوح بن دعاس بن مناكد العيى

26156  ساىم بن ابراهيم بن عابدين نقشبندى 

26157   سلطان بن عبدالعزيز بن حمد السليم 

26160 مد بن نارص ال حيدر    نايف بن اح

26161  سعد بن عبدهللا بن صالح النافع 

26163 د    محمد بن عبدالمحسن بن محمد ابوزي

26164  شيى بن عبدهللا بن محمد الحمود 

26165 مساعد بن عبدالرحمن بن سعد البواردى 

26166   سلمان بن صالح بن سالم الحرنى 

26167  عبدهللا بن سليمان بن جارهللا الخطيب 

26168   محمد بن عالء بن عبدالمحسن الزهير 

26169 مد السيهانى     عىل بن عبدهللا بن اح

26170  حصه بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف الملحم 

26171 د عبدالعزيز الفياض    طارق زي

26173 ى     ثامر بن عبدهللا بن نارص البحير

26174 طالل عىل عبدهللا الدغيم 

26177 ماجد ابراهيم يوسف عبدالشكور 

26178 ظافر بن محمد بن عجيم الياىم 

26181 بسمه بنت عدنان بن عيىس سعسع 

26185   خالد بن طاىم بن كميخ السبيىع 

26187  منصور بن حمد بن حمير ال منصور 

26188  ابراهيم بن عىل بن ابراهيم بن طالب 

26189  موىس بن ابراهيم بن سعد الصالح 

26193   فهد بن محمد بن عبدهللا الباش 

26199 مد الشهرى  مد بن نارص بن اح اح

26201 محمد بن سعد عبدهللا المقذىل 

26206   سلمان بن تفى بن حسن العوض 

26209 د البناوى  د بن محمد بن زائ   زائ

26210  عبدهللا ابن ماضى ابن عبدهللا الماضى 

26211 رى  عبدالعزيز بن محمد بن عىل زاه

26214   محمد بن نارص بن عبدالعزيز السالم 

26217 وليد بن خالد بن صالح الرشيد 

26220 عىك  سمير بن عبدالعزيز محمد ك

26221 ي 
ي بن حمود بن براهيم النمىسى

 هانى

26223 مد الجباره  مد بن اح    عبدهللا بن اح

26224 ى  ى اليى خلقان بن عيضه بن حسير

26229 ى بن حسن المؤمن    حسن بن حسير

26233 عبدالحميد بن محمد بن عبدالرحمن الغامدى 

26234 ى  ح المطير  حمدان بن حامد بن راب

26236 ح الحرنى   فهد بن سند بن شلوي    

26237 مد بن محمد بن عبدهللا المعارك     اح

26239 ى محمد حسن المهناء  بشى

26240 محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الزماىم 

26242 عبدالعزيز صالح عبدهللا الراجىح 

26244 مد فهد ابراهيم القدىه  اح
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26245  عبداالله بن حمد بن عبدالعزيز بن حسن 

26248 ى  ى   بندر بن ولج بن شىط العيى

26249    عاطف بن عىل بن حسن صباج 

26255    محسن بن عبدهللا بن عىل العيسانى 

26260  وليد صالح حمد المزيد 

26261 ج   طالب بن هاشم بن عىل السوي    

26262 فتحيه بنت خميس بن ضاج الدورسى 

26263  صالح بن سعيد بن ابوبكر باوزير 

26266  صالح بن حسن بن مسامح الشمرانى 

26268 عىل بن عبدهللا بن عىل العىل 

26269   سعود بن فهد بن سيف الوسىم 

26271   محمد بن فارس بن عقيل السعدون 

26272 ى  ى   هادى بن عبدالمحسن بن راشد العيى

26273  نارص بن ترىك بن سداح بن محياء 

26280 ش    صالح بن حمود بن صالح المحيى

26281  عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الملحم 

26282 ي السهىلي 
سعد بن محمد بن مطلق الفطيمانى

26284  محمد بن سالمه بن بنيه الحجيىل 

26285 ى بن سعيد بن عىل العواىم  حسير

26286  سليمان بن محمد بن عبدهللا المرشود 

26287 مد صالح عىل الجرى  اح

26288 مد بن محمد بن عىل المحمد عىل  اح

26289 مد النحوى    عماد بن عبدالحميد بن اح

26292 اض بن سعد بن عبدهللا القروش   ري

26294  عبدهللا بن سلمان بن محمد شليل 

26295    جاسم بن محمد بن عبدهللا الخليفه 

26299 ل بن محمد بن عبدالرحمن الصالح    وائ

26301  
ى

ق ى بن عبدهللا المعير   هانى بن حسير

26302  محمد بن سعيد بن محمد الزهرانى 

26306 محمد بن حسن بن عىل ال هنيدى 

22972 NOORJHAN SIKANDER ALI 

22974  ASGHAR ALI MUHAMMMAD 

22977   SHABIR AHMED KHAN 

22998   LAYAQAT IQBAL 

22999 SAAD MAHMOOD USMANI 

23005  SULTAN MOHAMMAD KHAN 

23012   ADNAN AMIN BAKHAR 

23028 WAQAR HAIDER 

23039 FARRUKH ZAIN 

23040  EJAZ ISMAIL 

23054 DILSHAD HUSSAIN ASHFAQ HUSSAIN 

23055 REHANA ANWAR 

23058   AHMAD MAJEED ABDUL MAJEED 

23061 MUHAMMAD USMAN MASTAN 

23065  FAIZA LATIF 
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23069   MOMIN KHAN ZANJIR 

23078   ABDUL RASHID HAJI ABDULLA 

23084 MAISAM RAZA JUMANI GHULAM ABBAS JUMANI 

23093  SHAHID NADEEM IRSHAD AHMED 

23102 AHMED IRFAN SHAFQAT 

23108   MUHAMMAD ILYAS MALIK AMAN 

23109   ASIM CHAND 

23110  WAHEED GUL MUHAMMAD DARWAISH KHAN 

23112   FIKE HASSAN MALEK 

23114   TARIQ MEHAOOD 

23119  SYED NASEEM AKHTAR 

23120 SABA HUSSAIN 

23121  MOHAMMAD SAEED KHANI 

23125 جاويد اقبال هللا ديتا 

23128  MUHAMMAD SIDDIQUE MUHAMMAD 

23129 SYED AMIR HMDER RIZVI 

23138 يق  محمد شفيق محمد رف

23144  محمد شهزاد عبدالرشيد 

23165 مد تميم   محمد اح

23175  فادى محمد بركه 

23178  محمد عطيه ابراهيم خرج هللا 

23179 ى     سائد بسام عبدهللا الغصير

23180 سامر عبدالكريم الشيخ طه 

23182 ى معروف  هاله معير

23184 سعيد سمير سعيد الدم 

23194 ى صنع هللا  عبير محمد حسير

23196 ا عز الدين سعيد عبدالحق    رن

23225  سليم الياس سليم فشحو 

23226 ضان مراد  محمود محمد رم

23228    محمد زاهر الحكيم 

23230 ضان   محمد موىس حماد رم

23231  حاتم محمد سعيد مىك 

23238  سامر حامد حسن هليل 

23239 هيثم عادل عثمان 

23240 ى حسن يوسف  عائشه حسير

23242 يف يوسف ثابت ابوطه   رسى

23248 د يونس عثمان فراونه   رائ

23250 مد مطر  اروى عليان اح

23253   خالده معوض  عبدالمعىط البابا 

23254 ه عبدهللا نايف البقرى    سمير

23260 سوزان شهده حسان جمعه الحونى 

23263 ش مصطفى عبدالهادى ابوسعد   لبيى دروي

23266  محمود ذيب حماد 

23270 وحشمه  اض اب ده ري   رن

23290  محمود حسن ابراهيم ابو عيده 
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23291  حازم عىل دياب مهره 

23292 ب عكيله  يس رج سامر ان

23301 مد محمد كلوب   محمود اح

23303 محمود فارسنمر مشتىه 

23311 مد جراده   محمود عىل اح

23314 يف الحلو   محمد جميل رسى

23324 ى مطير  حامد محمد حسير

23334  عدنان فوزي عىلي 

23349  محمد خليل حماد 

23354 مد محمد   سامر اح

23355 مد ابو لوىل     اسعد حمدان اح

23356    عبدالحافظ سليمان مصطفى العبادله 

23361    مهند راضى عبدالحميد خنفر 

23362 مازن ديب خليل الخالدى 

23369   سعيد عليان عبدالكريم ابوعيده 

23374    عبير عبدالفتاح محمد نايف 

23379    عبدالكريم عىل عبدالكريم ابوعيده 

23380 هاله مدحت هاشم بكير 

23383 مد السوىس  مد بشير اح اح

23388  محمد سليم ابو النعاج 

23391 محمد عىل اسامه خانكان 

23394 عبدالسالم فائق الجرجاوى 

26307 مد بن صالح بن عبدهللا الهويمل     اح

26313   ابراهيم عبداللطيف عبدهللا ال الشيخ مبارك 

26315 عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد الغامدى 

26316 ى    حمد بن شلواح بن غشام المطير

26318   عبدهللا بن سعيد بن مبارك ال زعير 

26322 ى محسن الحىحى   محمد حسير

26327 مد المهناء  عبدالهادى بن عبدهللا بن اح

26329  عبدالجليل بن حسن بن عبدالحميد العوض 

26331  باقر بن عبدالحميد بن محمد الهبدان 

26332    عبدهللا ابن عثمان ابن عبدالرحمن الحمييى 

26333   منذر بن عىل بن محمد ال خليفه 

26335   حمد بن محمد بن حمد الصالح 

26339 ش   عىل بن طاهر بن محمد االرب

26340   غانم بن حمدان بن حمود الغانم 

26344 ان  ى ميى بنت عبدالرحمن بن راشد الرمير

26345 مد الموىس  ى اح  عبدالجليل حسير

26346 مد  عيىس بن سلمان بن عىل االح

26348 نىس الغامدى  عىل بن محمد بن م

26350 مد بن حمدان الغامدى    عىل بن اح

26355 ى     عبدهللا بن سمير بن طالع المطير

26356   عمر ابن نارص ابن فرج المحضار 

26357 خالد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العقيىل 

26359  سعدون بن ابراهيم بن سعدون السعدون 
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26361   عباس بن عىل بن محمد ال سهوان 

26363   ترىك بن نارص بن محمد الدورسى 

26365 ى بن عىل بن عىل الرشيدان  حسير

26369 محمد بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الهذيىل 

26370   مسلط بن منيجل بن مطلق الشلوى 

26371 مدى   نايف بن سالم بن عبدالمحسن االح

26373 نبيل بن حيدر بن علوى الساده 

26375 عبدالكريم بن عابد بن عبدهللا الصاعدى 

26376 البنك العرنى الوطيى 

26380  خالد ابراهيم سلمان الخنيفر 

26381 ى النبهانى  خالد بن حسير

26382 شاكر بن عبدهللا بن محسن القضيب 

26383 يوسف بن محمد بن صالح الهاشم 

26384  ساىم بن عىل بن محمد المخدم 

26386 خالد بن محمد بن فهد الشنييى 

26388  فيصل بن مساعد بن موىس العصيىم 

26389 مد العرج   حامد بن محمد بن اح

26391 محمد بن عثمان بن محمد الشميمرى 

26394   عبدالرحمن بن عىل بن ترىك العقالء 

26395 مد العويس    غازى بن عبدالعزيز بن اح

26396 مدالخميس  مد بن عبدالعزيز بن اح    اح

26397 مد بن محمد الغامدى    محمد بن اح

26398   فهد بن سعد بن عبدهللا المعمر 

26399  سلطان بن نارص بن عبدهللا القحطانى 

26401 موضى بنت سعاد بن رشيد الخجا 

26402 ى بن عبدالوهاب بن عىل الخرس  حسير

26405 مد النعيم     مختار بن عبدهللا بن اح

26406 مد الهناء  مد بن عبداللطيف بن اح   اح

26407  سعيد بن بخيت بن محمد الزهرانى 

26409 مد  ى االح ى بن عبدهللا بن ياسير    حسير

26413 عبدهللا بن محسن بن مسعد الحرنى 

26414 سلمان عوضغالب العتييى 

26418 مد بن عبدالعزيز بن حمد البسام     اح

26419 مد بن حمد عبدالرحمن النعيم    اح

26420  فصيل بن معاوض بن بخيت الردادى 

26422 ى    عيد بن سند بن عايضالمدلج المطير

26423  ترىك عبدهللا ترىك الشبانات 

26425 عبدهللا بن محمد بن خالد الرشود 

26428 ى الدندن  ى ابن عبدهللا ابن حسير   حسير

26429 نساره   احسان بن محمد بن عثمان ك

26430 مد بن سعود بن سعد الغامدى  اح

26433  سمير بن هاشم بن مصطفى عشفى 

26434  سعود بن صالح بن دخيل الحمد 

26436 عادل بن مهدى بن عىل ال قتيل 

26439   منصور بن صالح بن محمد المقبل 
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26440  حمد بن عىل بن محمد الجريان 

26442 مد بوحليقه   عصام بن سلمان بن اح

26444 ى  ى  حمد بن محمد بن سليم العيى

26446   انور بن سعيد بن سالم فازع 

26447 يفان ال مطارد  حمد بن مانع بن رسى

26448  بن محمد الدورسى 
ى

  يارس ين ضاق

26449  محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا بوحيمد 

26451  سعد بن عىل بن عبدهللا الغامدى 

26452 س  مد البودري   منير بن حىحى بن اح

26454   خالد بن حمود بن موىس  الشمرى 

26455 راشد بن راشد بن سعد بن نارص 

26456    موفق بن مصطفى بن طالب ال سماعيل 

26457   سعد بن عبدهللا بن سعد السلىم 

26459  محمد بن نارص بن عىل الزويد 

26460  صالح بن عبدالعزيز بن عبدهللا السديس 

26461  عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

26462 ى    عىل بن مشبب بن عائض عسير

26463  محمد بن عىل بن عبدهللا العسكر 

26464 ل بن سلمان ال حبيب  عبدالهادى بن كام

23395 ضان سالم عبدالمجيد مطر     رم

23397 محمد العبد ايوب 

23401 مد عارف عزام     محمد خليل اح

23402  نبيل محمد عيىس شعت 

23403 وخوصه   محمد دياب غانم اب

23408 ى  اد حافظ ياسير زي

23421 ونه   حسام فؤاد عبدالرحيم ابو ام

23435 رسميه محمد مصطفى محمد 

23438 دان  تسام صالح زي   اب

23440 باسمه حسن الهمص 

23441 وئام محمود رباح 

23446    سىه شحده حسن جمعه الهونى 

23451 مد شحاده  مد عىل اح    نافذ اح

23470    هشام اسامه رسحان 

23471 ى  محمد مصطفى حسن الخرصى

23472  هانى عبده دعبس 

23479 اد ابراهيم    قاسم زي

23485  غازى عوده محمد عيد 

23486 محمد حسن السعيد 

23493  جمعه اسماعيل محمد كاىل 

23494    سهاد صالح 

23496 ين توفيق محمد سليم  شير

23515  نظىم محمد زمزم 

23517 د ابو عبيده     خليل محمد زاي

23519    محمد عبدهللا محمود ابراهيم وشاح 

23531  محمد عمر سالم الشحرى 
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23533 ى صادق  مروان محمود حسير

23540  محمد بسام كايد 

23542  نصار عبدهللا نصار غياض 

23552 ل سليمان محمد سليمان ابوعوض  وائ

23560    رضوان شحاده عباس 

23570  ليىل عىل سلمان مقداد 

23577 ى حجازى  نبيل محمد ياسير

23578  محمد سعيد محمد اشبير 

23579 ه عىل موىس رسحان   امير

23581 ل محمد معروف  وائ

23587 مد رضوان عباس  اح

23592 ALI AHMAD FAOUR 

23599 ه سليمان المصلح  سمير

23608 مد محمد التوبه     اح

23610 عادل شعبان حسن صادق 

23613   اعتدال حسن عبدالعزيز يوسف 

23614 دى مجيد شحرور  زه

23619  محمد موىس سعدالدين 

23623  مجدى ابراهيم يوسف خريس 

23624  صبىح عبد محمد الشاعر 

23627 وداد خالد قدوره 

23647    نهيل محمد جميل زين الدين 

23653 ى ابوشعبان  نهاوند طه حسير

23658 جميله عبدالرحمن عبدالهادى حميد 

23660 ى حمد    ايمن حسير

23666 ى  اب محمد حسير  ره

23668 مد حلىم سعيد السقا   خالدى اح

23669 تسام يوسف مسلم صادق  اب

23671 مد سلطان   معزوزه عطيه اح

23690 ا الكردى  مد رج اح

23695 اب محمد ابودقه   حماده رع

23696 اض عوض حراره  محمد ري

23702 مد صالح العمض  محمد اح

23710 عىل نايف عىل الجبور 

23715 مد حسن السطرى   محمد معروف اح

23717  حاتم محمد عبدالعزيز الجبور 

23722 مد خلف    محمد اح

23726 ه  ش محمد عباس تنير  محمد دروي

23727  عبير فؤاد محمد عىل ابوعوقه 

23729   هانى خرصى تفال 

23735 موىس نايف موىس محمد ابوعيده 

23740 ى  ى وسام شاهير لجير

23741 يوسف سليم يوسف جراد 

23744  محمد اسعد عباس 

23749 ام  ل االم خالد هانى كام
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23751 ى عبدالرحمن خليل عوض هللا   ياسير

23759    نجاح مصطفى خوالد 

23760 نوال سعيد الحاج 

23764 ى حمزه البيليىحى  هاله حسير

23772 دويل   ختام ابراهيم صالح اليى

23775    ابراهيم محمد محمد ابونمر 

23796  حاتم خرصى فرحات ابراهيم الزهار 

26465 ح المنصور    نارص بن عواد بن فري    

26467  عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز 

26470    صالح بن غرسان بن مساعد الزهرانى 

26471 ى بن محمد بن موىس المؤمن  امير

26472 د بن حمود بن مهناء الشمرى  زي

26473   زىك عبدالوهاب محمد الحسان 

26474 عبدهللا بن مهدى بن عبدهللا ال طالق 

26475 مد بن ابراهيم الحبيب  ساىم بن اح

26476   سعيد بن عىل بن عثمان الغامدى 

26478 ى الخليفه   صالح بن عبدالوهاب بن حسير

26479 يوسف بن باقر بن عبدهللا القطان 

26481 ى بن عبدهللا المبارك     حبيب بن حسير

26482 مد بن عىل بن صالح الشعالن  اح

26484 مد بن الفت حلوانى  زاهر بن اح

26487 ى يوسف الفايز  ى بن عباسيى  حسير

26489  محمد ابن عبدالرحمن ابن محمد المذن 

26490 عبدهللا بن عبداللطيف بن عبدهللا النعيم 

26491  عبيد بن محسن بن راشد المرى 

26495   علوى بن صالح بن عىل العىل 

26496 حسن بن عىل بن قزعه الزهرانى 

26498 ى بن عبيد الكعيى  عبدهللا بن دجير

26499 هانى بن عىل عبدهللا المهناء 

26500 عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا السحيبانى 

26504 الحميدى بن رطيان بن عباسالشمرى 

26505 ى الخرس  ى بن عىل بن حسير   حسير

26508 مد عباس  عىل بن عبدهللا بن اح

26511    عبدهللا بن حامد بن خالد الغامدى 

26512 ى ابن يوسف العبدالوهاب   عبدهللا ابن حسير

26513 ي 
طلعت بن ابراهيم ابوالحسن المسلمانى

26514 محمد بن عبدالمحسن محمد العنقرى 

26515 مد بن عىل بن جواد الموىس   اح

26517  بندر بن عرسان بن فرحان الشمرى 

26518 ى العباىس  مصطفى بن حشمت بن عبدالمعير

26519   عىل بن سلمان بن حسن الخويلدى 

26521 د بن ابراهيم الجويره  هيثم بن زي

26522   قحطان بن عبدالعزيز بن سعد القويز 

26523    فواز بن عىل بن صالح خطاب 

26525 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدهللا االمير 
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26527 ى  ى صقر بن فالح بن فهران العيى

26530 ى بن محمد بن نائب ال منصور   حسير

26531 مد بن سعيد بن محمد معروف   اح

26532 ربيع بن عبدهللا بن محمد البقىسى 

26534 مد الجهيى  وليد بن حمدى بن اح

26535   نداء بن غازى بن بجاد العتييى 

26538  عوظه بن محمد بن معيض الزهرانى 

26540    عبدهللا مانع عامر العجىم 

26541 مد خميس  عون بن عبدهللا بن اح

26542  سلمان بن حمود بن فهيد الهدالء 

26543   عبدالوهاب بن محمد بن سعد العجروش 

26544    خليل بن عبدهللا بن يىح الزهرانى 

26545 ى  مد العسير  فاطمه بنت عبدهللا بن اح

26548  مشهور بن ذاعر بن عطيه العويضى 

26549 مد بن ابراهيم النغموش  عىل بن اح

26550 ان بن فواز الحرنى    فواز بن دوج

26551 محمد بن سويد بن سفر الغامدى 

26552  سيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم القريىسى 

26554 عبدهللا بن حسن بن محمد الصميىع 

26557 عبدهللا بن صالح بن سالمه العبدالرحمن 

26560 ى   ابراهيم بن محمد بن عبدهللا الشوي  هير

26561 قاسم بن محمد بن ابراهيم الوشيل 

26562  سوزان بنت ساىط بن سعيد بن ابراهيم 

26563 فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الماجد 

26566 ان  ى محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحير

26570 جمال بن عىل بن مبارك العقيل 

26574 عبدالرحمن بن جابر بن عبدالرحيم الغامدى 

26576  بندر بن محمد بن سعد السهىل 

26577 س  س بن طاهر البودري عقيل بن ادري

26578 عىل ابن خليفه ابن صالح القريىسى 

26580 مد بن طارق بن عبدالرحمن مراد  اح

26582 ريا    محسن بن عىل بن جاسم زك

26586 ى  ى سالم محسن صياح العيى

26587 د بن نارص بن محمد السبيىع    زاي

26589  جهاد بن سلمان بن محمد ال كاظم 

26590 مه  ى بن شلوان ال رسى  محمد بن حسير

26591    سعود بن سعيدان بن نفال الشيبانى 

26592   محمد بن عبدالرحمن بن محمد العقيد 

26593 عبدالمحسن بن محمد بن عبدهللا النمر 

26596 مد بن عبدالعزيز العصيىم  عبدالعزيز بن اح

26597   عىل بن سعد بن عىل الغامدى 

26598   يوسف بن صالح بن عبدالرحمن العثيم 

26599   خليفه بن غاىل بن معزى الشمرى 

26600  حسن بن محمد بن عىل ال حطاب 

26601 ى ال نمر  مد بن امير  عىل بن اح
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26602 ى العرفج   عبدالرحمن بن عبدهللا بن حسير

26605 محمد بن عبدهللا بن محمد الماضى 

26606 حبيب بن سلمان بن طاهر بوحسن 

26608    خليفه بن عوده بن ابراهيم العوده 

26610 ح  مد ال رب   مد بن حسن بن اح  اح

26611 ى  عمر بن عبدالرحمن بن عبدهللا الحسير

26614 مد الحجاج  عىل بن سلمان بن اح

26616    عبدالعزيز بن مهناء بن عبدالعزيز المهناء 

23800  وليد فؤاد سليم برغوت 

23802 دان  نجاه قاسم زي

23808 ل حجاج   عبدهللا خميس برك

23810  حسان شهده حسان جمعه الحونى 

23814  شحده حسن جمعه الهونى 

23816 مد الصفدى  ى اح  اسامه صيى

23818 ده ابراهيم محمد مطلق  رائ

23822 وسام فارساحمد ابوطه 

23823 اب  ل مصطفى رسى   ماجد صادق كام

23824   اسالم عبدالرحمن حسن بدران 

23827   هيثم محمد المذبوح 

23836    فراس منذر عبدونى 

23837    ليىل محمد سليمان 

23839   محمود فهىم عبدهللا فروانه 

23843 مد طوطح  ميى محمود اح

23845 مد سلمان مطلق   محمد اح

23847 عوش   خير مصطفى ك

23848 ى جابر ابوعبيد    حسير

23863  حلىم عبدهللا ابراهيم الثوابته 

23868 عىل حسن عبدهللا اليازجى 

23869  نضال مفيد حمود مناهل 

23881 ق  مد عىل ازري ليىل اح

23883  دعاء حموده عبدالقدره 

23896 عطاف عبدالفتاح حسن عيىس 

23898    ماهر محمد حرب خميس  جوده 

23907   مجدى موىس عبدالكريم الزينانى 

23909 مد المزييى  نجاح نمر اح

23914 سوسن اسماعيل يوسف عكيله 

23919 ضان  اسماعيل موىس حماد رم

23926    فوزى سعيد الصادق 

23930 فاطمه عبدابراهيم الصفدى 

23933  طارق عزالدين عبدالحق 

23934    حمدان توفيق فؤاد السويلم 

23939   فادى حماد ابراهيم 

23940    نبيل حسن محمد محمد محمود 

23941  عائشه عوض حمدان ابودقه 

23942  خلود فهىم عايش  صيام 
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23948  عالء توفيق عبدالفتاح 

23959 عونى محمد عىل عرفه صوان 

23963  نوال عمر حمدى المبيض 

23967  هاشم فايز هاشم البنا 

23971 جومانا عبدالرحمن  عطايا 

23979 فضل محمد ابراهيم المرصى 

23986 ب محمود  محمود رج

23989 ى غنام   محمد حسير

23992   معتصم عادل الماضى 

23999   وشاح عبدالهادى وشاح جادهللا وشاح 

24004  محمد محمود حسن عفانه 

24005  محمد مصطفى هاشم عايش 

24009   SAID AL ACHEK 

24012    محمد يوسف محمد عبدالقادر فراونه 

24023 يوسف ابراهيم عبدالرحمن المالىك 

24025 ى عباس  عىل الخياط    عىل حسير

24026 صارى   جابر عبدهللا ابراهيم االن

24031   الشيخ خالد بن خليفه بن جاسم بن عىل بن عب 

24032    محمود جعفر عبدهللا هيدوس 

24034  عبيد جابر عبيد السنارى 

24035  حمد محمد سعيد العيده المرى 

24037 ى مطر الربيعه الكوارى   مطر شاهير

24040 ش   عبدالرحمن محمد حيدر عىل دروي

24041  عىل يوسف جاسم رسور 

24042    سالم محمد حمد مسفر المرى 

24045   MOHAMED AHMED HUMAID AL MANSOORI 

24046 ى بوكشيشه  خالد ابراهيم محمد حسير

24048  ملكه عبدهللا حمد حمود السليىط 

24049 ميثاء يوسف ابراهيم عبدالرحمن المالىك 

24050    محمد سعود عبدهللا الخاطر 

24051   YOUSUF MOHD YOUSUF KAFOUD 

24052 صقر بوهندى عبدهللا البوهندى 

24053 مد بن عىل بن جاسم  الشيخه نجالء بنت اح

24054 مد ال ثانى  مد االح    الشيخه موزه بنت جيى اح

24057  سعد عبداللطيف محمد المسند المهندى 

24058 د محمد مبارك البوسعيد الخيارين   زاي

24060  الدورسى 
ى

 بتال شاق
ى

محمد شاق

24062 مد الباكر   سميه عبدالعزيز اح

24064  عبدالعزيز جاسم محمد عىل الحمر 

24066  محمد حسن عىل حسن عىل 

24068 HAMAD MOHAMED ALI HASSAN AL TAMIMI 

24075 مد     الشيخ عبدهللا بن نارص بن عبدهللا االح

24076   يوسف عبدهللا عبدالرحمن العبدهللا 

24078 مد الفياض الخالدى    نواف جيى اح

24084   سيف محمد مبارك البوسعيد الخيارين 
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24087  سعاده محمد بن عبدهللا بن متعب الرميىح 

26617 خالد بن محمد بن نارص الصبيح 

26618  خالد بن سعيد بن جعرى الزهرانى 

26622 ى صالح  ى اليى ى بن عبدهللا بن حسير  حسير

26624 مد     احسان بن محمد بن عبدالرحمن اح

26626 ى بن سالم بن حمد الياىم   حسير

26627 ى بن هادى بن حمد ال هنان  حسير

26628 عبدهللا بن جلوى بن قاعد الحرنى 

26629   ساىم واصل عبدهللا الردادى 

26630 ى بن معتوق بن عىل الصفار  حسير

26631 اد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيد  زي

26632 مد العويس   فؤاد عبدالعزيز اح

26637 ي 
   سعيد بن خليل بن ابراهيم السكييى

26639  خالد بن سليمان بن عبدالمحسن الضبعان 

26641 ى   مساعد بن عبيد بن عايد المطير

26644 ي 
ى

  سعود بن محمد بن سعود الزعاق

26645 مد بن محمد الهذيىل    خالد بن اح

26649  ماضى حسن عىل ال خميس 

26651   عىل بن عبدالوهاب بن جاسم الشافىع 

26654 مد عقاد  د بن اح  اروى بنت روي

26658 عدنان بن عبدهللا بن حسن عوض 

26660  فهد بن صالح بن عبدهللا الملحم 

26663 مد بن ابراهيم بن عبدهللا الربيش   اح

26665 ى الجوي  هر     محمد بن عبدهللا بن حسير

26666 ى  ى بن محمد السمير   عبدالحميد بن حسير

26668 مد بن سليمان بن عبدالرحمن النداوى   اح

26670 مد الهايم  مد بن يوسف بن اح اح

26672    سلمان بن عبدهللا بن محمد النارص 

26674 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عامر ال كركمان 

26676 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الفداغم 

26677 ل بن عبدالجبار بن محمد ال حمود   كام

26679 ى بو جباره    نارص بن حسن بن حسير

26680 ي 
  محمد بن سعد بن محمد القحطانى

26681  عبدالرحيم محمد عطا جاد 

26682  صالح بن عىل بن بالليث الهماىم 

26688 عدنان بن عبدهللا بن عبداللطيف النعيم 

26694 مد محمد ال عبدالعزيز    عبدالعزيز اح

26696   يسلم بن سالم بن عياف الصيعرى 

26698 سعود بن براك بن عىل الخالدى 

26699 بس  منير بن جعفر بن عبدرب ادي

26700 اك    محمد بن عبداللطيف بن محسن اليى

26701   عبدالعزيز بن خالد بن يوسف المحيش 

26706 توفيق عبدالوهاب سلمان العوض 

26708    عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيدان 

26711   محمد بن غسان بن عبدالقادر البكرى 

Updated on:

July 31, 2020 Page 166 of 192



CHQ #/ رقم الشيك Shareholder's Name/اسم المساهم

List of shareholders who have not collected their dividends for year 2007

ن الذين لم يتقدموا الستالم أرباحهم النقدية عن سنة  2007قائمة المساهمي 

26712   فخرى بن هاشم بن سلمان الحاجى 

26713 فيصل بن محمد بن عبيد الكعيى 

26714 خالد بن عبدهللا العيد 

26716   ابراهيم بن محمد بن مبارك الدورسى 

26718  يزيد بن ابراهيم بن محمد السيف 

26719 منور بن زبن بن سعيد العتييى 

26720 عبدالرحمن بن صالح بن ابراهيم الشلهوب 

26721 ى بن عىل بن فرج الياىمي    حسير

26725 عبدالمجيد بن محمد بن عبدهللا النمر 

26726 ى بن عبدالمحسن الحسن     محمد بن حسير

26727    دانيه بنت محمود بن حسن الميدانى 

26729 عان المحامض   صالح بن محمد بن رف

26736  نايف بن حمد بن محمد الجمعه 

26738  فيصل بن سعيد بن مهدى المدن 

26739    خالد بن محمد بن عبدهللا العقيىل 

26740 ى    سلمان بن مهناء بن عبدهللا السنير

26741 عالء بن محمد بن سعيد الصحاف 

26744 ابراهيم عبدالرحمن فهد الريس 

26745  محمد بن حسن بن عىل الدجانى 

26746  سفيان بن سعود بن عبدالعزيز النعيم 

26747 يف   سعد بن فهيد بن غالب الشى

26749  عبدالعزيز عبدالوهاب عبداللطيف اليىح 

26752  عبدالغيى بن عبدهللا بن حسن المهنا 

26754 مد المهدى  ى بن عىل بن اح  حسير

26755 سعد بن عىل بن ابراهيم الشدى 

26756    فريحان بن سعود بن فريحان الشمرى 

26757 ش  مد بن حسن بن عبداللطيف االرب    اح

26758 يه بنت سعود عبدالعزيز المشهدى     زك

26760    عادل بن عبدهللا بن محمد ال حبيب 

26762  عىل بن ابراهيم بن محمد القطان 

26765  عبدالعزيز بن سعد بن سليمان الحقبانى 

26766 ى ال عجير  سعد بن سعيد بن حسير

26767  عبدالمحسن بن ابراهيم بن عىل الرشودى 

26769  سعد بن ابراهيم بن نارص بن سيف 

26772 عىل بن محمد بن صالح الحماده 

26773 ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم العويس 

26774  ظافر بن نايف بن سليمان الحرنى 

26775 مد بن محمد المالىك   عبدالمجيد بن اح

26778  عبدالرحمن بن فنيسان بن بداح السبيىع 

26779 عىل بن عبدالعظيم بن حسن الجراش 

26780  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

26781 ابراهيم بن هاشم بن عىل الغافىل 

26783 عبدالمحسن بن صالح بن عبدهللا الخرصى 

26786 مد بن عبدهللا ال امسلم  ى بن اح   امير

26787 مد بن باتل بن عىل العليان  اح
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26788   عبدهللا بن سعد بن عىل العساف 

24095 ى بوكشيشه  منال ابراهيم محمد حسير

24100 نعيمه عىل ابراهيم الخلف 

24102   عىل عبدهللا نرص هللا اسماعيل 

24106  عبدالرحمن خالد عبدالرحمن سعد ال سعد 

24107  عبدهللا حمد عىل حمد العطيه 

24112    عائشه خالد عبدالرحمن سعد ال سعد 

24114 ى ابو كشيشه   محمد داود محمد حسير

24115 ى بوكشيشه  محسن ابراهيم محمد حسير

24116 فاطمه خليفه راشد خليفه الكبيىس 

24117 بوىع المرى     مبارك سالم مبارك الير

24120   الشيخ جيى بن محمد بن جيى ال ثانى 

24126   نارص جيى نارص جيى النعيىم 

24128 فاطمه عبدهللا عبدالرضا اسماعيل اشكنانى 

24132  نارص عبداللطيف محمد المسلمانى 

24133 مد حسن جابر الجابر   اح

24136  بخيت فرج حمد محمد المنصورى 

24138 ى  مد جاسم محمد الجفير  اح

24140   هيام خليفه عبدالرزاق المريىحى 

24142 محمد عبداللطيف محمد المسند المهندى 

24145 عبدهللا صالح سعيد المرى 

24147   محمد ابراهيم جهام الجهام الكوارى 

24148   مبارك مسلم سعيد بخيت الراشدى 

24149 مد جابر خلف الجابر    جابر اح

24151 خالد منصور مبارك البوسعيد الخيارين 

24154   عبدهللا سالم عبدهللا اليافىع 

24159 نارص محمد يوسف الحداد 

24160 مد محمد عبدهللا الشماع   صالح اح

24162 ى نارص الساده   نارص صالح حسير

24164  مسفر حمد عجب السفران 

24168   راشد ابراهيم راشد المالىك 

24169 مد جاسم يوسف حمد النصف     اح

24170    محمد شمس  محمد عبدالقادر 

24173  نوره مرتضى عىل محمد النجار 

24177    عبدالرحمن مرتضى عىل محمد النجار 

24178 مد جاسم الحمر  فهد اح

24182  هادى صالح بدر النهدى 

24184  حمد بن عىل بن حمد بن عبدهللا العطيه 

24185 مد بن عىل بن قاسم    الشيخ فيصل بن حمد بن اح

24188 عىل حمد عجب السفران 

24195  خليل ابراهيم محمد نفى العمادى 

24196 خليفه ابراهيم سلطان الهاشىم 

24197 ى   صقر خالد فهد البوعينير

24198 مد جاسم محمد عىل الحمر     اح

24200 مد عبدهللا صالح السالم     اح
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24203 ى  جاسم صقر خالد فهد البوعينير

24204 ى بوكشيشه  سناء ابراهيم محمد حسير

24206   مبارك فالح مبارك عبدهللا الدورسى 

24207  هزاع بن حمد بن هزاع العذبه 

24208 ى    صقر ابراهيم صقر البوعينير

24209    حمد عبدهللا يوسف الحسييى 

24212 جاسم عباس  عبدالرحيم عباس  عبدالرحيم 

24213    محمد عبدالرحمن عبدهللا حسن فخرو 

24214  محمد حمد محمد غزوان الكعيى 

24216 مد خميس يوسف مراد ابراهيم  اح

24217  مها خالد عبدالرحمن سعد ال سعد 

24221 ى  ى صالح حمد المحير  امير

24222    شمس  محمد عبدالقادر محمد 

24224    موزه سيف عىل سعد المالىك 

24230  محمد نارص محمد نارص الشنجل 

24231 مد عىل صالح عىل المهندى    اح

24233 عجالن حمد عجالن نارص الكعيى 

24236 زا جوهر عىل    عبدالعزيز عىل مير

24237   مرتضى عىل محمد عىل النجار 

24238    عىل ابراهيم جهام الجهام الكوارى 

24239   سعود محمد سعود الفهيدى المرى 

24244   صالح عبدهللا محمد السويدى 

24245 محمد خالد عبدالرحمن سعد ال سعد 

24247 علياء حمد خلفان السويدى 

24249 ى النعيىم  ى عيىس شاهير    شاهير

24252 ى سويد العجىم   سويد بير

24253   عبدهللا يعقوب يوسف حسن السيد 

24254 خديجه بالل قنيى عبدهللا 

24255 ى محمد حسن عىل المفتاح    حسير

24256    MOHAMED HASSAN MOHD I. ALFADALA 

24257 محمد محسن جمعان المرى 

24258 مد المالىك الجهيى   حمده محمد اح

24259   عبدالرحمن عبدالهادى فيصل عبدهللا الدورسى 

24260   نوره عبدالرحمن جاسم الهيل 

24263  راشد حمد عجب السفران 

24264  ايمان عبدالرحمن سالم عبدهللا البكرى 

24265   فاطمه جاسم عبدهللا الصايغ 

24267   هالل محمد عبدهللا ال سند الدورسى 

24273 ى  ابراهيم عيىس مبارك راشد البو عينير

24275    خليفه سعيد عبدهللا خميس السليىط 

24276 مد محمد عبدهللا العبيدىل     فيصل اح

24279    TATIANA VORONINA 

24280 TAMAPA VOLOSHKO AJIEKCEEBHA 

24281  ALLA PARFENOVA 

24282   SVETLANA ZOLOTOVA 
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24283  FINCHURINA MARINA� 

24284   MAXIM KARABKOVSKI 

24286  NINA KAPRANOVA 

26790    محمد بن عبدهللا بن عبدرب الرسول بن عبدى 

26792 ى كردى   محمد امير

26794 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عىل الراشد 

26795  عبدهللا بن عىل بن عبدهللا السلمان 

26796    عبداالله عىل محمد الزاهر 

26801 ى الباذر   ناظم حسن حسير

26803  عبدالكريم بن عبدهللا بن محمد الغدير 

26805  عبدالعزيز بن سعود بن نارص الخثالن 

26806  بشير بن سالم بن عفيشه بالعبيد 

26808 فريد بن محمود بن عبدالقادر عبدالجواد 

26813    ترىك بن الحميدى بن مشى العتييى 

26814 مد بن عىل المحمدعىل   انور بن اح

26816 محمد بن حمد بن عبدهللا الهويمل 

26818 فهد بن سليمان بن ابراهيم الهويرييى 

26819 ى    ثامر بن محمد بن موىس بوخمسير

26820 مد بن سليمان بن محمد السعيد   اح

26821 د بن ابراهيم ال محمود    منصور بن زي

26824  حاتم بن محمد سلمان بن طالب 

26831   بدريه بنت خالد بن سليمان الغمالس 

26832  سعيد بن معتوق بن حسن البدى 

26833   مسعود بن سالم بن عىل الغامدى 

26835   باسم بن عىل بن سليمان المحمد 

26839 ى بن نارص بن محمد الزهير  حسير

26840 يحير بن محمد بن يحير العوده 

26841    عبدالعزيز بن يوسف بن عىل اليوسف 

26844  فؤاد بن عبدهللا بن صالح الصيى 

26845 حسن بن جواد بن محمد الخويتم 

26846 عال بن محمد بن محمد الحارنى 

26847 ىك   سهام بنت عبدالعزيز بن يوسف اليى

26849 محسن بن سالم بن عوض الهماىم 

26850 مد الرميىح   عدنان بن خالد بن اح

26852 مد بن عىل ال هنيدى    عماد بن اح

26854   بدر بن عبدالهادى بن سعيد السوادى 

26857  فهد فهيد فارس العجىم 

26859  عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الدراج 

26861   موىس بن صالح بن دخيل ال قنيى 

26863 مد الغامدى   عىل ابن محمد ابن اح

26865   سعد بن محمد بن ذيخان الزيادى 

26867 مد بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين  اح

26873 محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن المال 

26875 عزام بن عبدهللا بن عبدالرحمن الثنيان 

26876  حسن بن عبدهللا بن عىل المهناء 
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26878   مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص 

26879 عبدهللا بن غرم هللا بن عىل الغامدى 

26880 ى الخلف  جاسم حسن حسير

26881  عبدهللا بن مسفر بن مدرهم القحطانى 

26883 ى    موفق بن محمد بن موىس بوخمسير

26884 مد بن معتوق بن عىل ال عيد  اح

26885 صالح بن عبدهللا بن جارهللا الجارهللا 

26887 ل   محمد بن عبدهللا بن ابراهيم الزام

26889  
ى

 نايف بن سمير بن عىل باطرق

26890  عبدهللا بن عبدالرحمن بن صالح الشهرى 

26891 محمد بن صالح بن عىل الغامدى 

26893  سلمان بن فهد بن سعد المفرج 

26896 ف ابن دواىل الزهرانى    جمعان بن مشى

26898   عبدالمحسن بن فالح بن رشيد السلىم 

26899 اهيم  مد اليى ايمن بن عبدالعظيم بن اح

26904 ى    مشدد بن هويل بن مشدد المطير

26905   محمد بن اذعار بن محمد الحرنى 

26908  عىل بن صالح بن ظافر العمرى 

26909 ل   سعيد بن عبدهللا بن حسن الواي

26910  سلطان بن مناج بن عامر البقىم 

26911  عبدالعزيز بن عىل بن عبدالرحمن العجاجى 

26913 ى فهيد بن حرقان السبيىع    فارسيى

26914 مد بن عىل بن محمد الغامدى  اح

26915 ميى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا عمران 

26918   محمد بن حبيب بن محمد الحماده 

26919  عائض بن سياف بن ثامر الشهرانى 

26921  عىل بن سعيد بن عبدالعىل النمر 

26922    نايف بن عىل بن عمر باعشن 

26923   فايح بن كنخير بن حمد العتييى 

26924 ى  عبدالغيى بن صالح بن عبدالعزيز الحسير

26925   صالح بن عبدالعزيز بن سحيم السحيم 

26930 عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد الحساوى 

26931    باسم حامد جريبيع الردادى 

26932   عىل بن محمد بن عىل النارص 

26933 منصور بن عىل بن محمد العتيق 

26940 شاكر عبدالمحسن محمد الوباري 

26941   نشاء بن هادى بن متعب السبيىع 

26942 نشين بن حسن بن عبدهللا الحكيم 

26944 خالد بن عىل بن محمد الحدييى 

26945 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن عىل الخميس 

26946   سعد بن قاسم بن محمد القحطانى 

26947 تيش بن ابراهيم بن عباسال سعيد 

26948  محمد بن حسن عبدالغيى 

26950  يوسف بن عبدهللا بن عبدالمحسن العروج 

26951 ى بن خالد بن عىل حماد     حسير
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26953 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عيىس الحمادى 

26954   نارص بن عبدهللا بن فايز القحطانى 

26956  عدنان بن عبدالحميد بن عبد الحفيظ مراد 

26958 جمال بن عبدهللا بن محمد المفوز 

26963    عبدالحكيم بن صالح بن محمد تحيفه 

26966 مد الهماىم    صالح بن محمد بن اح

24289    INNA VATAJNIKOVA 

24290 FATIMA ABUKISHK 

24291 مد بن عىل ال هنيدى    زهير بن اح

24292 مد ابو ناجمه  ان راضى اح   شاه زن

24293 معجب بن حمد بن معجب المحامض 

24296 ى  ى  عويد بن نايف بن عىل العيى

24297  عبدالجبار بن عبدهللا بن صالح المحيميد 

24300 حسن بن عبدالمحسن بن عبدهللا الصايغ 

24303 ماهر بن بكر بن عباس تتو 

24305 ى بن عبدهللا بن صالح الزميع  امير

24306  منصور بن صالح بن عىل الدهيمان 

24307 مد بن عىل الموىس    عىل بن اح

24308    عبدهللا بن عبدالعزيز بن ابراهيم القريىسى 

24309 محمد بن نارص بن ابراهيم الحميد 

24310 دى    خالد بن مطلق بن راشد الحيى

24314  نارص بن بخيت بن بخيت المرى 

24316 بدر بن محمد بن عىل القحطانى 

24318   ضيف هللا بن سليمان بن زين الحرنى 

24320  ايمن بن صالح بن محمدطاهر فاضل 

24322  عبدهللا بن محمد بن عىل الجريس 

24326   سعيد بن عىل بن محمد الزهرانى 

24327 بدر بن حسن بن مجاهد العتييى 

24331 نارص بن محمد بن عجيم الياىم 

24332 ل  مد الواي محمد بن جواد بن اح

24335 ى  ع بن قيصان المطير  متعب بن مري    

24337   محمد بن مشعل بن عىل الخرس 

24338 مد بن محمد بن سعيد الزهرانى   اح

24339   هدى بنت محمد بن عليان الحرنى 

24340  عامر بن محمد بن فهد العبود 

24343 حيدر ابن مصطفى ابن عبدالمحسن الحويكم 

24347  محمد بن عبدالكريم بن عبدهللا الحماد 

24348  عبدالرحمن بن عبدهللا بن نصار النصار 

24349 مد الهماىم  عىل بن منرص بن اح

24350 عبدالمجيد بن يوسف بن عبدالعزيز 

24351 اد بن عبدهللا بن ثنيان السيف  زي

24353 يحير ابن مبارك ابن محمد الربيح 

24354 عىل بن عبدرب الرسول بن عىل السلطان 

24355  محمد بن سليمان بن محمد العبيد 

24358   اسامه بن عىل بن عبدالكريم المسبح 
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24362   محمد بن سلطان بن عبدالمحسن العىل 

24364   عبدالمنعم بن سلمان بن موىس البشى 

24365 ش     محمد بن حسن بن عبداللطيف االرب

24366 مد العبدالعزيز   محمد بن عبدهللا بن اح

24368 ى القرييى    باسم بن محمد بن حسير

24371 ى صالح   موىس بن حسن بن موىس اليى

24372 مد باوزير    عبداللطيف بن سعيد بن اح

24375  محمد بن صالح بن هادى ال ديحور 

24377 ى     نىه بنت خليفه بن معيوف البوعنير

24380  مازن بن عمر بن محمد الجارس 

24381 ى   محمد بن خميس بن سعود العثيمير

24383 ى عىل    عبدالهادى بن عبدهللا بن حسير

24387 هادى بن عىل بن محمد ال منجم 

24388  ابراهيم بن عبدهللا بن محمد اللهيب 

24392 يوسف بن محمد بن عىل الرمضان 

24394  عماد بن جواد بن جواد المطر 

24396 سليم بن عبدهللا بن صالح الغراش 

24398   وليد بن صالح بن محمد الهذيىل 

24406  سمير بن عبدهللا بن حسن المهنا 

24408  فؤاد بن يوسف بن فهد الهالل 

24412    فهد بن فيصل بن عبدالرحمن المعمر 

24414  عبدهللا بن سليمان بن صالح العيدان 

24419  خلود عبدهللا محمد مرىس 

24421 فهد بن علبش بن عبدهللا الدورسى 

24422  عماد بن سلمان بن محمد ال كاظم 

24423 خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجمعان 

24425  حسن بن نايف بن حسن النفيىع 

24426    عبدهللا بن سعيد بن محمد باشنييى 

24429 ى  ى ح العيى ابراهيم بن هزاع بن فري    

24430    عىل بن عبدالعزيز بن دحيم الدحيم 

24433 مد بن عىل المكرىم  يحير بن اح

24436 فهد طه محمد المساوى 

24437   سعد بن ابراهيم بن عبدهللا الماضى 

24439 ان    نجيه بنت صالح بن عىل الجيى

24440 كيم   خالد بن فاروق بن محمد ح

24442 اسعد بن عىل بن محمد السلطان 

24443  موىس ابن عبدهللا ابن موىس الحمادة 

24445 عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد الشعييى 

24446 محمد بن عفينان بن ثويمر السلىم 

24447    امير بن عىل بن عبدهللا البحرانى 

24449 رشدى بن عبدالرحيم بن جمال الدين جهرى 

24451   حجاب بن سعيد بن مطلق العتييى 

24455   جاسم بن معتوق بن قاسم الحايك 

24457  مروان بن عبداله بن عبدهللا العدوانى 

24458 د التميىم     محمد بن عبدهللا بن زاي
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24464  فيصل بن محمد بن سليمان الصبىح 

24465 مد الغامدى  مد بن سعيد بن اح   اح

24466 ح  ى ال رب     محمد بن عبدالكريم بن حسير

24467 ى  ى   بجاد بن طلق بن صحن العيى

24470  عىل بن طاهر بن جاسم السعيد 

26967 مد باوزير  ناديا بنت سالم ابن اح

26971 خالد بن حامد بن راشد الصبىح 

26974  يوسف بن عبدالمطلب بم محمد خير 

26977 محمد بن منصور بن عىل المؤمن 

26978 ي بن ابراهيم بن عبدهللا المنيان 
هانى

26979 ح  مد ال ارسي     سلمان بن صالح بن اح

26982 شد  ل بنت حمد بن عبدالعزيز روي ام

26983 ى     نبيل بن عبدهللا بن عيىس الدهنير

26989 بديعه فؤاد بن عىل رضا 

26990 مد بن عبدهللا البطاىط  عبدهللا بن اح

26991    ساىم بن عبدالوهاب بن عبدرب الرسول الحمد 

26992 موىس بن عبدهللا بن محمد بودحيم 

26993 بشالشمرى  يل بن ح    حمد بن رح

26995 ى    محمد عبدهللا صالح الياسير

26996 ى محمد العباىس   عبداالله حسير

26998    يىح بن عبدهللا بن محمد ابوالخير 

27000 عبدالجليل بن محمد بن عبدهللا المرزوق 

27002  ابتهال بنت راضى بن عىل البقىسى 

27003  نارص عبدهللا منصور ال يوسف 

27005 سعيد بن منصور بن عبدالعظيم ال عباس 

27006   مهدى فارس حمد ال منجم الياىم 

27007 اد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبيكان     زي

27011    خالد بن ابراهيم بن محمد ال تويم 

27012  عبدالجليل بن عبدالوهاب بن عبدهللا 

27013 جواد بن محمد بن عىل الخليفه 

27014 ه بنت محمد بن عبدالمحسن الملحم  منير

27015   هانى بن عىل بن حسن الزويد 

27016 ALI ESSA ALABDULLAH 

27017 ى بن عبدهللا بن عيىس الشيخ  ياسير

27018   خالد بن حامد ابن محمد القرىسى 

27019 عبدهللا بن عبدالعزيز بن سعود الدغييى 

27020 مد الشارخ  وليد بن محمد بن اح

27022 مد الجنونى  سوسن بنت عبدالكريم بن اح

27026 مد بن محمد الملحم  محمد بن اح

27028 ى    سليمان بن بليهيد بن عتيق المطير

27029 ى بن صالح بن عىل العصفور  حسير

27033  سليمان عبدالرحمن ابراهيم الشعال ن 

27038 سعيد عىل مساعد باحاذق 

27040 فهد بن عبدهللا بن محمد العمران 

27042  ترىك بن منصور بن عايض العتييى 
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27045 يوسف عبدهللا عىل البسام 

27046  حمود بن فراج بن نادر 

27048 ح   عبدالعزيز بن عيىس بن عبدهللا الراج

27049 محمد بن حسن بن عبدهللا ال عبدالوض 

27050 مد بن محمد بن عىل الحمدان  اح

27051 ىك  مد بن ترىك بن عبدهللا اليى اح

27054  محمد عبدالرحمن عبدالثواب خالد 

27056 مد بن عبدهللا بن محمد الخواجه     اح

27058 عبدالعزيز بن سليمان بن صالح الخزيم 

27059   عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الزيبق 

27060 يه   فيصل بن عبدالرحمن بن ابراهيم اليى

27061  محمد بن عىل بن نارص البندر 

27063 عىل بن عبدهللا بن محمد العوهىل 

27067 مد الهماىم    خميس بن محسن بن اح

27068  عىل بن عبدهللا بن هادى الفارس  الياىم 

27069  مبارك بن عيد بن سمران الرشيدى 

27070 ى بشير  طارق بن عبدالعزيز بن حسير

27072  ماجد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد 

27074  
ى

ى بن عىل بن عباسالسياق  حسير

27075  نواف بن عبدالرحمن بن عبدهللا العرفج 

27076    فهد عىل عوضباتيس 

27078  سليمان عبدهللا سليمان التخيفى 

27079  لطفى محمد يعقوب الحمر الدورسى 

27081 محمد بداح فهد الهاجرى 

27083  شار عبدهللا سعد العمرى 

27084  ريحان سعد سلطان الياىم 

27087 بشان   فهد محمد مرضى ال ح

27088 مدى   محمد وصل سعد االح

27089 ى الدورسى  مرزوق عبيد حسير

27090 س مسفر االسمرى   نايف رام

27091 ى الجباره    عبدالمحسن بن عىل بن حسير

27093 ى بن مىك ال فردان  عىل بن حسير

27094   هدى بنت منصور بن نرص ال شهاب 

27095    بندر بن عبدهللا بن موىس بن قنيه 

27096 عىل بن منصور بن سلمان العىل 

27097  سمير بن عباس بن محمد رشوان 

27101 ى  قاسم عوض نجاء المطير

27102 ساىم جواد سلمان المسعود 

27104 مه  ى بن حمد بن غصنان ال رسى   حسير

27106  يوسف بن صالح بن محمد الظرف 

27107 د الحسييى   شيخه عبدالعزيز زي

27109 حامد عليوى عىل القرىسى 

27110  عمران بن مهدى بن اسعد الدعلوج 

27111 ى  سعود بن مدرهم بن قبالن الكثير

27112  طارق بن عبدالرحمن بن عبدهللا ال الشيخ 
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27115 مبارك بن جزاع بن نخيالن الحرنى 

27116 نبيل بن عبدهللا بن عبدالرحمن المعلىم 

27117 ع    عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشي    

27118 عبدالمحسن بن محمد بن عبدهللا الحزيىم 

27119   يوسف بن محمد بن عىل الرضى 

27122   نارص بن عطيه بن بردى المالىك 

27124 يارس بن عىل بن ابراهيم المهناء 

24473   سعود بن عبدالعزيز بن شايع الموىس 

24475 ى بن عىل بب حىحى النجار    حسير

24477   مرزوق نهار مرزوق العصيىم العتييى 

24478 ي 
 مها بنت عبدالعزيز ابراهيم القريىسى

24480 مد بن محمد الراشد  منير بن اح

24482 اد بن عبدهللا بن عبدالرحمن المنصور  زي

24483 مد العمار   سليمان بن محمد بن اح

24484  جمال بن عبدهللا بن ابراهيم الهالل 

24487 خالد بن محمد بن عبدهللا السليم 

24489 ى  ابراهيم بن عبدالعزيز بن طاهر زبير

24493 عبدالحليم بن عبدالمحسن بن عىل المؤمن 

24494   صالح بن محمد بن صالح الغامدى 

24496 فيصل بن عبدالعزيز بن عبدهللا العريفى 

24497 مد بن عبدالرحمن الغنيم   عبدالرحمن بن اح

24499 ى بن عىل بن مبارك االمير  حسير

24501 محمد بن عبدالقادر بن عىل الخان 

24502    نارص بن عبدهللا بن نارص بن جماز 

24505 يارس بن ابراهيم بن عبدهللا التميىمي 

24508   عبدهللا بن شايع بن مجدوع الغامدى 

24510 ى  محمد بن عمر بن سعيد الكثير

24512   مهدى بن حسن بن حسن الدهان 

24513  عيد بن غازى بن عامر العمرى 

24514   سلطان بن سعد بن محمد السبيىع 

24515   مريم بنت عايد بن عويد الشمرى 

24518 دانى بن مظيع النجىع   جابر بن وح

24520 مد بن عبدهللا بن محمد العمير  اح

24521 مد بن سالم باحطاب  صالح بن اح

24523 زى عداس   فيصل بن عبدالرحمن بن محمد رم

24525 فهد بن حشان بن عائش النتيفى 

24528  عىل بن جواد بن محمد العباد 

24529  محمد بن صالح صنيتان بن الحرنى 

24536 مد بن عبدالمحسن الملحم   عبدالمحسن بن اح

24537  فارس بن نهار بن مرزوق العتييى 

24538   نعيم بن صالح بن عبدالرحمن النعيم 

24539  خالد بن محمد بن فهد العبود 

24540    عبدالمحسن بن عبدهللا بن ابراهيم ال موىس 

24541    محمد بن عبدهللا بن محمد العبالن 

24543  عبدرب االمير بن عىل بن حسن القطان 
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24546    فاضل بن محمد بن ابراهيم الخليفه 

24549 مد بن ابراهيم ال محسن  عبدهللا بن اح

24552 يف   حافظ هزاع منصور الشى

24558 فهد بن صالح بن عبدهللا المسعود 

24559   نايف بن نارص بن قبالن الحرنى 

24560 الدين   مها عبدالحميد بن عبدالرحمن خير

24562 ى    محمد بن روىم بن محمد الظفير

24563  طارق ابن ابراهيم ابن محمد العلوان 

24564  ابراهيم بن حسن بن عىل الحنفوش 

24565 مد    هتان بن حامد بن صالح اح

24566  خالد بن نارص بن مناج العتييى 

24567 ى ابن محمد النويرص   زىك ابن حسير

24569 مد العىل  محروس بن ابراهيم بن اح

24570   محمد بن دخيل هللا بن دخيل القرىسى 

24571 سالم بن مجول بن عجب الدورسى 

24572 خالد بن عبدهللا بن حسن السلمان 

24574   حمد بن هادى بن دحيدح ال منجم 

24575  عبدهللا بن عيىس بن عىل الشايب 

24576   محمد بن طاهر بن محمد الجميعه 

24577 ى القطان   عبدالمجيد بن عبدهللا بن حسير

24578   عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن عفان 

24579    محمد بن عىل بن عبدالكريم المسبح 

24581 بنيه بنت حمود بن سعد النارص 

24584 مد الشمرانى   عىل بن  معيض بن اح

24588   خالد بن عقاب بن خالد العتييى 

24590  سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجارهللا 

24592 مد بن سعد الهالل   ابراهيم بن اح

24594 محمد بن حسن بن قاسم ابوسعيد 

24598 ى  وحسير مد اب سعيد بن عىل بن اح

24599 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الملحم 

24601 حمد بن عبدهللا بن محمد العريفى 

24602 محمد بن كاظم بن حسن المهناء 

24603  
ى

ايناس بنت جعفر بن محمد العبدالباق

24604 ى بن عىل بن جاسم العبدالسالم     حسير

24605   نارص بن عواد بن سعد الطرفاوى 

24608  محمد بن سليمان بن عبدهللا العلويط 

24612   سالم بن فطيم بن سالم الدورسى 

24613  منصور بن محفوظ بن سعيد العمرى 

24615  حبيب بن عىل حبيب المحل 

24616   كمال بن عبدالعزيز بن مسلم القطان 

24619 لىع بن عىل العقيىل    مهند بن زي

24620   محمد بن عبدالرحمن بن محمد الغنام 

24621 مد الصاغه  مد بن ابراهيم بن اح اح

24622 ى   محمل ابن عثمان بن عوض المطير

24623  
ى

معجب بن محمد بن نافع الروق
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24624 قاسم بن طاهر بن خليفه البحرانى 

24625   يارس ابراهيم محمد ال صيده 

24628 مد بن محمد الهديان    يوسف بن اح

24629 عبدالمحسن بن نارص بن عثمان الدليله 

24630   محمد بن ابراهيم بن سليمان الخطيب 

24631 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الشعيل 

24632 ايمن سعيد محمد المداح 

24635    هانى بن حسن بن عبدالمحسن الغالم 

24636 بادى بن سعد بن بادى العتييى 

24637 ى العطيه    عبدهللا بن سليمان بن حسير

27126    فهد بن عبدالرحمن بن موىس الشايع 

27128  نجيبه بنت عىل بن ماجد جواد 

27130    راضى بن محمد بن عبدهللا المرزوق 

27133  عبدهللا بن عىل بن حسن ال قميى 

27135 ى    غازى بن مخلد بن غازى المطير

27142    يحير بن محمد بن عبدهللا الحليىم 

27143 ان بن عبدهللا الزومان     حمد بن زوم

27145   محمد بن مانع بن راشد ال منجم 

27147  محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم القرينيس 

27149 مد بن حسن النمر    محمد بن اح

27150 ى بن عبدالعزيز بن عىل المؤمن     حسير

27152 عدنان يوسف فهد الهالل 

27153 عبدالجليل بن حسن بن ابراهيم الصاغه 

27154 ى الحسن   يوسف بن هاشم بن حسير

27155 نوره بنت صالح بن سعد النارص 

27156  هشام بن حمدان بن محمد باحمدان 

27158 ىك  عزيزه بنت عبدالعزيز بن يوسف اليى

27159    نايف بن عبدالحميد بن محمد الخرس 

27169    سامر بن حامد بن عىل نحاس 

27170    نوال صالح الشلهوب حرم سعاده السفير حمود 

27171 ل  مد بن عيىس بن نارص الداي اح

27172 نارص بن سلمان بن نارص بن خثالن 

27177 لولوه فهد محمد الغانم 

27178 عبدهللا بن عىل بن عبدهللا الدوي  هيس 

27179   عبدالرحمن سليمان بن عبدالعزيزالدخيل هللا 

27180 سلوى محمد محمود الصديفى 

27183 محمد عباس  محمد الحسن 

27186  محمد بن مطلق المحمد المطلق 

27187 عبدهللا سعد خليفه الحسن 

27188   حسن بن عىل بن محمد الصغير 

27190   عىل بن سلطان بن محمد المهناء 

27196    نوح بن عبدهللا عبدالحميد القطان 

27200  نايف موىس محمد بن قنيه 

27201  سعد بن منصور بن عىل الزاير 

27202   نجيب ابن سلمان ابن حسن العىل 
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27204  يارس بن فهد عبدهللا الشايع 

27205  
ى

مد بن حسن بن عبدالمحسن العبدالباق اح

27207 يده بن عبدالهادى الجبور  خليفه بن رسى

27212 ى الشايب  مد حسير د بن اح    رائ

27215 ل  فهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الداي

27216 صالح بن قاطع بن مهدى الشمرى 

27219 توفيق بن حمد بن محمد العوده 

27221 عيىس جاسم محمد الحداد 

27222 مد بو حسن    نايف بن محمد صالح بن اح

27223 مد بن عىل الحمد   عبدالرؤف بن اح

27227   مسفر بن محمد بن عىل الشمرانى 

27230 ى المطاوعه    موىس بن حىحى بن حسير

27232 ظافر بن محمد بن عىل القريىسى 

27233 مد البحرانى    فيصل بن عىل بن اح

27236    فهيد بن عبدهللا بن هادى السبيىع 

27238 صالح سفر فانز الغامدى 

27242    سعيد عبدهللا سلوم الرشدى 

27243 نارص بن عبدالعزيز بن نارص الحقبانى 

27246  عبدهللا بن سليمان بن محمد بالغنيم 

27247 محمد عىل صالح السمنان 

27249 محمد بن مسفر بن نارص الياىم 

27250 ى بن عبدرب الرسول بن محمد الخرس  امير

27251  ساىم بن سليمان بن عبدهللا الرويىم 

27254   عبدهللا بن محمد بن ابراهيم اليىح 

27256    ابراهيم بن عبدهللا بن عىل الوعل 

27257   عارف بن عبدالرحمن عبدهللا الملحم 

27258  عبدالجليل بن محمد بن عبدهللا الحمود 

27263  وفاء بنت عبدهللا بن محمد العطيشان 

27265    ابراهيم بن سعيد بن عباس الغافىل 

27266  سعد بن عبيد بن عبدهللا الرويس 

27267 مازن بن عادل بن ابو السعود الحيدرى 

27269 مد بن سالم البناى    عدنان بن اح

27273 عىل بن عبدالمجيد بن حسن البقىسى 

27274  فهد بن عمر بن محمد الغبييى 

27275 ى بن معتوق الخليفه    عىل بن حسير

27276 اء بن منير البقىم  محمد بن رج

27279 مد الكنعان  مد بن حمد بن اح اح

27280  ماجد بن محمد الغفيىل 

27281 ى بن مىك العريض    عىل بن حسير

27285  عبدالرحيم عبدهللا عىل الخليفه 

27286 عبدالعزيز بن حسن بن عىل الهاشم 

27287  خالد ابن فالح بن مناج الحرنى 

27289 ساره بنت عبدالرحمن بن فارس الدورسى 

27291    عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن الصبىح 

27293    هيام بنت عبدالمجيد بن طه الزاير 
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27294 نارص محمد شاهر الشهرى 

27296   خلود بنت محمد حسن المهناء 

27297 ان   خالد بن فهد بن عبدالرحمن الرمير

24640  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد السالم 

24642 مد السماعيل  ى بن عىل بن اح   حسير

24643 نارص بن عبدهللا بن محمد القرنى 

24645   طالع بن شديد بن مطيع الصاعدى 

24646 ى قسيى  نعيم فوزى حسير

24647 عىل بن سعد بن حامد الشمرانى 

24648   حمد بن سالم بن عىل الصقور 

24649    محمد بن عبدالكريم بن حسن العلوى 

24650 محمد سعيد ظافر القرنى 

24652 مد بن عىل الشعالن    عبدالعزيز بن اح

24653 ى   غنام بن عىل بن غنام البوعينير

24654 اك   نارص عبدالعزيز نارص اليى

24655 خالد بن عباس بن عمر المغرنى 

24656 مد بن معتوق بن محمد الكاظم    اح

24658   زىك جواد عبدالحميد الغدير 

24659 مد الغزال   حسن بن خميس بن اح

24660  سالم حمد حسن ال سنان 

24662   عبدالرحمن صالح عثمان الحرانى 

24663   بلسم بنت عبدهللا بن عبدالعزيزالعبدالقادر 

24665 ى  عطاهللا بن عىل بن شجاع المطير

24666    نوح بن محمد بن عبدهللا الصفوانى 

24667   فايز بن شاىع بن محمد العصيىم 

24669 ى هادى ال جماهر   فهد حسير

24670 مد بن محمد بن عبدهللا السويلم     اح

24671   وحيد بن عيىس بن عىل المحيفيظ 

24674  محمد عىل حسن حدادى 

24678   فهد بن سعود بن عبدالعزيز المبارك 

24679 ى الحسن   عقيل بن ابراهيم بن حسير

24680  عىل بن عيىس بن نارص الحرنى 

24682  نارص بن عميقان بن سعد الدورسى 

24684 ى بن ظافر بن مذكر الشلوى  حسير

24686 ج بنت ابراهيم بن صالح الدبيىحى    اري    

24688 جمال بن حسن بن عاشور ال بىط 

24691 ى بن سالم بن هادى ال حنظل    حسير

24692 د بن عيىس بن سلمان بو صالح   رائ

24693 عادل بن جاسم بن مهدى اخريده 

24694    عبدهللا بن منير بن ماطر العصيىم العتييى 

24695 ف بن صالح بن خنيفر الجعيد    ارسى

24696 اهيم  مد اليى  ماهر بن صالح بن اح

24697  يوسف بن نهاب بن فهد الشمرى 

24698   وسامه بن مهدى بن عبدهللا الخييىل 

24699 ى ال حابس  عبدهللا بن عىل بن حسير
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24700 ى بن عساف العساف  محمد بن حسير

24702 ى الياىم   محمد بن حمد بن حسير

24703    سليمان بن محمد بن سليمان السعدى 

24704   مشبب بن مطلق بن مسلم الدورسى 

24708 عبدالرحمن بن صالح بن عبدهللا النمر 

24709 سعود بن عبدالعزيز بن عبدهللا العثمان 

24710  عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن السعيد 

24711 ان  مد بن راشد الورث   راشد بن اح

24712 محمد بن عبدهللا بن محمد المهوس 

24713   محمد بن حمد بن محسن المرى 

24714 ان   ظافر بن سالم بن محمد المهير

24715    عبدهللا بن صالح بن محمد المهناء 

24716  نارص بن مهدى بن عىل السلوم 

24718 حيدر بن عىل بن موىس المهناء 

24720 ين    سعود بن سعد بن عبدالرحمن الجيى

24721   نارص بن راشد بن محمد الهاجرى 

24722 محمد بن حيدر بن محمد الجراش 

24723 بدر بن محمد بن عبدهللا الغيثار 

24724  عبدالوهاب بن حجاج بن حامد القايدى 

24726   ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح 

24727  خالد راشد سعد الغانم 

24728  ابراهيم بن حسن بن مسفر الياىم 

24730 ى  خالد بن فهد بن محمد بن حسير

24733 العباس بن عىل بن قاند ال مساعد 

24734   ساره بنت ابراهيم بن عىل السيهانى 

24735   صالح بن محمد بن عبدالرحمن السالم 

24736  ال مبارك 
ى

ى عبدالباق عىل بن حسير

24737 عبدالرحمن بن ابراهيم بن عىل الخميس 

24740 مد ابن عبدالعزيز ابن عبدالوهاب النجيدى    اح

24741 عبدالرحمن بن عىل سعد هللا الزهرانى 

24744 ى  ى بن ابراهيم بن محمد تفى بوخمسير  حسير

24746   محمد بن عواض بن راشد الحارنى 

24750   محمد بن مبارك بن حسن الغفيىل 

24752 مد بن جاسم بن فضل الفضل    اح

24753 ى  ى محمد بن فيصل بن عوده العيى

24754 د بن نارص بن ابراهيم نويرص    زي

24756 مد ال سالم     عقيل بن ابراهيم بن اح

24758 ى بن عىل بن خليفه لبوى    حسير

24762  سعد بن جمعان بن سعد زهرانى 

24763  يوسف بن يوسف بن صالح البوناقه 

24764    محمد يوسف عبدالرحمن عبدهللا بجو الميميى 

24765 عىل بن عواده بن عيد الحبيىسى 

24767   حمود بن نارص بن عبدهللا القحطانى 

24768  محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العرفج 

24769 ابراهيم بن صالح بن عىل العليان 
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24771 مد بن سعيد الغامدى  سعد بن اح

24772 ى  بدر بن شداد بن هندى المطير

24773 فالح بن مفلح بن ضبيب الشلوى 

24779 ى بن عىل بن ابراهيم القطان   حسير

24782   عىل بن مهدى بن عىل الموىس 

28457 عبدالمنعم محمد دهان 

28458 رزان وليد عثمان 

28460 دان   عىل محمد زي

28462 ايمن سعيد قسطون 

28464 محمود عمر شحرور 

28469  شادى حليم جبور 

28470 ب حتاحت  مد رات  حازم اح

28473    عصام الدين يونس  الموصىل 

28481 كمانى   محمد ممدوح اليى

28488    محمد سالم الخطيب 

28492 نى  منال عىل اليى

28494  
ى

مد الواق نهاد حمزه اح

28496  محمد عىل مشاعل 

28506 مد محمد جمال الدين محفوظ   اح

28511 فؤاد محمد سعيد كيال 

28512 مروان ضاعن ذيب عياش 

28520 محمود خالد عقيل 

28521 مد جمال بك    فراس اح

28524 ى فهد عبيىس  محمد معيى

28537 د يحير بركات  رائ

28543    غسان خالد الشليى 

28545 عمار عبدالغيى قوتىل 

28550 فؤاد محمد نايف حمشو 

28552  
ى

ايمان مظهر صاق

28555    مسعد الياس حناوى 

28564 ى الحافظ   محمد فادى ياسير

28567   ايمن عبدالرزاق سعيد سلطان 

28571   سامر محمد عبدهللا 

28574 محمد فريز منصور 

28580  يارس محمدعدنان عكرمه 

28586 ريا محمد البارودى     تغلب زك

28590  كمال فضلله صعب 

28598    اكرم الياس شاليش 

28606 مون  مد رح  محمد زهير اح

28610 كلود اندره اسطنبوىل 

28612 بانه محمد راشد الجمال 

28617  وسام عبدهللا عموره 

28624 داود عوض الشوىل 

28625    احسان محمود عقاد 

28629 مروان يونس  الموصىل 
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28630 تسام عىل بطحيش     اب

28633  عبدالرحيم وليد غزى 

28634 مد امير محمد وليد الزعيم   اح

28638 كرم الحافظ   محمد باسل محمد م

28642 يه     رانى الياس روم

28644  سالم عيىس هزيم 

28646    حسن محمد العكاشه 

28647 هنادى هاشم قطاع 

28649 ت محمد حمدى شماع     محمد راف

28650 ابراهيم صالح ابوشعر 

28651  حبيب برهم فضل هللا 

28652  عفاف مؤيد عامر 

28654 الص محمد ساىم اسطمبىل  اخ

28655 يه عىل عاشور  زاه

28659 عبدالقادر محمدعىل معمار 

28660 ى  ى جرجى العير يشلير   م

28661 ى  خلدون منير الحاج حسير

28671    خالد صالح الرجمه 

28675 مد الحارث الصواف  همام اح

28676   محمد مروان الشالح 

28683   ايمن صبىح عىل 

28684 ل فضل هللا زيتونه  ام

28685 مازن عبدالرحمن العانى 

28686 مد محمد سداد الشيخ   اح

28687 يق الخن   بطرس رف

28688  عىل عباس  نجار 

28690 مصطفى عبدالرحمن المردود 

28692 عالء محمد حاجى قدور 

28695 ن    قمر نصان زوي

28696 حسان حسن الصواف 

28699 ى   محمد برهو حسير

28700 مد رساج   محمد اح

28705  حبيب جرجس نعىم 

28707 فاطمه اسماعيل المصطفى 

28708 مد عزالدين     حسن اح

28710  مياده محمد هزى 

28713  ناديا حكمت عبدالقادر 

28718  صفوان عبدالوهاب قنيى 

28721 يفه  عبدهللا محمدعدنان رسى

28722   محمد صالح محمد وليد منصور 

28723  رشوان عبدالقادر الكتيى 

28724    باسل محمد العقله 

28730  خديجه مصطفى الشواف 

28731 مد حسام محمد حمدى شماع     اح

28734  محمد غياث سيف الدين المنال 
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28735  مصطفى عبدالحكيم قداح 

28738   ثائر عبدهللا كنجو 

28741 ريم محمد راىم اللبابيدى 

28743 مد الطيار     فائق اح

28749 فادى كفورك ابراهيميان 

28750 فراس محمد السيد 

28751 مد عزالدين غالغاى     عماد اح

28759   محمد راضى عبدالغيى الحليى 

28768  فراس عبدالصمد عبيد 

28769   فوزيه فواز الزعيى 

28770 ل محمد العقيل     وائ

28771   فؤاد حسان غصن 

28772  محمد عصام محمود حموى 

28773  مازن يوسف عجور 

28774 مد مصطفى هدال  اح

28783 ماجد محمد فيوىم 

28789    مفيد حسن الحساىم 

28792  عيىس خليل الجوابره 

28793  محمد خير مصطفى صيبعه 

28794 ى علوش   دفال حسير

28795  محمد وفيق عبدالعزيز الزعيم 

28803  محمد فراس مرىع 

28806   محمد مصطفى الدياب 

28809 بىحى   انس محمد عزت رسى

28810 عمار محمد فائق العابد 

28812 ه هشام مراد  ميى محمد مخلص  مراد زوج

28813 وهيبه هاشم قطاع 

28816 محمد عىل محمد خير زرزور 

28818 يشاء نزار البارودى  م

28828   مياده مصطفى اليغن 

28829   فايزه فخرى 

28831  ايهم محمد جميل العبد 

28832  يوسف محمد المسالمه 

28833 مد شتيان     ردينا اح

28834  محمد مؤمن عبدالرحمن الزعيى 

28835    فاروق عبدالموىل الفاخورى 

28836 يس     سامر مروان مام

28837  ساهير محمد ديب الشيخ 

28849 مد محمود الموصلىل  اح

28851 هناء عرقسوىس 

28858    فارس عصام االخرس 

28865  
ى

بسام محمد عادل البوالق

28866  صباح عزو ادليى 

28880 ى    مياده منذر الخرصى

28887  محمود زىك ناشد 
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28891 مد   باهر جهاد اح

28892 ل  ى كام  محمد نارص محمد سعيد حسير

28894 ى    حسن عبدو ابوشاهير

28896 ان الخيارى   غسان حسن مير

28899  قرط عىل 
ى

 عمر عىل شوق

28900    عبدالوهاب محمد نادر عطفه 

28903 عبدهللا عبدالحميد كشاوى 

28905  عبدالكريم داوود اسعد 

28907 ود منذر  احسان اج

28908    هايل سليمان مرشد 

28910 مدعصمت راىع   فراس اح

28911 هزار غالب بالنى 

28914   FADI HAMMADEH 

28918   محمد عمار عبدالرحمن غربيو 

28921 مهند محمد شاكر قرعرنى 

28924  رضوان خليل الطبيىسى 

28935 ي 
   محمد رغيد المجيى

28944 كنده المعتصم باهلل قزيز 

28949  سمير عزيز جرجى 

28953 فيصل فضل هللا شلهوب 

28954    محمد اكرم الحزام 

28963 BASSEM MOUNIR TERKAWI 

28967 محمد محمد بشير ذو الغيى 

28972  اسامه مصباح الصباغ 

28975   نازك حبيب السلمان 

28978 حسان صالح الدين الصمصام 

28979   يارس عبدهللا زينو 

28980 زىك عىل محىل 

28984   ديما مفيد المغرنى 

28990  
ى

طارق هيثم حداق

28997  محمد محمود فارسالحمد 

29004 قاوى  ى الشى لينا ياسير

29010   محمد براء عبدالرحمن يغمور 

29016  نضال توفيق حسن 

29019 مد مصطفى الخالد    اح

29022  ميى عبداللطيف المرصى 

29027 ى  الرفاىع   حسام عىل حسير

29028 دان   محمد مهند غالب زي

29029 د نعيم عابدين  مد رائ اح

29034 ايمن احسان حمور 

29038 مخلص نديم يوسف سعيد 

29051  بشار محمد عىل عطار 

29053 دين الشالح  زيه بدرال رم

29054 ى    فيصل عالء االمير

29055 ى    حسام عالء االمير
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29056 حسناء عبدهللا كمال جليى 

29057 ى     نور عالء االمير

29059    ناديا محمد السيد 

29064  NICO TSCHUI 

29078 رضا بن المختار شيده 

29079 مد زروق  جمال الدين بن اح

29082  اكرام بنت مصطفى اللوىم 

29084  كريم بن سالم عماره 

29087 ف بن المولدى الزيراوى   محمد ارسى

29091  سليمه بنت عبدالعزيز الطرابلىس 

29094   ZUHAL UZUN 

29105  HILAL HEMED SALUM AL HABSY 

29112  TETYANA GORBACHOVA 

29115 OLEKSANDR CHERVAKOV 

29116    SHANU TRADING LLC  م.م.ذ.شانو للتجاره ش  

29119  فريد فاروق عبدالقادر مير هادي الشهورى 

29121    عمر يوسف عبدالقادر صالحه 

29123 عبدهللا صالح عبدالرحمن يوسف صليبيخ 

29127  فاطمه محمد عىل عبدالرحمن صديق 

29129 ه المدينه للوساطه الماليه ش ك م .م.ذ.رسى

29133 مد شامبيه البلوىسى   خليفه عىل اح

29135 ه خضير عبدالحسن   نعيمه داغر حويزى زوج

29140  اديب عاشور عرفه كليب 

29141 ه الرمق لمواد البناء ش ك م .ذ. رسى

29142 ل منصور بيدهللا     منصور وائ

29154 ى  مد حسير  شيخه اح

29157 مد يوسف العبد  مشاعل اح

29161 FOCUS ART GALLERY L.L.C 

29169  AL PINA GENERAL TRADING L.L.C 

29170 جيى  مد قاسم ناجى الشى ه اح فائزه عبده زوج

29179 مد صالح عبدالحميد     صالح اح

29181 JOANNE EMMAR HASLAM 

29182 HANIF GAFFAR 

29185   EMMA JANE ELIZABETH HARRISON 

29186 ل ابونحل  عبدالسالم كام

29188  ATTYIA BATOOL SHAH 

29191 MORAG MCNEIL KOUSSA 

29193  ZEENA AL HILLI 

29195 OSAMA ISMAIL AL SAYED 

29196   JANET MAY WARWICK 

29197 FEKADE BELAINEH ZEWDE 

29200  AMIN ABDUL RAZACK ADAM 

29203  AARTI CHANA 

29212 MAHMOUD NAWEZ MALIK 

29216  JOHN WHITELAW MCKAIN 
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29219 SOLIEMAN ALI ABDEL KHALIQUE 

29222 ISMAIL MUSE NUR 

29232   SYED ASHRAF AHMED 

29235   ARIF AHMED HASSAN HUNASHI 

29238 NATASHA SAJID ZAHID 

29240  MAHER BARDAWIL 

29242 SAXON HOLDING LIMITED 

29244 AZAM AMIRALI PIRANI 

29249  MAVJI DHANJI JADVA 

29253  CAROLINE MARINA BRYANI 

29255   MOHAMMED AZAM 

29256  GENE ELIAS BOU NACKLIE 

29264 SAMINA SIDDIQUI 

29265  FARES AL SAFEE 

29267  AMIN FADUL ALI 

29269   MASOOD AKHTAR 

29271 MICHAEL STEPHEN SMALL 

29274    KAREN MCNICHOLAS 

29283 TINA JOYCE DRISCOLL 

29288   IFFAT USMAN MALIK 

29295   WASEEM AKHTAR 

29297  AZIZ SALMAN JAFFAR 

29310 SUSAN LOUISE ALWADI 

29311    SUOLIEMAN MAROUF 

29317  AMRIK SINGH 

29321   LESLEY ANNE BLACK 

29328    MUKESH THAKERSHI DATTANT 

29332   MUTAZ DABBAGH 

29337 JAHANGEER AHMED 

29338  KARAN SINGH GULATI 

29339 IRFAN YOUNAS 

29341    KIRAN NAVINCHANDRA ASHER 

29344 AHMED RASHID 

29348 JONATHAN GRAHAM SWANN 

29355   FOUZIA ERRAMI 

29356   ADEL BDEIR 

29358 NIMA ABU WARDEH 

29359  SANDIP KISHOR DEVANI 

29362 SAIF MOHAMMED ALI SALEH 

29363  ALAA AHMED HASSAN AL ASADI 

29366 SULEMAN UMER 

29367  HAMED MOHAMMAD AHMAD 

29376   ANINDYA MITRA 

29379 MAZEN RACHID 

29381   ADNAN MOHAMMED ABU SHARAR 
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29382  TAMARAH ZIYAD HAFEZ YASSIN 

29388 ف فرج هللا   محمد ارسى

29389 CYNTHIA LYNN GONZALEZ 

29390 TAFFIE EDWARD DENNY 

29395    AMMAR HASAN ALUL 

29401    ADEL ADEEB KARAS 

29403 TALA AMMAR ALUL 

29406  KHALED YAHYA YAFAI 

29408 ماهر محمود لطوف 

29409  GHAZALA M  ARSIWALLA 

29410 BILAL MOHAMMAD BOURHANI 

29411  KAMILA ABDALA ALJANABI 

29412  MATT N RAHROUH 

29416   SUHEIR HOUBI ALUL 

29418   WALEED SALAH OMAR NOUBANI 

29422 ZIAD MOHAMED 

29423 YARA AMMAR ALUL 

29424 MAGDA ALI SALIH 

29425 MAYYADA OMER NESNAS 

29426   RASIN KADRI MUFTI 

29427  Lamia Fathi AbuSedra 

29428 ى     محمد عبدول يانير

29429 REBECCA ANN SWEIDAN 

29434 MARK DABBAGH 

29437 VIJAYAKUMAR RATHNAM 

29438  MOHAMMED SALEH  NAIMAT 

29443 BASHIR MOHAMMED ABOLAIL 

29444   ALI FARHAT 

29446   RULA QAMAR KAFITY 

29448    FARES AL CHIHABI 

29451 محمد بالل محمد الشماع 

29454 ZAINA IYAD HAFEZ YASSIN 

29459    MEERA AMMAR ALUL 

29460    KHADRA ALIN ABDI 

29461  CLIFFORD DUNN RHODES 

29469 SHAYNE HAKKI 

29470    عمار حسن العالول 

29477  ABDULRAHMAN JARRAR 

29480  JEAN CLAUDE JAMIL NASR 

29486 KASSEM MOHAMAD TFAYLI 

29495 ABED AL KADER CHAWA 

29508 FRANK WILLIAM HARDY 

29512 AMER RIDA AL BAYATI 

29514 WILLIAM CAFFEY NORMAN 

29527  MOHAMMAD AHMAD HAMMOUD 
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29528  YOUSEF ALI IBRAHIM 

29536    ZIAD NOFAL ZARKA 

29538  NOURA ASHRAF AFIFI 

29541    HUSEIN MUHAMMED QAWASMEH 

29546 EHAB YASSIN SHIHABI 

29547   JAMILA KRIBIL 

29552  WIFQI AHMAD SHUAIB 

29556   AKRAMOVA SHAKHIDA 

29558  RUSLAN GUBAYEV 

29559 NADIRA ERKAYEVA 

29561  WAGDI ABDUL HADI HAMAD 

29563 خالد عمر ابوبكر باراس 

29570 محفوظ عىل محمد سعيد 

29571 يدى  ى مد الير  حمود محمد اح

31036 دى  مد رشيد الواح خالد محمد اح

29577 فرج عمر راشد بن حمودش 

29581  ميى عبدالرب عبدالرحمن عبدهللا 

29583 ان رشيد مرشد   ري

29585  عىل جابر عىل الزاهرى 

29592 مد  مد بن اح محسن عىل اح

29597  محمد سالم محمد الحميدى 

29598  محمد محمد صالح شمالن 

29600 يف عمر عبدهللا باوزير  رسى

29602 ل  ى االده عىل عثمان حسير

29608  خالد محمد عبدهللا البعدانى 

29609 مد عىل الفقيه  مد اح  اح

29613 مد عىل بامدهف  عبدهللا اح

29615 مد عبده الحكيىم   جمال اح

29618 ن فرسان عبدهللا خليفه    داري

29622  عبدهللا محمد ناجى مقبل 

29625 مد اليافىع  مد سالم اح  اح

29632  سالم نارص هيثم ملقاط 

29636 فؤاد عبدهللا قائد بشى 

29638 عبدالقادر محمد سعيد العمودى 

29643  عبدالرحمن محسن عيدروس المحضار 

29645 مد عبدالقوى   عادل عىل اح

29648 مد باوزير  مد عوض اح  اح

29652  مجاهد حمود مسعد حزام 

29654   برديس فرسان عبدهللا خليفه 

29664 ى عبدهللا عىل حزام  امير

29665  ثابت عوض ثابت السعدى 

29667 رضوان عبدهللا عوض  قاسم 

29669 ى  نهله محمد ياسير

29671 ى  ى عىل حسير مد حسير  اح

29673 يك   عبدهللا عمر اليى
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29674  محسن محمد محسن الربيىع 

29675 ي 
محمد زين هللا عبدهللا الجعشانى

29683  كرامه عمر عيىس الجابرى 

29685    خالد عبدالقادر عىل عثمان 

29688 ى المسىل  مد حسير  عىل اح

29691  زهره جيالنى شيخ الجفرى 

29695 مد حميدان   عبدالحميد شائف اح

29697 هىم  مد اليى محمد عىل اح

29698    محضار محمد محسن القحطانى 

29702 ف  عبدالعزيز صالح عبدهللا ارسى

29703   عبير عىل عىل حزام 

29706 مد عىل هادى   طالب اح

29708 ى  محمد ثابت محمد حسير

29717 ى   عمر سالم سعد الكثير

29718 ى منرص   سالم حسير

29722  قائد صالح عىل ضيف هللا 

29727   محسن يىحي محمد 

29728 ان السعدى   سالم محمد جيى

29732  صالح عبدالقوى ثابت 

29734 مد معوضه  مد اح  محمد اح

29743 محسن عىل نارص عبدهللا 

29750 صالح عىل محمد القرش 

29756 ى الغزاىل    عبدهللا محمد حسير

29761 سالم عبود سعيد بن سعد 

29780 مد صالح عيدروس  الجفرى     اح

29791 مد محمد  محمد فريد اح

29792    نسيبه عادل محفوظ 

29794 ان  مد مير مرزوق محمد اح

29797  مبارك عبدهللا عىل عوير 

29800 ي  ى قحطان العلير    محمد سالمير

29801   صافيناز عبدهللا حسن خليفه 

29803 مد عىل الكاف   عىل اح

29805 مد حمود مياس   عىل اح

29807 يىك    خميس عبدهللا عبدهللا اليى

29817   عادل عبدالحق عبدهللا السباىع 

29819 مد حسن سيف محرم    اح

29823 مد اللقيىط  عبدالكريم عبدهللا اح

29824 ى عبدالحميد حزام قائد     امير

29825 مد سالم محمد باقديم  اح

29827 ا رشيد مرشد الردييى  رن

29837 مد السعيدى  متعب حسن اح

29839 ى  عادل عبدهللا عبدالعزيز الكثير

29841  نبيل محمد اسماعيل محمد 

29846   سالم محمد عىل بدر 

29847  
ى

ه ناجى محسن المعروق    نظير
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29848 مد بن سنكر   سعيد محمد اح

29849 بليغ مقبل فرحان عبدهللا نرص 

29855    مطيع محمد عبدالقوى قحطان 

29864 ى     محمد سالم سالمير

29871 ي 
ساىمي ربيع حسن بن ماضى

29872 نعمه هللا عبدالملك محمد 

29874 انى  مد عبدالوهاب محمد الروح   اح

29876    ناجى عبدهللا حسن المنترص 

29877 مد الحبانى  صباح يىح اح

29880 فاطمه عبدهللا محمد بن مبارك 

29881 مد العسكرى   بدر عمر اح

29895    سعد عبدهللا محمد العامرى 

29899    عادل عبدهللا محمد بامطرف 

29903  عبدالسالم داود عىلي الزبيدي 

29909  عيدروس محمد السقاف 

29912 ى عبدالقوى   عىل محمد حسير

29913 م  مد محمد طير محمد اح

29917   خرصى صالح محسن عىل 

29927 يىك   يسلم صالح سعيد اليى

29929  عدنان محمد سالم بامدهف 

29934 محمد صالح سعيد المنصورى 

29937 ش   محمد سالم محمد بن حيى

29940  شيخ فيصل محمد العيدروس 

29948  نجيب محفوظ محمد مسلم 

29967 مد عبدالقوى الحرنى    نارص اح

29968  سعيد يوسف عفيف عبدهللا 

29969  عمار عىل عىل العبادى 

29975  عبدالعزيز عبده محمد الداىل 

29977  ايمن عبدالعزيز عبده الداىل 

29981 مد    فطوم عىل اح

29983 محمد عبدهللا سعيد العبث 

29986 ه  ى بازرع مجدى فؤاد حسير

29993 مد    عبدهللا مهدى اح

29995  WESAM ABDULLAH TAHER 

29996 محمد عمر سعيد بن سنكر 

29998  نور عبدهللا كاتالو 

30004  HYLTON CRAIG BANKS 

30008  VASWANI GAURAV 

30010 IVO MARTINS FERNANDES 

30013 TAMMY BRIDGET VILJOEN 

30014   WESSEL PRETORIUS WITTHUHN 

30015    FRANCOIS ADRIAAN VILJOEN 

30016   RAVI GOVENDER 

30018  CHARLES JOSEPH DIRKSE VAN SCHALKWYK 

30021    BRENDA RADEMEYER 
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30024    FARZANA SICKENDER CARRIM 

30027 RABINDRA H. HARBHAJUN 

30028  GRAZELDA BERNITA FRTIZ 

30029 JACOBUS JOHANNES DEBEER 

30039 Emirates Bank International 

30042 Emirates bank International 

30043  Dubai Islamic Bank 

30044  Dubai Islamic Bank 

30048 Dubai Court  

30053 Emirates Bank International 

30054 Emirates Islamic Bank 

30055 Dubai Court  

30058  Commercial Bank International 

30059 Emirates Bank International 

30069   National Bank of Fujairah 

30070 Emirates Bank International 

30072  Commercial Bank International 

30078  National Bank of Dubai 

30080  First Gulf Bak 

30084    Commercial Bank of Dubai 

30086  Dubai Islamic Bank 

30090   ArabBank for Investment and Foreign Trad 
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