
 NIN / رقم 
المستثمر

Name / االسم

 Dividend 
Amount in 
AED / مبلغ 

األرباح بالدرBم
0019140856 "ه " محمد سالم محمد الم$# حس/# 29,172.00      
0042436971 عبدالرحمن بندوق محمد القمزى 631.20             
0042902043 عG خليل مختار الصايغ 1,200.00         
0050407583 ه جمعه الظاهرى محمد نخ$# 12,224.40      
0054979612 عG عيP سعيد عG بن نشوق 1,056.00         
0062148467  QRالكر Gع Tمبخوت مر 12.00                
0051343370  "Vاحمد خليل خالد المري 28,711.20      
0087983741 مها عبدالمجيد الفهيم 1,444.80         
0092690955 عاطفه محمد شعيب 1,444.80         
UK01077612 RAVIN GOBIND SAKHRANI 18,000.00      
0001047249 محمد عبدالمجيد الفهيم 1,444.80         
0001017109 ̀ صالح ال رحمه حصه محمد نا 24.00                
0001031847 فاطمه كرم محمد مراد 12.00                
0001048315 eخليل ابراهيم محمد احمد عبد eعبد 12.00                
0001053564 يف ghمحمد ال eمحمد عبد 600.00             
0001107822 لالكلثوم موالى العرQR الحاج ابراهيم 600.00             
0001110022 eابراهيم محمد احمد عبد 12.00                
0001143795 عثمان احمد عبدe المحسن 1,200.00         
0001144180 ى عG عبدe المه$# 1,200.00         
0001189540 مريم عبدe احمد عG الحداد 12.00                
0001271173 Pخديجه احمد عي 1,200.00         
0001284424 مؤسسه الغدير للتجاره و النقليات العامه 31.20                
0001401766 Gايمان طالب الخي 1,210.80         
0001437717 عبيد عيP سالم حسن المعلم 600.00             
0001442687 محمود محمد محمد رشيد 12.00                
0001491311 محمد راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0001602299 خالد مختار محمد ابراهيم كندوره 12.00                
0001603583 Gحمد عبيد حمد الغف eعبد 12.00                
0001618985 فاطمه خميس سالم المطوع 1,200.00         
0001630833 طارق احمد عبدe قاسم 1,200.00         
0001697885  tRالحار " صالح عائض حس/# 1,204.80         
0001704448  QRعلياء مبارك محبوب سالم الدو 12.00                
0001763861 سالم عG محمد بنواس 24.00                
0001799575 حسن سعيد محمد عG ممدوح 1,200.00         
0001828363  QRمحمد عبدالرحمن حسن العر Gلي 1,262.40         
0001894152 موزه سعيد حسن 600.00             
0001925867 خميمه عبدe مطر بن سهيل 12.00                
0001946455 محبه محمد سليمان ابوالخ$#  1,200.00         
0001976256 عائشه عG الظاهرى 1,200.00         
0001984121 ى محمد ضا{ سعيد ضا{ المه$# 7,333.20         
0001993030 سل� جمعه سالم بن ظبوى الفال� 1,262.40         
0002066222 سكينه محمد عبيد المنصور 34.80                
0002115604 Gسعيد سالم مصبح ع 12.00                
0002125948 عبدe حيدر اسد اسماعيل المال 1,200.00         
0002146927 ف رحمت e باكدامن gا� 1,200.00         
0002176943 ساره عبدe عبدالملك محمد 37.20                
0002236514 مريم ماجد سعود القاس� 24.00                
0002256776 رشا محمود عطا خليل عريقات 3,656.40         



0002279168 ابتسام عبدالعزيز حسن عيP الصابرى 600.00             
0002311190 Gعائشه سعيد عبدالهادى الهام 1,384.80         
0002320528 eعبدالكريم شكر Gطيب ع 600.00             
0002333036 ى علياء سهيل المه$# 1,766.40         
0002361613 Gمحمد نور يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 1,200.00         
0002363952  QR راشد عبدالسالم ربيع غريب مبارك المح$# 1,203.60         
0002366987 رخسانه زلفو مياه زوجه عيP عبيد هفوف 631.20             
0002398571 حمد سالم عبدe ريس العامرى 610.80             
0002471318 شيخه سيف حمد السويدى 1,296.00         
0002521377  Qوت سلطان الكت� Q$سالمه سالم ج 12.00                
0002530183 شمه عبدe عG بن مسعود الظاهرى 1,384.80         
0002559868 احمد عبدالرحمن عبدe القبا� 1,204.80         
0002572619 منصور عG عبيد المرزو��  1,206.00         
0002598813 عبيد محمد الراشدى 1,210.80         
0002638837 Pحميد عبيد حميد الشام 1,244.40         
0002642156 فاطمه عG العامرى 1,262.40         
0002643634 محمد سيف خميس المرى 600.00             
0002662300 سهام محمد سعيد عبدالرحيم عبدالرحمن 2,368.80         
0002667311 Pمكتوم القبي eسالمه عبد 1,200.00         
0002686073 ماجد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 12.00                
0002742573 حمد محمد عG خميس الحوس�"  24.00                
0002759529 عائشه عبدالعزيز محمد المرزو��  12.00                
0002763629 حمد سيف حمد السويدى 1,306.80         
0002768718 عG حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 1,200.00         
0002781609 سعيد راشد سعيد عG المهندى 631.20             
0002806395 جيهان عطيه محمد 784.80             
0002828243 سعيد عG سعيد 12.00                
0002862568 Pالقبي eوليد ب� عبد 24.00                
0002863516 نوال عبدالعزيز محمد المرزو��  12.00                
0002890560 ى Q$احمد العك eمنال مبارك عبد 1,200.00         
0002901268 محمد حمد خميس بالعبدالسويدى 600.00             
0002947650 ى سعيد عوض سالم عيضه الكث$# 24.00                
0002995513  tساره سيف سعيد الغي� 1,200.00         
0003024250 موزه سعيد عG محمد 600.00             
0003071873 موزه احمد حمد المعال 1,231.20         
0003073951 احمد محمد احمد 12.00                
0003127586 سالم مصبح عبيد بخيت النعي� 600.00             
0003189430 فاطمه عبيد خلف 1,200.00         
0003254177  QR بكسه سعيد المح$# 10.80                
0003336234  QRخديجه عثمان مبارك الزعا 1,203.60         
0003341991 نجاه عبدe ابراهيم عG النابه 631.20             
0003348860  "Rال ثا eاحمد محمد سعيد عبد 631.20             
0003356556 حميد عباس غلوم معروف 600.00             
0003372051 منت� محمد عG محمد الحرش 1,200.00         
0003402698 عائشه راشد الزرى 12.00                
0003424295 مصط�" صالح مصط�" الجزيرى 22.80                
0003431909 سل� عG جاسم الظاهرى 1,200.00         
0003478703 لب�" عG محمد بن كدرا 600.00             
0003491478 eنجالء محمد سلطان عبد 12.00                
0003527950 جاسم محمود محمد احمد العطار 1,200.00         
0003565820 Gعفراء مختار محمد ع 1,200.00         
0003600160 سل� محمد خميس النيادى 1,200.00         



0003609706 عائشه محمد فاضل بن حبتور 1,231.20         
0003639299 eمحمد عبد Gخالد ع 600.00             
0003641248 eخلفان سعيد سلطان عبد 28.80                
0003663436  QRحسن حمد عايظ اال حبا 1,200.00         
0003778293 صالحه هالل عبيد الظاهرى 1,200.00         
0003790925 امال صالح عG صالح النومان 1,200.00         
0003798145 ̀ مو� حامد ابراهيم نا 1,200.00         
0003920625 عائشه عبدe خليفه السالفه 1,200.00         
0003937251 شيخه محمد عG سعيد السويدى 1,200.00         
0003954780 عبدe حميد عبدe محمد القاس� 24.00                
0003979089 حوريه فضل احمد جاسم 1.20                   
0003985691 Vسلطان زيد محمد صالح الهال� الش 2,462.40         
0003987626 مريم عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0004040289 هند عG حميد بن مويزه 1,200.00         
0004057174 سالم راشد سعيد المهندى 120,000.00   
0004057283 عبدالرحمن احمد عG عبدe دربول 12.00                
0004137368 سليمان عG الجادى 600.00             
0004229686 محمد عبدe ب� جمعه البواردى 1,210.80         
0004252515 خلفان سلطان خلفان سلطان 1,200.00         
0004312901 اليازيه خليفه احمد السويدى 1,394.40         
0004322112 Pسالم جمعه محمد جمهور القبي 57.60                
0004343231 Pنعيمه جمعه محمد القبي 28.80                
0004377222 عائشه عبدالرحمن عبيد سعيد الجروان 300.00             
0004443321 خلفان عبيد عG محمد الجالف 300.00             
0004451786 عG عبيد عG خميس الزباد 30.00                
0004467139 Tسل� سعيد المزرو 1,754.40         
0004487625 عفراء ب� احمد سعيد بن خادم 1,444.80         
0004503607 كه المستثمر االمارا�R ذ.م.م g� 2,458.80         
0004510563 فضه سلمان الصايغ 1,200.00         
0004517025 عبدe عG عمر 12.00                
0004543223 Pمها جمعه محمد جمهور القبي 28.80                
0004551010 عبدe احمد محمد احمد 1,210.80         
0004579145 امنه سلطان ابراهيم 1,274.40         
0004584372 " محمد عقيل فكرى عبدالرحمن محمد ام/# 1,262.40         
0004614137 عفراء عتيق السويدى 864.00             
0004626101 جميله محمد عG راشد بن عدى 1,200.00         
0004634638 ى محمد عG عاشور محمد الكث$# 26.40                
0004695232 Tمحمد سعيد سليم الدر 1,920.00         
0004730031 Gاحمد سلطان بن ع Gسالم محمد ع 1,200.00         
0004781505 فاطمه اسماعيل الصايغ 600.00             
0004802085 رفعه محمد عG مرشد المرر 1,200.00         
0004823338  QRابراهيم الزعا eاحمد حسن عبد 600.00             
0004866596 حمده خليفه السويدى 12.00                
0004872706 مبارك عG مبارك 12.00                
0004993945 سماح عبده عبدان 1,200.00         
0004995016  QRبالل عبيد الزعا eعبد 1,210.80         
0005029006 Pامنه محمد خليفه كنيش القبي 600.00             
0005077000 زب$# صديق عبدالرحيم جنا{ 1,233.60         
0005102161 رفيعه سيف حمد 1,200.00         
0005105212 Tزوجه سيف سعيد فارس المزرو Pحمامه عي 1,200.00         
0005116501 نجمه عG جمعه 1,200.00         
0005136195 Gمهند شعيب احمد ع 1,233.60         



0005136698  tRمبخوت الحار eعبد ̀ نا 600.00             
0005140330  Qسل� خلفان سالم الكع� 1,200.00         
0005182983 وه Q$احمد محمد درويش ج 1,210.80         
0005224428 فريده محمد بالل 12.00                
0005241487 عG عيP صالح اليا� 610.80             
0005372390 مريم درويش محمد 1,207.20         
0005378630 جابر مسعود هادى 692.40             
0005389091  Q$قم eناز� عبد 1,384.80         
0005455254  gحصه عبدالرحمن البلو� 600.00             
0005478056 عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0005499840 eامل محمد حسن محمد عبد 631.20             
0005514767 نوف عG احمد دسمال الحداد 12.00                
0005532111 خالد عبدe محمد المعينه 240.00             
0005556767 المجموعه الدوليه الخاصه ذ.م.م 30,000.00      
0005562621 سيف بالل شاميه سعيد 12.00                
0005584073 شما ب� احمد خلف العتيبه 1,184.40         
0005619128 Pراشد محمد الحب Gاسماء ع 1,200.00         
0005673675 عG سيف محمد 1,200.00         
0005688774 ى فاطمه سهيل عم$# الكث$# 1,208.40         
0005699453 راشد محمد عبدe راشد يليل 1,222.80         
0005740748 ه محمد سالم الحامد سم$# 600.00             
0005763145 Gمحمد ابراهيم ع 12.00                
0005810148 حمد راشد حمد سالم 2,568.00         
0005810228 يح�# عG المنها� 12.00                
0005820545  gمحمد عبدالكريم غلوم محمد البلو� 1,262.40         
0005846059 خصيبه محمد مرزوق 1,384.80         
0005901064 صقر ابراهيم محمد حسن المعي�"  12.00                
0005935434 eاحمد حسن عبد 12.00                
0005937786  QRعبيد ابراهيم الزعا 25.20                
0005941142 eسعيد عبيد eعبدالعزيز محمد عبد 1,200.00         
0005986399 محمد سهيل نهيان بوخرايط العامرى 1,200.00         
0005995294 هدى سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0006077984 يف ghمحمد ال eسيف محمد عبد 600.00             
0006098403 Gمسعود يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 1,200.00         
0006123791 سعيد سلطان سعيد الساعدى 600.00             
0006131124 سهيل سلطان عG محمد بالرشيد 1,200.00         
0006172047 عبدe حسن احمد عبدe الصفار 600.00             
0006211712 عائشه عG سالم مرشود 1,210.80         
0006233959 وليد محمد حارب 1,233.60         
0006267258 فارس عG عبيد المرزو��  1,206.00         
0006283994 عبدالعزيز حسن عيP الصابرى 1,210.80         
0006442486 Pه بتال القب Q$س 1,507.20         
0006473987 خلود صالح محمد رفيع 1,200.00         
0006506340 ̀ عبيد محمد العرى شيخه نا 1,273.20         
0006543276 مريم محمد محمود الشيخ عمر العامرى 600.00             
0006584591 Pالري ̀ خالد نا 600.00             
0006598330 Gعبدالرحيم محمد صالح ال ع 1,218.00         
0006624742 احمد عتيق سالم محمد 1,140.00         
0006627748 اليازيه راشد خميس مرخان 631.20             
0006663434 عG عبدe محمد المعينه 240.00             
0006672805  tفاطمه غانم خميس الرمي� 12.00                
0006737701 ى عبدالرحمن عبدe القبا� ghب 1,204.80         



0006768444  "Rمحمد مو� احمد الحميقا " عبدالرحمن حس/# 1,222.80         
0006784852 شيخه محمد سلطان سيف السويدى 12.00                
0006811305 حسن عبدe احمد عG الحر�"  3,600.00         
0006830433  "Rخوله احمد سعيد محمد ال ثا 1,200.00         
0006893100 " سالم الياف� احمد عبدe حس/# 1,200.00         
0006912460  Qهاشم محمد الجني� eهدى عبد 1,204.80         
0006956100 عائشه عG كرم 28.80                
0006956486 عوشه حمد سيف 1,200.00         
0007077355 Vاحمد سالم حسن سالم ب�" حسن الش 600.00             
0007089130 محمد سعيد محمد 1,207.20         
0007091862 شما راشد سيف راشد المحر� 1,200.00         
0007114309 محمد عبدe محمد سلمان الصابرى 1,256.40         
0007121784 سعيد محمد عG مرشد المرر 1,200.00         
0007144059 Gفاطمه زينل حيدر ع 24.00                
0007209105 عبدe صالح راشد حمد المطوع الظاهرى 2,983.20         
0007211795 احمد سالم العامرى 1,262.40         
0007221881 حسن عبدe العبيد� 1,200.00         
0007250016 مريم محمد عمر عريد المنصورى 1,200.00         
0007258799 فاطمه سالم الصيعرى 1,204.80         
0007264168  "Rيا ghال Gحمد ع 1,210.80         
0007278167 " محمد محمود عG البناء حس/# 1,202.40         
0007317236 eمشعل احمد حسن عبد 12.00                
0007326507 Gسالم ع eزينب عبد 12.00                
0007359107 عبدالرحيم محمد عبدe بن شفيع 1,200.00         
0007359351 ابراهيم كرم محمد مراد 12.00                
0007402202 شفاء ابوبكر عبدe العطاس 1,200.00         
0007406254 كه الجبل االخ�" للمقاوالت العامه g� 1,200.00         
0007429282  Qخليفه عبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0007456183 فريده يوسف خميس المال� 1,200.00         
0007458585 صديقه عبدالكريم عبدالغفار محمد توكل 1,636.80         
0007477853 عG عيP كرم 34.80                
0007484792 مريم احمد محمد البس� 1,384.80         
0007488041 مينه مصبح سعيد 12.00                
0007493941 لولوه محمد عبدالرحمن حسن العرى 1,262.40         
0007549975 فاطمه منصور الرخي� 12.00                
0007560313 فاطمه خادم حارب 1,200.00         
0007607785  Qراشد سويلم الجت� Gمحمد ع 600.00             
0007641231 ميثاء محمد خليفه محمد السويدى 600.00             
0007662342 عبدe عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0007730082  Qسعيد الكع� eرويه سالم عبد 12.00                
0007794140 م�" عبدe محمد خميس 600.00             
0007794709 مناع حيدر صالح 34.80                
0007823651 عب$# اسماعيل احمد الحمادى 1,200.00         
0007826218  Qالجني� " مريم محمد حس/# 600.00             
0007894459 م�" عبيد محسن 1,200.00         
0007914548 خديجه برك الجابرى 1,216.80         
0007964268 Gلمياء سلطان الغف 1,202.40         
0007973614 Gعائشه خلفان سيف ال ع 24.00                
0007993551 جمعه عيP راشد الركن 25.20                
0008029862 فاطمه محمد حسن ابراهيم الحواى 12.00                
0008031138 فاطمه عبدe احمد عمر 120.00             
0008073536 eسعيد عبد eعبدالرحمن عبد 600.00             



0008094613 Gخليفه فاضل الهام 1,200.00         
0008146828 ثريا محمد حسن محيوس 1,273.20         
0008189358 عبدe حمدان عبدe دلموك بن عمان 600.00             
0008212086 Pحميد الصغ$# سعيد غانم الشام 1,200.00         
0008221084 شيخه محمد حمدان راشد بن خادم النعي� 1,200.00         
0008233495 خالد سعيد عG سعيد الهش 1,262.40         
0008273207  QRحسن رحمه الزعا Gفاطمه ع 68.40                
0008279353 Gبدر شعيب احمد ع 1,204.80         
0008281002 Pالري eمو� صالح عبد 1,200.00         
0008317722 احمد مال e احمد نصيب 12.00                
0008321146 سوسن عG العامرى 1,200.00         
0008326227 Tمحمد المزرو Gمريم ع 610.80             
0008335840 مريم سعيد خلفان 1,200.00         
0008401517  gPحسن القي Gعائشه راشد ع 600.00             
0008513481 صالح عG المال 600.00             
0008555336 عبدالرحمن عبدالقادر ابوطالب حمزه 1,273.20         
0008600628 سل� سعيد عG المنصورى 1,200.00         
0008601184 محمد عمر سالم باعبيد 1,831.20         
0008623471 ى خادم صوايح راشد المه$# 2,343.60         
0008656440 eفاطمه احمد حسن عبد 12.00                
0008698380 محمد عG فالح جابر 24.00                
0008783727 ابراهيم محمد عبدالرحيم 1,273.20         
0008828051 ماجد عبدe عبدالملك محمد 37.20                
0008904726 سلطان راشد سعيد عG المهندى 631.20             
0008916460 راشد صالح محمد الصابرى 600.00             
0009054711 مروان عG كرم 28.80                
0009124480 ى مريم احمد عبدe عبدول الخم$# 12.00                
0009266519 عائشه سعيد زوجه سالم حمد عبدe بن فالق 600.00             
0009283420 امنه ابراهيم فوالد 1,200.00         
0009283726 عبيد سلطان عبيد وقيشالظاهرى 1,273.20         
0009288644 Pخادم محمد ابوعال مه القبي Pفرج عي 1,200.00         
0009374841 خديجه ربيع بالل 600.00             
0009417368 حمد سعيد محمد 600.00             
0009423257 eمحمد عبد Gمريم ع 12.00                
0009425830 عG محمد خليل صالح الهاش� 66.00                
0009470339 محمد عبدالرحمن محمد العو�"  1,262.40         
0009485506 مريم محمد سعيد 1,200.00         
0009504425 Gسيف عبيد يوسف الخ�" ال ع Gع 600.00             
0009526343  QRعوض حنتوش الكر eيح�# عبد 1,262.40         
0009549829 دينا عبدe محمد عبدالواحد المعينه 1,263.60         
0009575637 فاطمه مال e احمد نصيب 12.00                
0009596767 Gاحمد صالح احمد ال ع 1,200.00         
0009663363  "Rمحمد شبا Gمطر ع eعبد 600.00             
0009666744 فاطمه عG عبدالصمد الكيتوب 1,800.00         
0009672324 م�" اسماعيل بن حافظ 1,394.40         
0009694437 Pعي Gع Pعي eعبد 600.00             
0009695860 عG احمد يعقوب يوسف الحوس�"  648.00             
0009723645 محمد عG سالم الظاهرى 1,200.00         
0009728446  "Rاحمد محمد مند eيف عبد g� 12.00                
0009772603 عوشه محمد راشد عبيد بالع� 1,268.40         
0009784567 خالد جمال عبدe احمد الختال 1,200.00         
0009805036 Gراشد احمد ال ع eعبد 600.00             



0009806601 عيP جمعه عيP راشد الركن 25.20                
0009826324 مطر سالم صلبوخ 1,200.00         
0009858811 نعيمه سالم سعيد النوQR ولد غريب 1,332.00         
0009893788 شمسه محمد خليفه محمد السويدى 1,200.00         
0009901469 ى عبدe احمد عبدe محمد الحم$# 600.00             
0009921570 " صالح يوسف احمد حس/# 12.00                
0009946978 مريم عبيد صقر غباش 762.00             
0009948889  Qالكع� eخليفه عبد eعبد 1,233.60         
0009961834 اشواق حيدر صالح 34.80                
0009971995 ̀ محمد المنصورى عبدe نا 12.00                
0009972186 احمد راشد احمد المنصورى 12.00                
0010001378 فاضل عمر االنصارى 1,251.60         
0010074497 " المرزو��  " محمد حس/# امنه حس/# 1,200.00         
0010080445 وم ghمحمد محمود محمد م 1,262.40         
0010102332 Gه الع�ى الخي صغ$# 1,210.80         
0010109007 عبدe الدليله العامرى 1,200.00         
0010142089 سالم عG سالم سعيد 600.00             
0010209060 فاطمه حمد ربيعه 1,200.00         
0010216273 eوليد ابراهيم محمد احمد عبد 12.00                
0010265810 Gخديجه عبيد خميس ع 600.00             
0010312892 محمد يوسف مندى التمي� 600.00             
0010350433  "Rيا ghحميد ال Gسعيد ع 2,391.60         
0010357549 Gحسن احمد ابراهيم ع 12.00                
0010389537 " صالح يوسف رمله حس/# 12.00                
0010391583 eمريم عبدالرحيم عبد 600.00             
0010427697 عائشه شمس زوجه عارف حسن 1,267.20         
0010445785 خوله محمد غانم المرى 1,262.40         
0010466402  QRالزعا Gمحمد راشد ع 1,306.80         
0010542461 زكيه اسماعيل محمد عبدالرحمن التال¡ 12.00                
0010568214  tRالحار " عبدe صالح عائض حس/# 1,204.80         
0010570074 عدنان محمد عG خميس الحوس�"  24.00                
0010672074  gحمده احمد محمود محمد البلو� 1,384.80         
0010674829 Pالشام Gمحمد شامخ محمد الناي 1,222.80         
0010688030 يف محمد g� فاطمه محمد 1,273.20         
0010709625 لطيفه مطر محمد مطر المسافرى 12.00                
0010713705 Pمحمد هاشل محمد الشام 26.40                
0010759103 سالم عيP سالم بن شقوى 1,262.40         
0010788303 سالم محمد سهيل نهيان بوخرايط العامرى 1,200.00         
0010807038 Pعبدالعزيز شام " حس/# 34.80                
0010848220 مختار محمد ابراهيم كندوره 12.00                
0010925877 محمد عG الفزارى 1,200.00         
0010945663 خالد سلطان خلفان سلطان 1,200.00         
0011019067 ابراهيم محمد عيP الدخان 631.20             
0011066443  "Rالزرعو eعبدالرحمن حسن عبدالرحيم عبد 753.60             
0011081957 ورقه صالح عبدe العامرى 222.00             
0011158879 اصيله عيد مفتاح مسمارى 10.80                
0011163342 خالد عتيق هاشل سليم 12.00                
0011195301 Gال ع Gمريم حميد ع 12.00                
0011208342 فوزيه صالح مصط�" محمد الجزيرى 600.00             
0011209448  Qسعيد الكع� eاحمد سالم عبد 12.00                
0011233699  QRمحمد ابراهيم حمد يعقوب الزعا 328.80             
0011241340 سالمه محمد حمد خميس حارب 1,200.00         



0011253859 سيف عبدe محمد 600.00             
0011267829 eعبدالرحمن احمد حسن عبد 12.00                
0011342729 eمحمد عبد Gقماشه ع 600.00             
0011470182 Gيفه حسن ع g� 600.00             
0011475225 عايده سيد عقيل سيد محمد ابراهيم 600.00             
0011477420 صقر عبدe القاس� 12.00                
0011490804 طيب عبدالرحيم احمد باقر 7,389.60         
0011507135 ى عبدe محمد خميس خلفان بن ب� المه$# 600.00             
0011523466  Qخليفه راشد خليفه دلهام الكع� 692.40             
0011534840  Qمريم مبارك حمد الجني� 600.00             
0011544855 Gمحمد عبدالرحمن محمد ع 600.00             
0011558522 شعله محمد عبدالجليل المطوع 1,200.00         
0011565387 هند عبدe العمي� 661.20             
0011596105  QRفاطمه ابراهيم الزعا 25.20                
0011612091 Tاحمد غانم احمد بن ديالن المزرو 600.00             
0011682852 خديجه عبيد عG خميس الزباد 30.00                
0011706412 عائشه محمد سالم 692.40             
0011738083 موزه الحاج مظفر 1,200.00         
0011788072 عائشه عبداللطيف محمد ت�� عبدالكريم 631.20             
0011816522 صالح عG صالح الهاش� 1,200.00         
0011846928  tعذبه سالم الرمي� 1,262.40         
0011868189 وفاء زكريا محمود متاعه 600.00             
0011884433 " محمد المرزو��  عبدe حس/# 600.00             
0011898388 اروى احمد صالح من� حاجب 1,210.80         
0012010794  " فضل سيف حس/# 1,322.40         
0012043545  "Rانطنحا eفايز عبد 631.20             
0012046009 ̀ خالد اسد عبدالنا 1,262.40         
0012094795 عوض خليفه سالم الدرم£ 692.40             
0012106758 خالد محمد حمدان راشد بن خادم النعي� 1,200.00         
0012115295  QRمريم مبارك محبوب سالم الدو 12.00                
0012137623 Tخليل محمد المزرو 12.00                
0012171590 خالد خلفان خلفان راشد السويدى 1,200.00         
0012181667 محمد عG محمد الراشدى 6,033.60         
0012227538 عبدالرحمن خليل عبدe محمود البناى 1,200.00         
0012251926 " مو� حبيب حسن اليوسف ياس/# 6,000.00         
0012336987 يف خورى g� محمد " ماريه حس/# 60,000.00      
0012347120 موزه راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0012369623 زينه حمد عG عبدe المنصورى 82.80                
0012394030 امنه مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0012396145 عبدe عمران تريم 2,368.80         
0012418410 عائشه عG عبيد 7,962.00         
0012423876 Gابراهيم ع " سعود حس/# 12.00                
0012443655  "Rاللوغا Gع eمحمد عبد 1,322.40         
0012445190 ى كرامه سعيد كرامه احمد الكث$# 1,200.00         
0012469030 Gمنصور يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 1,200.00         
0012470397 ابراهيم عبدe عG بن عرب 1,200.00         
0012478284 Gفاطمه محمد ابراهيم ع 12.00                
0012515351 حرQR الطشه العامرى 600.00             
0012536547 ناهد خليل محمد سميع محمد المطوع 600.00             
0012538319  Qراشد سعيد راشد الخطي� eعبد 25.20                
0012558795 عبدالرحمن غلوم محمد البناى 610.80             
0012578965 مبارك سالم عمر محمد المنها� 1,210.80         



0012579063 عيP عبدالعزيز محمد المرزو��  12.00                
0012635112 Gالهام Vسعود خليفه خلفان ض 1,262.40         
0012658522 عامر سالم المنصورى 1,772.40         
0012665360 ̀ المنصورى بخيته نا 12.00                
0012709384 احمد محمد عبدe قاسم 720.00             
0012719436 جمعه محمد عG حمد بوهليبه 600.00             
0012730743 سالم عG المرى 1,200.00         
0012750140 امنه عبدe اسماعيل 1,200.00         
0012818429 Pفاخره عيد القبي 600.00             
0012840491 محمد راشد ثاR" سعيد بالعبد 1,200.00         
0012852809 Tسالم محمد المزرو 12.00                
0012852982 عائشه محمد محمد راشد 12.00                
0012872837 نوره محمد عG سالم عبيد المال 1,322.40         
0012904866 شنه حميد العلوى زوجه راشد عبيد العلوى 600.00             
0007352541 محمد حمد المنصورى 1,231.20         
0012994266 حمده اسد محمد 1,200.00         
0012994882 مريم سعيد محمد محمود 1,284.00         
0013024464 عبدالوهاب عبدe خلف الحوس�"  1,200.00         
0013048863  Qفاطمه سليم الجني� 1,322.40         
0013058945 فاطمه عبدالعزيز محمد 600.00             
0013085880 ى عوشه محمد عبيد جمعه المه$# 700.80             
0013090324 Gالهام eمريم عبد 2,368.80         
0013117825 Tعزاء حميد الدر 1,200.00         
0013191665 سيف خليفه احمد السويدى 1,394.40         
0013254826 نوره عG محمد بنواس 24.00                
0013302147 فاطمه عبدe احمد 1,176.00         
0013303687 eمحمد سعيد سلطان عبد 28.80                
0013322262 Gمحمد المص eعقيل عبد 631.20             
0013335254 ي�"  ghال Gن�ه ع 1,200.00         
0013340021 Gجمعه راشد جاسم راشد ال ع 12,000.00      
0013340229 فاطمه سعيد عبدe الميدور 1,200.00         
0013398392 محمد حيدر صالح 34.80                
0013405816 Gعيد سعيد الغف 1,200.00         
0013408019 خالد عبيد عG خميس الزباد 30.00                
0013420061 محمد سهيل دليله سالم العامرى 1,200.00         
0013485506 شهاب ابراهيم محمد ال حرم 1,200.00         
0013594322 اماR" محمد الحوس�"  1,200.00         
0013724474 Pمهره حميد ابراهيم سلطان الشام 12.00                
0013797747  Qاحمد الديو النق� Gسليمان احمد ع 120.00             
0013847355 عتيق عG سلطان الظاهرى 1,200.00         
0013854719 محمد عبدالرحيم عبدالرحمن 600.00             
0013857031 Gمريم محمد ابراهيم ع 12.00                
0013884555 راشد سعيد حمد بالغافريه 1,694.40         
0013906887 احمد حسن احمد عبدe الصفار 600.00             
0013981581 مه$# عG كرم 28.80                
0014012446 حمد عبدالرحيم عبدe محمد فلكناز 12.00                
0014012966 اسماء سليمان عG محمد حجر 1,200.00         
0014023877 حياه السيد خليل السيد عبدe الهاش� 651.60             
0014045094 عG سالم جمعه المرزو��  1,200.00         
0014101481 م�" محمد سالم الحامد 600.00             
0014109673 Pسلطان حميد الصغ$# سعيد غانم الشام 1,200.00         
0014129991  QRصالحه مبارك الكر 1,200.00         



0014138956 ى القمزى محمد عبدe محمد احمد الص$# 1,273.20         
0014183324  QRعبدالرحمن سلطان الزعا 25.20                
0014203876 عائشه محمد ابراهيم 1,200.00         
0014206079 ̀ عبدالرحمن محمد رفيع نا 1,200.00         
0014336211 همام مبارك همام 1,210.80         
0014348132 عيP السيد هاشم السيد محمد الهاش� 1,200.00         
0014385738 مبارك محمد سهيل نهيان بوخرايط العامرى 1,200.00         
0014415852 Tحمد سالم مبارك الدر eعبد 12.00                
0014457133 عG احمدعG الحداد 12.00                
0014497600 حامد مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0014508124  QR عبدe عبدالسالم ربيع غريب المح$# 1,203.60         
0014514259 اسماعيل احمد الحمادى 1,200.00         
0014560987 " حسن الخويلدى " محمد حس/# حس/# 12.00                
0014569832 صالحه سعيد حميد الحمادى زوجه سعيد نا` 1,261.20         
0014577362 عG عجالن السبو� 600.00             
0014763792 يف عG محمد خورى g� فاطمه احمد محمد 1,200.00         
0004551010 عبدe احمد محمد احمد 12.00                
0014863431 العنود ب� سعيد 1,384.80         
0014878104 حمده محمد المنصورى 1,210.80         
0014884884  Qعائشه عبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0014905367 Vسيف الش Gمحمد خميس محمد ع 1,200.00         
0014920031 Gسهيله احمد جابر الهام 1,273.20         
0014928010 خديجه محفوظ بن بريك 600.00             
0014939400 ̀ صالح ال رحمه ضياء نا 24.00                
0014964406 لطيفه محمد حمد مبارك العامرى 600.00             
0014970929 فاطمه مو� سيف عبدالرحمن محمد حوير 1,200.00         
0015040970 Pعبدالكريم الكبي Gلي 45.60                
0015047449 امنه عبود محروس بن سلم 1,210.80         
0015063581 هادى سليمان خميس ربيع 814.80             
0015102234 عبدالرحمن محمد عبدe سعيد 1,200.00         
0015107233 محمد عبدالرحمن عبدe القبا� 1,204.80         
0015107342 فاطمه سالم المسكرى 600.00             
0015223629 مريم سلطان راشد حميد السويدى 1,200.00         
0015224715 عباس حسن بدر 814.80             
0015253315 وجدان عبدe احمد عبدe الختال 1,384.80         
0015276799 امينه يوسف عبدe الجزيرى 1,233.60         
0015296797 حصه خليفه الظاهرى 1,200.00         
0015316457 حمده راشد عG الدرم£ 600.00             
0015322210 محمد سعيد العامرى 631.20             
0015347837 كفايه هاشم مو� الحمادى 1,394.40         
0015379459 Pحمد مبارك الشام 600.00             
0015391954 جاسم يعقوب محمد عبدالعزيز الhكال 1,200.00         
0015402946 حمدى تعيب عبيد �ور 600.00             
0015424459 محمد سالم الصيعرى 1,204.80         
0015527357 عبدالسالم محمد ابوبكر احمد 12.00                
0015543033 شمسه عبدe احمد الجزيرى 1,233.60         
0015543378 حميد عG عمر 12.00                
0015559869 فاطمه احمد يوسف باقر 600.00             
0015585678 ̀ صالح ال رحمه خوله محمد نا 24.00                
0002532441 عمر احمد باصليب 1,244.40         
0015624310 قماشه عG سعيد المنصورى 600.00             
0015646737 Gجعفر ال ع " شيخه عG حس/# 1,200.00         



0015671573 حمده صياح ماجد المنصورى 12.00                
0015701472 سعيد درويش عبدالرازق عG عبدe الخم 1,200.00         
0015703082 Tبطيه حمد خلفان المزرو 1,262.40         
0015713747 موزه محمد راشد حمدان النعي� 600.00             
0015767691 Gمريم بش$# ع 600.00             
0015834183 ̀ المنصورى منصور نا 600.00             
0015836639 صالح حيدر صالح 34.80                
0015846386 سالم صالح عبدe الحجرى 600.00             
0015849313 " حسن تهلك هند صالح حس/# 1,384.80         
0015874069 سلطان جمعه عيP راشد الركن 25.20                
0015904424 رابعه احمد صالح 1,322.40         
0015905449 مريم صغ$# سعيد 1,200.00         
0015911593 سعود عبدe عبدالكريم عبدالعزيز 1,200.00         
0015915242 محمد عبدe عG الكندى 1,222.80         
0015989497 جاسم محمد عبدالرحمن محمد الحمر 1,200.00         
0016012809 عمر طه محمد 28.80                
0016058229 eغانم عبد eعمر عبد 1,200.00         
0016088849 eمحمد خليل ابراهيم محمد احمد عبد 12.00                
0016098919  QRعايظ حسن حمد عايظ احبا 1,200.00         
0016141083 عبدالرحمن تعيب عبيد �ور 600.00             
0016176696 Pابراهيم محمد ابراهيم عي 600.00             
0016197065 ثريا محمد مظفر العو�"  12.00                
0016256474 احمد مبارك عG مبارك 12.00                
0016282461 زهراء ابراهيم حسن 1,200.00         
0016303549 مبارك حمد المنصورى 600.00             
0016379063  QRداد محمد ب$# محمد اربا 1,262.40         
0016418159 يوسف احمد السيد محمد سعيد 600.00             
0016450604 هاجر احمد صالح من� حاجب 1,238.40         
0016453180 ميثاء سعيد سعيد 12.00                
0016459485 صالح مصط�" محمد الجزيرى 600.00             
0016499607 صالح عوض الجابرى 600.00             
0016525453 حمد محمد يوسف صديق المعلم 600.00             
0016531255 فهد عبدe سلمان عبدe الجزيرى 600.00             
0016565054 عبدe اسد السيد عG السيد سلمان 1,200.00         
0016588586 فاطمه حميد مطر 1,384.80         
0016658410 ̀ عبدالرحمن نواب نا 1,507.20         
0016703272 عبدالرحمن صالح الحامد 631.20             
0016711003 ريما عبدe ابراهيم الراشد 1,322.40         
0016718808 ى اسماء مبارك خليفه راشد المه$# 1,262.40         
0016723984 Gميثه محمد خميس محمد بن رويه الخي 1,398.00         
0016735844 اسيا جمعه عبدe جمعه 1,323.60         
0016740073  Qمسلم الجني� eشيخه عبد 1,210.80         
0016759678  QRمريم محمد الزعا 1,200.00         
0016760237  QR عائشه فرج مسعود المح$# 2,368.80         
0016764875 هان ghعبدال Gعليا ع 1,200.00         
0016776528 خديجه سالم سعيد 12.00                
0016799756  QRعبدالرحمن عبدالهادى مفرح االحبا 708.00             
0016826050 ̀ عبدe العويس محمد عG نا 600.00             
0016881892 ليG سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0016883622 ابراهيم مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0016966941 خالد عG عبدe كما� 600.00             
0016969923 ̀ مبارك المنصورى نا 661.20             



0016983417 عG كرم محمد مراد 12.00                
0017033122  gعم$# محمد عباس البلو� 1,208.40         
0017046044 عمر سالم عمر سالم الشمالن 3,368.40         
0017058008 eحمده سعيد عبد 1,273.20         
0017069541  QRحمد الزعا Gعلياء ع 3.60                   
0017114492 Vالش gPحسن القي Gراشد ع Gع 1,200.00         
0017136210  Qحارب سعيد حارب الكع� eعبد 840.00             
0017144752  "� ghال eهارون عبد eعبد 1,200.00         
0017177608 ̀ المنصورى مبارك نا 600.00             
0017180936 يف عبدe عG الحوس�"  g� 1,322.40         
0017191409  QR عفراء عبدe المح$# 1,507.20         
0017217989 درويش محمد عبدالرحمن يوسف جكه 12.00                
0017220117 سعيد محمد عبدe القمزى 2,677.20         
0017229897 م�" خليفه احمد سيف السويدى 1,394.40         
0017241599 ناديه غريب عذه 600.00             
0017263363 محمد جاسم محمد عبدالرحيم صالح 1,200.00         
0017281552 ابراهيم خليفه محمد العبيدe السويدى 631.20             
0017286036 عبدe عG حمد المنها� 6,094.80         
0017316518 خديجه ثاR" محمدارمله مبارك رمضان بن مصبح 600.00             
0017319818 عوض مسلم جوعان بالرباT العامرى 600.00             
0017331781 خالد احمد صالح بن سميدع 1,200.00         
0017353908 Gعائشه حمد عبيد حمد الغف 12.00                
0017356778 صالح عبدe المنها� 1,222.80         
0017404560 عبدe ب� البواردى 1,273.20         
0017429533 فاطمه سعد سعيد 1,281.60         
0017474657 دانه عبدالرزاق عبدe يوسف خورى 1,200.00         
0017506646 خالد ثاR" عG خليفه بن غليطه 600.00             
0017517220 نوره عG محمد سعيد راشدى 1,204.80         
0017542090 جابر محمد المزرو��  600.00             
0017560302 عبدe كرا� سالم بن عاشور 1,200.00         
0017566563 مبارك عG فالح جابر 24.00                
0017636281 شما سعيد محمد سعيد الطاير 1,384.80         
0017648899 سعود عتيق سالم محمد 1,140.00         
0017701319 كه بن حم للنقليات ذ.م.م g� 2,368.80         
0017757715 Gاحمد ابراهيم ع 12.00                
0017807265 احتيا� اسهم اعمار - زياده راس المال بت 606,405.60   
0017834739 علياء حمد بن صليج 1,210.80         
0017879579 فاطمه محمد زوجه حسن عG عبدe محمد 1,210.80         
0017886867 طارق محمد سالم 1,200.00         
0017888381 Tمصيفه جوعان مبارك المزرو 1,515.60         
0017910179 راشد محمد احمد عبدe الفهيم 1,200.00         
0018014750 محمد سعيد محمد عبيد 1,200.00         
0018035413 Gاسماء سالم مصبح ع 12.00                
0018043267 فارس محمد سعيد سالم الجارى 1,332.00         
0018093992 خميس حميد خميس 1,322.40         
0018129889 Gشهرزاد اسحاق كرم ع 600.00             
0018164025 اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ 1,636.80         
0018219445 سلطان عيP سلطان السويدى 1,273.20         
0018257991 فايزه عبدe الميhى 600.00             
0018258598 شيخه عبيد علىالعبيد 1,200.00         
0018263119 عزير مبارك احمد 1,384.80         
0018306533 مريم خليفه السويدى 12.00                



0018424397 حمده سعيد حمود السويدى 1,515.60         
0018448069 احمد راشد محمد راشد النيادى 1,210.80         
0018469849  Qسلوى عبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0018475993  QVبورحمه الطني Gمحمد ع Gع 1,262.40         
0018487518 خديجه عG راشد هادى 12.00                
0018567786 محمد عمر صالح 631.20             
0018618577 بدر ابراهيم عسكر اسماعيل محمد العسكر 600.00             
0018623699 احمد محمد عG خميس الحوس�"  12.00                
0018659895 خليفه راشد ثاR" سعيد بالعبد 1,200.00         
0018788010 برك عG الجابرى 5,781.60         
0018792332 Gعائشه محمد ابراهيم ع 12.00                
0018820226  gم�" محمد اسماعيل احمد البلو� 1,200.00         
0018820307  " ̀ البوعين/# يوسف نا 1,200.00         
0018828409 Vخالد حمد عبيد خميس الش 2,400.00         
0018886548 عG عبدe احمد عبدe القصاب 613.20             
0018893717  QVمطر خليفه عبيد خليف الطني 1,407.60         
0018896775  gPمحمد عبدالرحيم الحب Gصاحب ع 1,755.60         
0018960093 Gع " رشا احمد يح�# حس/# 600.00             
0018990695 eطارق احمد حسن عبد 12.00                
0019028836 جمعه فرج مبارك النعي� 600.00             
0019050489 سلوى عG محمد عبدe جمعه 12.00                
0019069479 ماجد عG عبيد المرزو��  1,206.00         
0019091524 زا محمد عبدe م$# 600.00             
0019104897 يف محمد شهاب g� محمد " احمد محمد ام/# 1,200.00         
0019161019 عبدe عG بن مسعود الظاهرى 1,384.80         
0019235928 بخيت مطر بخيت النعي� 631.20             
0019278612 وم ghشهد محمد محمود محمد م 1,262.40         
0019355643 مصبح مبارك المرر 1,262.40         
0019357907 محمد عبداللطيف محمد ت�� عبدالكريم 631.20             
0019391357  " لولوه منصور زوجه/مبارك عبدe البوعين/# 600.00             
0019404287 ابراهيم محمد حسن المعي�"  12.00                
0019406944 مروان عG محمد عبدe جمعه 12.00                
0019445305 وليد عبدe محمد المعي�"  12.00                
0019463389 بخيته محمد عم$# المنصورى 631.20             
0019581201 © الفال�

"Rال ثا eسعيد عبد eيال عبد 631.20             
0019586554  Qخليفه الكع� Vسعيد ض 1,200.00         
0019592869 سعيد محمد عبدe عG القرقاوى 1,210.80         
0019611628 Tخالد عبدالرحمن كرم عمر الفقا 1,200.00         
0019654426 موزه خلفان سيف ارمله حميد مطر الجابرى 1,200.00         
0019654818 محمد حمد سالم روضه العامرى 1,624.80         
0019674081 خوله صالح مصط�" محمد الجزيرى 600.00             
0019688996 ى بدريه مطر عبيد خليفه المه$# 600.00             
0019759261 Tمحمد خليفه راشد المزرو 1,384.80         
0019832581  "Rسلطان محمد سيف العريا 1,200.00         
0019886147 Tسعيد حمد المزرو 600.00             
0019891050 يه عG العو�"  خ$# 1,200.00         
0019892724 عائشه محمد محمد صالح 600.00             
0019900564 ى سليمان محمد مبارك المه$# 12.00                
0019936098 مصبح مطر خليفه النعي� 1,210.80         
0019980256  QRامل حمد عبيد ابراهيم الزعا 25.20                
0019985934 شمسه سلطان محمد احمد العتيبه 1,754.40         
0019994020 محمد اسماعيل بن حافظ 1,394.40         



0019996788 مريم عبدe عبدالعزيز 600.00             
0020033604 فاطمه محمد عبيد 1,210.80         
0020158265 حنيفه عبدe درويش 1,200.00         
0020186545  tسالمه احمد الرمي� 1,200.00         
0020215298 خالد عبدe مو� المروى 600.00             
0020216072 عبدe عتيق سالم محمد 1,140.00         
0020235837  Qحنان راشد سعيد راشد الخطي� 25.20                
0020258377 محمد عG محمد الحميدى 1,200.00         
0020262916 فتحيه محمود عبدe االحمدى 600.00             
0020297988  gالبلو� " عG حس/# 1,200.00         
0020347717 حفصه عبدالرحمن مو� 1,231.20         
0020395428 سالم عG بن معدن 1,222.80         
0020455012 Gعمر ع Gع 12.00                
0020477280 السيد هاشم السيد محمد السيد الهاش� 4,800.00         
0020493929 ابوبكر عبدالقادر عG العيدروس 4,200.00         
0020508202 ̀ احمد لوتاه خالد نا 1,384.80         
0020547490 ميثاء عبدالرحمن سعيد عبيد بن مسحار 1,200.00         
0020552240 امل عG محمد سعيد راشدى 1,204.80         
0020574134 Gابراهيم ع " مهره حس/# 12.00                
0020586422  gمحمود البلو� eمحمد عبدالرحمن عبد 1,210.80         
0020607925 Pسلطان مبارك خميس سعيد خميس الشام 1,210.80         
0020615842 احمد عG محمد سعيد راشدى 1,266.00         
0020645247 راشد عG عيP بن حرمشالمنصورى 9,000.00         
0020651357 حميد سعيد محمد سعيد 631.20             
0020659857  "Rسلما " سلطان محمد حس/# 1,200.00         
0020720257 هدى راشد عبدe محمد بن حضيبه 1,262.40         
0020742318 Pراشد محمد الحب Gراشد ع 1,262.40         
0003662690 عائشه عبدe محمد 600.00             
0020790002 خليل سيف احمد بن فريده 1,233.60         
0020796325 فوزيه احمد الحمادى 1,200.00         
0020821078  tاحمد الرمي� ̀ نا 1,200.00         
0020848595 محمد طاهر سيد عقيل هاش� 1,322.40         
0020858782 سعد عبدالرحيم عبدe محمد فلكناز 12.00                
0020898618 حليمه احمد ابراهيم العبيد� 1,200.00         
0020973341 يوسف مختار محمد شهدور 1,200.00         
0021038755  "Vاحمد محمد احمد الب Gع 300.00             
0021095467 عفاف كرا� سالم بن عاشور 1,200.00         
0021120167 سعيد عG محمد بنواس 24.00                
0021143065 ̀ خليفه بالحباله عG خليفه نا 1,210.80         
0021181934 سعيد محمد خلفان الكندى 1,202.40         
0021221775 سعيد راشد حمد اغدير 1,200.00         
0021280249 ى علياء محمد مبارك المه$# 12.00                
0021352131 سعيد سيف سعيد 1,200.00         
0021389420 ه يسلم يسلم بافقاس Q$عن 1,726.80         
0021527710 بخيته حميد صياح المنصورى 12.00                
0021549325 eجاسم محمد عبد 1,200.00         
0021583033  gحسن خميس البلو� Gم�" ع 12.00                
0021600865 عبدe عبيد محمد 1,399.20         
0021611509 علياء عيP جمعه محمد المطوع 1,200.00         
0021613176 شوق حيدر صالح 34.80                
0021627505 مشاعل احمد عبدe محمد يوسف التمي� 24,655.20      
0021635051 عائشه جعفر احمد 600.00             



0021689594  gالبلو� eفاطمه بالل محمد عبد 2.40                   
0021712641 سعيد سلطان خلفان سلطان 1,200.00         
0021735669 حسن محمد خلفان حسن 1,210.80         
0021740709 راشد عG عمر 12.00                
0021741679 ه محمد احمد سلطان الحمادى من$# 960.00             
0021744206 محمد عبدe محمد خميس 600.00             
0021786471  tسعيد محمد المي� 877.20             
0021819256 عG محمد عبدe جمعه 12.00                
0021835019 نعيمه محمد حمد مبارك العامرى 600.00             
0021941719 يف محمد شهاب g� محمد " محمد ام/# 1,332.00         
0021943999 غانم عادل غانم حسن 1,202.40         
0021989565 عبدe عG محمد سعيد راشدى 1,204.80         
0022045147 حمد عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0022078155 " الياف� عمر عبدe حس/# 1,200.00         
0022117404 رباب احمد عG دسمال الحداد 12.00                
0022221829 eعبد Pمحمد عي 12.00                
0022283428 Pحمد الشام Gع eعبد 1,760.40         
0022355360  "Rاحمد الدهما eاحمد محمد عبد 1,200.00         
0022383674  Qمحمد راشد سعيد راشد الخطي� 25.20                
0022409188 عG احمد عG عبدe الكوس 1,754.40         
0022455173 Gغيداء شعيب احمد ع 600.00             
0022509224 Tابراهيم المنا " " عG حس/# حس/# 2,400.00         
0022544656  tاحمد الرمي� Pعي 1,200.00         
0022609129 سعيد محمد الجابرى 9,004.80         
0022613168 مريم محمد سعيد عبدالرحيم عبدالرحمن 2,368.80         
0022621278  tالرمي� eاحمد عبد 1,200.00         
0022647434  Qالخطي� eسعيد محمد عبد 1,200.00         
0022678655 عمار احمد محمد احمد 12.00                
0022691111 مريم عG سيف محمد 938.40             
0022708973  Qالكع� eسالم خلفان سالم عبد 1,200.00         
0022731762 محمد سالم محمد سعيد راشدى 1,231.20         
0022746898 فاطمه مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0022774271  "Rبن يما Gشو�� قيس العبد ع 1,200.00         
0022795392 خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 12.00                
0022812800 امينه محمد بخيت 3,600.00         
0022861773 Pمبارك خميس سعيد خميس الشام 1,210.80         
0022882644 " عG حسن عG البناى حس/# 1,210.80         
0022933189 Gيوسف محمد نور الشيخ محمد ع 1,262.40         
0023006060 ̀ محمد علياء نا 1,210.80         
0023033252 Tشمسه محمد المزرو 12.00                
0023043987 امل خليفه احمد السويدى 1,394.40         
0023051386 فريناز محمد ابراهيم محمد العو�"  1,515.60         
0023090189 احمد السيد مهدى سيد احمد 12.00                
0023141944 نوره فهد الدو�ى 1,200.00         
0023174503  "Rمحمد الديوا Gنجالء ع 1,263.60         
0023179344 غبيشه ثاR" محمد 1,357.20         
0023239651 احالم جاسم ابراهيم 840.00             
0023240875 سلطان احمد عبدe محمد يوسف التمي� 1,754.40         
0023245305 Gابراهيم ع " فاطمه حس/# 12.00                
0023333185  Qفاطمه عبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0023334919 Gال ع " طاهره خالد عبدe حس/# 1,215.60         
0023335521  "Rمحمد شبا Gمطر ع 610.80             



0023371022 محمد عبدe محمد الركن 1,200.00         
0023374808 مسندم للمشاريع الهندسيه 12.00                
0023402342 eخصيبه خادم عبد 1,200.00         
0023474440 Gعفراء محمد اله 1,273.20         
0023482335 فضل محمد هده 600.00             
0023527807 ابراهيم سعيد سالم سعيد الشوكرى 1,207.20         
0023547986 كه ذات مسؤوليه محدوده) g�) للصناعات "Rثا 631.20             
0023552129 ى امل عبدe محمد المه$# 1,200.00         
0023552871 عائشه عبدe محمد خميس 600.00             
0023591301 عفراء سعيد محمد خلفان الكندى 1,202.40         
0023624482 Gمحمد راشد سلطان احمد صباح الهام 1,262.40         
0023674415  QRالزعا ̀ ̀ ابراهيم نا شما نا 12.00                
0023675756 Gالسبب الع Gع eمريم سلطان عبد 600.00             
0023712235 Pراشد محمد الحب Gوفاء ع 1,200.00         
0023712960 عG محمد كرم محمد 34.80                
0023722587 Gنوره حمد عبيد حمد الغف 12.00                
0023765990 راشد سعيد عG المهندى 631.20             
0023778150 سوسن عبدe احمد 1,262.40         
0023791074 عائشه عبدe عG محمد الجس� 12.00                
0023844509 ه احمد محمد زوجه محمد سالم بلخ$#  سم$# 24.00                
0023871559 لطيفه مانع راشد المكتوم 1,798.80         
0023873402 فاطمه عبدe القاس� 12.00                
0023904171  QR خلفان غيث خلفان المح$# 2,368.80         
0023932830  QVساره محمد ح 631.20             
0024048350 محمد خليفه محمد سعيد المنصورى 12,000.00      
0024051987 سعود عبدالعزيز عبدe احمد الغرير 834.00             
0024077277 اسماء احمد عG احمد 642.00             
0024083635 عافيه احمد الصيعرى 1,262.40         
0024093066 فوزيه عG باصليب 1,200.00         
0024169628 وداد عبدالعزيز حسن عيP الصابرى 1,210.80         
0024276222  "Rاحمد محمد مند eعبد 12.00                
0024286392 eاحمد حسن عبد Pعي 12.00                
0024300308 ى محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0024339923 مريم عG سعيد 600.00             
0024380208 Pسالم الشام Gصالحه ع 1,194.00         
0024387712 خليفه زعل خليفه الدرم£ 1,273.20         
0024393720 ى مبارك محمد مبارك المه$# 12.00                
0024425919 ̀ صالح ال رحمه افراح محمد نا 24.00                
0024425936 انيسه عG حسن 3,644.40         
0024433715  QRموزه محمد الزعا 1,204.80         
0024512486 eاحمد عبد eعبد 600.00             
0024584104 سيف راشد سيف راشد المحر� 1,200.00         
0024609136 جميله سالم فرج ياقوت 610.80             
0024694627 عبدالرحيم احمد خورى 1,262.40         
0024755308 غايه سيف سلطان 1,215.60         
0024765557  gاحمد محمد عباس البلو� 1,208.40         
0024768874 فاطمه حسن عبدe ال رجب 610.80             
0024799746  "Rيوسف احمد سعيد محمد ال ثا 1,200.00         
0024828390 Gسعيد يوسف محمد نور الشيخ محمد ع 1,200.00         
0024865973  Qسلطان مصبح سالم الكع� 45.60                
0024895998 م�" سعيد عبدe بن طوق 1,262.40         
0024909684 ̀ عبيد راشد السويدى خوله نا 1,262.40         



0025003048 بخيته احمد زوجه سهيل دليله سالم العامرى 1,200.00         
0025003612 خليفه سعيد عG سعيد الهش 1,262.40         
0025007808 Gم�" سعيد راشد الشكي 600.00             
0025013330 شيماء جاسم محمد احمد سيف 5,196.00         
0025112043 شمسه عيP كرم 30.00                
0025138391 محينه سالم زوجه حمد سعيد صالح ق� 600.00             
0025182425 Pب� محمد ب� خلفان القبي 1,278.00         
0025183495 احمد عبدe محمد الكندرى 1,273.20         
0025236902 اسمهان خلفان محمد بوسارى 1,200.00         
0025240739 حمدان عبدe محمد عبدالواحد المعينه 1,263.60         
0025256300 م الفال� gاحمد اال� Pعادل عي 552.00             
0025292638  tالرمي� eشيخه عبد 1,210.80         
0025312105 ى خلود عبدe سعيد المه$# 631.20             
0025348273 امينه جابر عمران 1,207.20         
0025372958 ى محمد مو� عبدe �ور الخم$# 60.00                
0025422620 ابراهيم سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0025463393 Pعليا رحمه الشام 1,222.80         
0025493538 جواهر كرم محمد مراد 12.00                
0025506485 فاطمه محمد اسماعيل 3,088.80         
0025527085 ى مساعد محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0025578889 يف محمد شهاب g� محمد " عبدe محمد ام/# 1,200.00         
0025590846  QRابراهيم الزعا Gع 25.20                
0025679793 ى عيP خالد غالب محمد المه$# 600.00             
0025691630 مؤسسه الماهر للمفروشات والديكور 1,207.20         
0025732822 عبدe خليفه عبدe سيف 346.80             
0025740813 زا يوسف تيمور م$# 1,200.00         
0025778196  tم�" خليفه جمعه محمد الرمي� 384.00             
0025787361 � عG السبو� 600.00             
0025812001 عائشه يوسف محمد التناك 600.00             
0025845615 مسعده حمد عG عبدe المنصورى 82.80                
0025870512 سعود خالد جعفر محمد العطار 1,200.00         
0025875203 سمر محمد حسن ابراهيم الحواى 12.00                
0025876617 مطر عبدe مطر احمد محمد المنصورى 24.00                
0025899663 سعاده احمد عG المنصورى 76.80                
0025956868 بدريه سالم خميس 600.00             
0025973358  Qالجني� eسناء عبد 1,200.00         
0025991366 ورثه المرحوم ثاR" سيف محمد بالمينون 631.20             
0026009608 eيوسف عبد eيوسف عبد 1,200.00         
0026081887 عيP حامد هاشم الحوس�"  1,296.00         
0026130297 بش$# مرزوق بش$# مرزوق 600.00             
0026173060 راشد محمد المنصورى 1,200.00         
0026329590 Tمحمد المزرو Gزايد ع 610.80             
0026333396 ̀ راشد جاسم راشد بو عصيبه نا 12.00                
0026339474 الهام عبدe الماس 1,200.00         
0026386062 مها حافظ بن حافظ 1,394.40         
0026417391 امنه يوسف محمود ارمله محمد يح�# محمود 600.00             
0026479826 Gمهند سالم مصبح ع 12.00                
0026516474 العنود مطر مبارك حرQR المنصورى 1,200.00         
0026539288 وليد عبدe خميس جراغ 1,284.00         
0026593977 مو� عبدالعزيز محمد ابراهيم 12.00                
0026597018 ى عيالن سعيد عيالن عبدe المه$# 692.40             
0026637720 Pحسن رحمه الشام Gع 68.40                



0009983933 حليمه عبدe صالح 12.00                
0026664580 محمد خلفان محمد المسانده المنصورى 631.20             
0026667454  Qالكع� eخلفان سالم عبد Pعي 1,200.00         
0026670914 امالك خلفان محمد كنعان 1,262.40         
0026695359  tزايد احمد الرمي� 1,200.00         
0026706335 Pاحمد محمد ب� خلفان القبي 1,278.00         
0026740599 عائشه عمر عG حيدر 1,417.20         
0026786592 ماجد خميس غريب مسعود النا{"  631.20             
0026796572 هند سلطان خلفان سلطان 1,200.00         
0026829893  " علياء صبV غسان الغص/# 1,444.80         
0026831107 امنه عبدالغ�" محمد 600.00             
0026835672 عبدالحليم محمد احمد عبدe الهاش� 600.00             
0026850713 علياء عG عمر 12.00                
0026875666 ليG سعود خالد خالد القاس� 24.00                
0026894166 معتوقه ابراهيم عبدe الحواى 24.00                
0026944404 محمد صغ$# سعيد 1,200.00         
0026949671 فاطمه احمد عبدالرحيم 24.00                
0026956965 فهد محمد عبدالرحمن حسن العرى 1,262.40         
0026997315 خليفه ثاR" سيف محمد الفال� 2,400.00         
0027002404 عبدe سالم خلفان خميس راشدى 1,200.00         
0027035097 ابراهيم عبدe حسن 1,262.40         
0027053352 عائشه عبدe محمد اليا� 1,200.00         
0027059335 eحصه سعيد عبد 1,200.00         
0027066223 " سعيد السعدى عبدe حس/# 1,200.00         
0027079574 احالم محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0027098622 ه محمود غلوم محمد من$# 600.00             
0027137278 عبدe محمد مشهور السعدى 11,394.00      
0027175632 طروب محمد حسن 2,422.80         
0027189038 " محمد جمعه عيP حس/# 1,200.00         
0027216431 eعبد Pماجد محمد عي 12.00                
0027288689  "Rال ثا eمحمد سعيد عبد eعبد 631.20             
0027340426 عبيد مطر سعيد المنصورى 1,200.00         
0027462287 يف g� رقيه عبدالرحمن محمد 1,210.80         
0027476202 فهد سيف كريده 600.00             
0027479499 Gعلياء سلطان الغف 1,202.40         
0027500121 Gحمد حمود حميد بن ع Gع 1,200.00         
0027507177 جمال احمد بن الشيخ محمد احمد عبدالسالم 692.40             
0027534693 محمد عG كرم محمد 34.80                
0027610577 فريده �حان سالم العامرى 600.00             
0027636176 خليفه سالم الخالدى 12.00                
0027711678 ف g� سيد محمد صالح Gاخ$� سيد محمد ع 600.00             
0027767229 ناعمه ماجد صقر القاس� 24.00                
0027769679 ى Q$صالح الع Pخلف عي Pعي 600.00             
0027777853 مريم خلفان محمد بوسارى السويدى 692.40             
0027779493 م�" محمد يح�# محمود سالم 621.60             
0027798447  gPمحمد الحب Gساره صاحب ع 1,570.80         
0027808320 Gشيخه مصبح راشد زوجه فاضل سالم الهام 1,200.00         
0027820931 Tموزه محمد سعيد الدر 1,200.00         
0027857721 فاطمه عبدe حميد 12.00                
0027860957 فاصمه مه$# سعيد المزروT زوجه خليفه محمد 1,200.00         
0027999110 شيخه حمد مصلح 1,210.80         
0028098760  "Rسعيد احمد سعيد محمد ال ثا 1,200.00         



0028138299 عG راشد حمد اغدير 1,200.00         
0028153168 فاطمه محمد عبدالكريم زوجه خالد اسد 1,200.00         
0028184916 eمحمد عبدالكريم عبد eطالل عبد 1,231.20         
0028191493 لطيفه سعيد العامرى 1,200.00         
0028203671  tRالحار " عائشه صالح عائض حس/# 1,204.80         
0028243224 مانع سالم محمد اسحاق الصيعرى 1,204.80         
0028264306  Qسعيد الكع� eفهد سالم عبد 12.00                
0028270053 وش Q$محمد الح eفاطمه الحاج عبد 2,391.60         
0028299270 اسماعيل ربيع نجيب بالعبد 600.00             
0028301866 عبيد سالم عبيد المنصورى 1,200.00         
0028309210 احمد محمد حسن محمد الحوس�"  631.20             
0028355152 محمد ثابت احمد سعيد 1,262.40         
0028367882 مريم محمد سعيد احمد الختال 1,584.00         
0028403913 eمريم احمد حسن عبد 12.00                
0028413421 حسن عبدالرحمن حسن عG العطار 600.00             
0028440362 حواء عG حسن 1,200.00         
0028455528 عائشه خالد ب� محمد سلطان السويدى 12.00                
0028492510  QRمحمد سعيد الزعا 600.00             
0028510333 لولوه تويم المنصورى 600.00             
0028545851 امل عG احمد دسمال الحداد 12.00                
0028579750 شيخه خالد ب� محمد السويدى 12.00                
0028589856 لطيفه سعيد عبدe سالم العامرى 1,273.20         
0028655945 Pسالم خادم محمد القبي 1,530.00         
0028659522 موزه عG محمد بنواس 24.00                
0028685922 سلمه ربيع نصيب جمعه 2,368.80         
0028687445  Qخالد محمد الكع� 1,394.40         
0028692638  gالبلو� " عG مراد حسن سالم/# 1,200.00         
0028694929 محمد سعيد محفوظ الصيعرى 1,210.80         
0028694930 خالد مبارك عبدe مبارك الكندى 1,800.00         
0028713600  tعائشه عبيد سالم الرمي� 600.00             
0028803425 حصه عG كرم 28.80                
0028814978 صالح راشد حمد المطوع الظاهرى 54,823.20      
0028880255 حمده مطر زايد جديد المنصورى 600.00             
0028933170 نورا عبدe عبدالملك محمد 37.20                
0028935573 فيصل عبدe صالح حبش العرى 12.00                
0028959063 اسحاق محمد عG عبدالرحمن القصاب 1,200.00         
0028963868 عG مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0029047742 عبدالرحمن هاشل محمد 26.40                
0029050249 محمد سلطان سيف سلطان السويدى 12.00                
0029115965 حمد محمد عبدe القمزى 12.00                
0029214308 حمده عبدe ب� جمعه البواردى 1,210.80         
0029222521 نجاح غلوم عيP محمد 795.60             
0029239945 حمد عبدe عبدالملك محمد 37.20                
0029282699 " محمد " عبدالرحيم حس/# حس/# 1,210.80         
0029288893 مها سعيد محمد الصيعرى 600.00             
0029331264 محمد مختار ابراهيم كندوره 12.00                
0029346344 ميثاء سالم شا�"  1,200.00         
0029374942  gمحمد البلو� eعبد Gيعقوب ع eعبد 1,200.00         
0029511230 Tالدر Pسالم محمد عي Pعي 1,200.00         
0029523194  QR خالد خميس سعيد ضاعن المح$# 631.20             
0029559687 ميثا غانم المنصورى 1,262.40         
0029614459 زينب محمد غلوم 12.00                



0004754577 مريم عبدe محمد 280.80             
0029658353 ايمان عبدالرضا عبدe خورى 1,876.80         
0029664867 محمد سعيد عبدالرحيم عبدالرحمن 2,368.80         
0029668625 حصه سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0029686416 Pابراهيم سلطان محمد الشام 12.00                
0029697857 Gدرويش ال ع eمحمد عبد 1,394.40         
0029757276 ه عG محمد بن كدرا ام$# 600.00             
0029764752 Pزوحه رحمه سيف الشام Pمريم راشد الشام 1,384.80         
0029768494 سلوى عوض المخاشن 1,200.00         
0029784628 يوسف عبدالرزاق يوسف الخاجه 1,263.60         
0029795623  tRالحار " اسماء صالح عائض حس/# 1,204.80         
0029796717 نبيل يوسف محمد عبيد الدويس 5,877.60         
0029805207 غزل فاضل االنصارى 1,251.60         
0029826881 Gفاطمه حمد عبيد حمد الغف 12.00                
0029828347  QRمبارك عبدالهادى غريب مس® االحبا 2.40                   
0029844439  "Rابراهيم عبدالرحمن محمد الشيبا 692.40             
0029875767 غريبه صغ$# سعيد 1,200.00         
0029891833 مبارك سلطان مرخان المنصورى 600.00             
0029900072 ى خميس خادم راشد المه$# 1,754.40         
0029909497 عمر محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0029943716 ريم صالح راشد حمد المطوع الظاهرى 2,983.20         
0029955074 فرحان حسن عG حسن المرزو��  1,200.00         
0030080806  gالبلو� eسليمان مراد عبد 1,200.00         
0030099070 علياء سعيد عG سعيد الهش 1,262.40         
0030109844 ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0030140082 صفيه ابراهيم محمد عيP بن دخان 631.20             
0030143011 ̀ محمد منصور المنصورى نا 600.00             
0030296414 سيده زينب سيد مصط�" احمد 24.00                
0030404871 حميد عبدe حميد الحوس�"  3,000.00         
0030425172 " محمد يسلم دحباج حس/# 1,202.40         
0030461540 ى محمد ثابت محمد سالم المه$# 600.00             
0030475359 فاطمه مطر محمد مطر المسافرى 12.00                
0030508453  Q$فاطمه غلوم قم 1,200.00         
0030508586 ى حسن دارى عG االم$# 1,200.00         
0030515151 غايه محمد بن رشيد 1,210.80         
0030614076  Qتقوى محمد عبده احمد الكع� 1,231.20         
0030618141  QRخالد خليفه اليعقو 877.20             
0030658919 طالل راشد سالم 12.00                
0030666488 خوله سعيد جمعه الهويدى 1.20                   
0030715854 مؤسسه النجم الساطع للمواد الغذائيه 1,844.40         
0030717312 Tمحمد سعيد فارس سعيد المزرو 1,200.00         
0030760037 Pسلطان سالم تعيب عبيد القبي 600.00             
0030826400 سلطان محمد حمدان راشد بن خادم النعي� 1,200.00         
0030838010 صالحه سعيد حميد 1,200.00         
0030839841 ديما عبدe ب� جمعه البواردى الفال� 1,210.80         
0030843543 زا دارا رؤيا احمد م$# 1,251.60         
0030857216 سعيد عG ابراهيم 600.00             
0030948011 ى وز المه$# محمد مبارك ف$# 12.00                
0030960566 مسعود سعيد محمد العامرى 9,734.40         
0030964287  Qمحمد سعيد الكت� 1,262.40         
0030979386 ناعمه عبيد محمد عG الفال� 1,210.80         
0031000074 Gمحمد منقوش ال ع " عبدe حس/# 2,400.00         



0031024386 شيماء محمد الجوعان 631.20             
0031070768  Qسعيد الكع� eسالم عبد 12.00                
0031071975 عبدe حسن احمد حسن 926.40             
0031084304 eمحمد عبدالكريم عبد eه عبد م$# 1,231.20         
0031140559 ى سيف خليفه راشد سعيد المه$# 631.20             
0031142436  QRاالحبا ̀ ه ظافر نا من$# 600.00             
0031220001 هديه عبدe سعيد محمد القمزى 1,202.40         
0031231219 مريم عبدe مطر احمد محمد المنصورى 24.00                
0031248195 علياء احمد السيد مهدى سيد احمد 12.00                
0031307069  QVالح e زياد محمود خ$# 12.00                
0031349229  QRالمر الزعا ̀ ابراهيم محمد نا 1,200.00         
0031380218 عبدe راشد بن القيوس 1,172.40         
0031425153 محمد سالم محمد خلف بدواوى 2,421.60         
0031456006  Qى الجني� هالل النخ$# 600.00             
0031456448 عبدe سعيد العامرى 631.20             
0031468333  gدرويش محمد البلو� Q$زهره قم 12.00                
0031485871  QRالهدا eايمن عبد 1,207.20         
0031545077 Tخليفه محمد المزرو 600.00             
0031565224 عبدالرحمن عبيد سعيد الجروان 360.00             
0031601940 مطر خليفه سالم النعي� 600.00             
0031616130 عفراء غانم عبدe لفال� 1,210.80         
0031630001 امنه عG احمد 600.00             
0031661785 سوسن سالم خميس 600.00             
0031663015 كرا� سالم بن عاشور 1,200.00         
0031663440 عبدالعزيز سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0031678669  gحسن خميس البلو� Gنوف ع 12.00                
0031701113 بهجه عبدe فاضل عG محمد 1,210.80         
0031740503 سالمه راشد عبيد سالم العلوى 600.00             
0031795663 سعيد صغ$# سعيد 1,200.00         
0031822854  QRالمحر eشمه عبد 1,444.80         
0031833421 ى امنه ثاR" عG المه$# 1,210.80         
0031833949 Pعزه رحمه الشام 1,222.80         
0031851580 ̀ سالم محمد سعيد راشدى نا 1,231.20         
0031853784 فاطمه راشد سعيد عG المهندى 631.20             
0031864109 عبدe عايض محسن المنصورى 50,394.00      
0031866700 عG يوسف جمعه 600.00             
0031964452 يوسف محمد يوسف صديق المعلم 600.00             
0031986980 عائشه خليفه الظاهرى 1,200.00         
0032022653 احمد محمد عبدالكريم دويه 1,200.00         
0032030824 نوره عبدالرحمن محمد رفيع 1,200.00         
0032061742 عبدe سعيد سالم عبدe العبودى 3,600.00         
0032066578 سالمه سلطان سعيد 1,204.80         
0032074728 سعيد عبيد خلفان بن جرش السويدى 631.20             
0032096130 eسيف سعيد سلطان عبد 28.80                
0032107065 نوره عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو��  12.00                
0032127695 مطر عبدe دلموك 631.20             
0032172265  QRحمد حسن حمد عايظ االحبا 1,200.00         
0032211159 Vالش gPحسن القي Gراشد ع 1,231.20         
0032211886 ابراهيم صقر ابراهيم 1,210.80         
0032226431 منصور محمد سعيد محمد 1,207.20         
0032247591  gحسن البلو� eمحمد عبد 12.00                
0032268271  tعائشه احمد الرمي� 1,200.00         



0032291794  Qراشد سويلم الجت� Gراشد ع 600.00             
0032299203 م�" حميد سيف ب� 600.00             
0032313982 محمد هاشم عيP هاشم 1,210.80         
0032329630 عفراء راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0032332816 Pسهيل مبارك الشام 1,407.60         
0032334336 جاسم راشد جاسم عبيد الظاهرى 600.00             
0032353042 Pسعيد محمد الشام 34.80                
0032403557 ى حصه محمد المه$# 14.40                
0032426018 روضه محمد معيض 1,384.80         
0032437064 صالح راشد الزرى 12.00                
0032484074 Gنهله شعيب احمد ع 1,210.80         
0032490684  tفهد عتيق الرمي� 600.00             
0032513527 عبدe محمد حسن عبدe اليما{ 600.00             
0032541192 عبدe محمد رفيع الدالل 13,938.00      
0032551713 امينه سلطان سيف سلطان 600.00             
0032639045 العبيده خليفه زوجه حمد خويتم العامرى 600.00             
0032641150 " عنبول العبد� عبدالرحمن خالد عمر حس/# 600.00             
0032654748 زا مرضيه تيمور م$# 1,200.00         
0032708151 Gمطر عبيد سعيد حميد اله 600.00             
0032735848 رفيعه محمد يوسف 1,273.20         
0032757587 ايمان عبدe محمد عبدالواحد المعينه 1,201.20         
0032778957  QR اسيا عG سيف المح$# 600.00             
0032851959 " محمد غالب عبدالكريم محمد ياسم/# 877.20             
0032946142  gالبلو� " محمد احمد حس/# 1,200.00         
0032964507 عادل عبده الراد� 12.00                
0032976374 ه محمد المرزو��  ام$# 600.00             
0033014389 شيخه عG سالم الظاهرى 1,200.00         
0033041415 Gموزه محمد ع 12.00                
0033087253 Gال ع Pعي " سلوى حس/# 600.00             
0033095557 عبدe ايهاب انيس حسن 1,210.80         
0033097205 مها خليفه احمد السويدى 1,394.40         
0033112057 عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو��  12.00                
0001174194 فاطمه حسن احمد 600.00             
0033188808  Qعب$# احمد محمد احمد الكع� 600.00             
0033237356 ه عبدe سلمان سليمان العامرى م$# 1,210.80         
0033265680 خالد محمد ب� محمد عمر المنصورى 600.00             
0033280254 " الخويلدى خديجه محمد حس/# 12.00                
0033311634  QRمبارك محبوب سالم الدو 12.00                
0033340105 Tه جاسم محمد الرقراق المزرو م$# 938.40             
0033346015 زين حسن احمد عمر العزب 631.20             
0033403024 سعاد عبدe صالح حبش العرى 12.00                
0033466910 عبدe ضا{ عبدe ال بوعميم 1,200.00         
0033516959 مسعود عبدe محمد الجنا{ 967.20             
0033519116 عبده احمد الراد� 12.00                
0033521449 Pرحمه سالم الشام Gسالم ع 631.20             
0033523036 حمد صياح سيف سهيل 600.00             
0033527183 فارس عامر صالح محمد عامر الراشدى 600.00             
0033575146  gالبلو� eبالل محمد عبد 2.40                   
0033598268 امال عG مرT الجابرى 1,200.00         
0033716955 هدى حسن احمد عبدe الصفار 600.00             
0033778681 سالم مhى سالم الظاهرى 1,394.40         
0033788708  " احمد سيف سهيل الزف/# 1,798.80         



0033805097 ميثاء عبدe سلمان سليمان العامرى 1,210.80         
0033869247 مطر عG عبيد خليفه السويدى 1,210.80         
0033885080 حالوه سعيد حسن 1,200.00         
0033894987 جاسم عبدe صالح حبش العرى 12.00                
0033902858 خليل ابراهيم جمعه ابراهيم الخلصان 1,200.00         
0033935618 محموده محمد عباس 12.00                
0033948563 سالم سعيد محمد 1,210.80         
0033961204 eعبدالرزاق عبد eاحمد عبد 1,300.80         
0034017914 كنه محمد زوجه الشيخ سالم بن حم العامرى 2,368.80         
0034018878 مريم صالح احمد رشيد 12.00                
0034078471 ى احمد عبيد راشد عبيد المه$# 1,200.00         
0034096343 عائشه حسن وهيب 960.00             
0034120589 عبدe محمد المعي�"  12.00                
0034128725  Qشيخه راشد سعيد راشد الخطي� 25.20                
0034134483 خليفه مطر محمد النيادى 1,207.20         
0034172103 Pموزه شليوح مصبح فارسالشام 1,210.80         
0034172360 كريمه سالم محمد 600.00             
0034173771  "Rالحسا ̀ ̀ سعيد نا نا 600.00             
0034226983 ى يوسف حسن اليهرى Q$ص 600.00             
0034263183 طالب عبدالكريم عبدe م$#  631.20             
0034271104 سل� نصيب السبو� 600.00             
0034306068 محمد خالد ب� محمد سلطان السويدى 12.00                
0034313105 فاخره سعيد محمد المنصورى 1,200.00         
0034328516 يف فوالذى g� ثريا محمد 1,206.00         
0034330006 محمد عبده الراد� 12.00                
0034350801  gمحمد الحداد بلو� eمحمد يعقوب عبد 22.80                
0034416428  "Rحمدان سعيد سيف معيوف العريا 1,200.00         
0034485928 محمد فاروق عبدالكريم فاروق 631.20             
0034495606 عبدe مرت°" عبدالرحيم 1,262.40         
0034582361 محمد عG عبيد المرزو��  1,206.00         
0034615886 روزه عG راشد النعي� 661.20             
0034710203  " سكينه عG حس/# 1,570.80         
0034758467 Gسيف الذه Gسعيد فاضل ع 1,210.80         
0034827100  Qجمعه سالم خلفان خميس راشدى الكع� 1,200.00         
0034885685 عمر محمد عG كرم 34.80                
0034890473 عبدالعزيز حسن عG حمادى 1,200.00         
0034973079 شيخه عبيد حمد 1,262.40         
0034979203 ̀ مسيعد سويد قران المنصورى نا 631.20             
0035033244 خالد ب� محمد السويدى 13.20                
0035033518 مريم سالم راشد 600.00             
0035034792 فاطمه راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0035070413 eاحمد عبد eسالم عبد 1,200.00         
0035084676 Tفاطمه حميد محمد حميد المزرو 600.00             
0035099695 مريم احمد عمران 600.00             
0035135816 عبدe عبيد راشد بن عوقد 13,760.40      
0035145791 Gزهره محمد ع 600.00             
0035176924 Gهاديه محمد ع 1,200.00         
0035177538 موزه سلطان خلفان سلطان 1,200.00         
0035196541 Pروضه محمد ب� خلفان القبي 1,278.00         
0035219631 ناديه محمد قورR" جمعه 1,210.80         
0035277244 ناديه عبدالحق يوسف النجار 1,200.00         
0035285464  " خديجه غلوم حس/# 2.40                   



0035318213 رويه حمد سلطان 1,210.80         
0035324660 عتيبه سعيد احمد خلف العتيبه 1,760.40         
0035336447 مزيونه عبدe عبدالرحمن 938.40             
0004345496 Gمريم محمد ع 1,263.60         
0035338923 سعيد كرا� سالم بن عاشور 1,200.00         
0035347958 ى رائد عG عبدe احمد الكث$# 1,262.40         
0035355805 نوال عG محمد عبدe جمعه 12.00                
0035361950 حمد بهيان باروت العامرى 1,200.00         
0035362940 Pمطر خلفان الشام 1,279.20         
0035372459  "Rمحمد احمد سعيد محمد ال ثا 1,200.00         
0035393645  tمحمد عتيق محمد سالم الرمي� 1,200.00         
0035416359 عبدe محمد سعيد احمد الختال 1,584.00         
0035493425 سالم سهيل عويضان 600.00             
0035528177 م�" حسن احمد عبدe الصفار 600.00             
0035602445 خديجه احمد عG الحداد 12.00                
0035603724 نوف محمد حمدان راشد بن خادم النعي� 1,200.00         
0035608032 Gمحمد خميس محمد بن رويه الخي eعبد 1,398.00         
0035703800 خديجه عG عثمان 1,231.20         
0035783626 عG مبارك عمر 1,200.00         
0035793215  gPسعد سالم الخني eفاطمه عبد 1,200.00         
0035811661 ك سعيد العامرى Q$فايز ال 1,831.20         
0035823067 هنيه سالم طرشوم العامرى 1,394.40         
0035840706 سعيد احمد ربيع النعي� 12.00                
0035860722 فاطمه سيف الجابرى 631.20             
0035861907 �� العامرى g� سعيد محمد 600.00             
0035916155 زهره حمد محمد الغافرى 600.00             
0035982689 Pحميد ابراهيم سلطان الشام 12.00                
0036000133  ghمنال عبدالغفار عبدالرحمن عبدالغفار ال 10,897.20      
0036042478 فاطمه حمد صالح 24.00                
0036071217 نوره عG سالم زوجه خالد ب� السويدى 10.80                
0036105838 Vالفدا جميل اسماعيل الرم 718.80             
0036127386 سالمه سعيد عبدe قريبان قريبان 600.00             
0036133589 محمد مفتاح النيادى 1,200.00         
0036180689 خالد محمد اسماعيل عباس اسماعيل خورى 1,754.40         
0036185592 Pشيخه قنازل بن عيه الشام 1,399.20         
0036202249 حيدر صالح احمد 34.80                
0036209289 خليفه ابراهيم سلطان 600.00             
0036232878 احمد اسماعيل الحمادى 1,200.00         
0036266826 عايده ابراهيم محمد حسن المعي�"  12.00                
0036287970 سلطان عبدالرحمن هاشل محمد 26.40                
0036303762 سميه محمد زوجه جمال احمد جمال الخورى 1,200.00         
0036488833 ريتا كالتيG جوفاR" دون فيتو 1,262.40         
0036575322 سيد ابراهيم محمد طاهر سيد عقيل هاش� 1,322.40         
0036597769  Qسعيد الكع� eمحمد سالم عبد 12.00                
0036627879 محمد راشد حمد غدير 26,496.00      
0036640577 عبدe ماجد خلفان قريبان 600.00             
0036650144 هاR" محمد سعيد محمد المال الفال� 600.00             
0036652363 ̀ الزرى بدر نا 12.00                
0036668441 حنان عبدe احمد 1,200.00         
0036700998 احمد محمود احمد الحمادى 73.20                
0036763612 فاطمه السيد مهدى سيد احمد 12.00                
0036806741 فاطمه احمد يوسف محمد 1,200.00         



0036849329 اسماء عG سالم مرشود 1,210.80         
0036851043 عتيج مhى سالم عبيد بالعر� 3,788.40         
0036923941 ى Q$احمد العك eعرفات مبارك عبد 1,200.00         
0036924893 ساره عبدالحميد محمد التندى 1,322.40         
0036948906 كنه سالم سليم العامرى 1,278.00         
0036962435 عبدe صالح حبش العرى 12.00                
0037037419 ̀ الزرى راشد نا 12.00                
0037045476 عمر سالم سعيد المنها� 14.40                
0037080658 سعيد مبارك عبدe سعيد 1,210.80         
0037103502 " كاظم حمد حبيب عبدالن�Q حس/# 1,200.00         
0037112465 Vخصيبه الش eسلطان جاسم حسن عبد 7.20                   
0037131977 Pعزاء ابراهيم سلطان محمد الشام 12.00                
0037135067 فهد مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0037187590  Qسالم سعيد سالم عامر النق� 1,210.80         
0037203233 خلود عG السبو� 600.00             
0037245719 مراحب شا�" سعد الهاجرى 2,769.60         
0037307291  Qابوشلي� eهشام عبد 631.20             
0037375562  QRاالحبا ̀ ̀ زامل نا مبارك نا 1,200.00         
0037419423 سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0037420619 ساره جاسم محمد احمد سيف 5,258.40         
0037430186 Gحصه عبدالعزيز سعيد الشوم 600.00             
0037463063 احمد طارق العفي�"  1,222.80         
0037579571 ى صالح خليفه راشد المه$# 692.40             
0037615900  "Rموزه خلفان خميس الحضو 1,200.00         
0037638152  QRساره حمد عبيد ابراهيم الزعا 25.20                
0037657058 ̀ الحواى ̀ عباس نا نا 1,200.00         
0037787164  ±Rلمياء ن� الطا 1,569.60         
0037813459 بدر يوسف صديق المعلم 631.20             
0037843947 صفيه ابراهيم محمد 1,200.00         
0037891039 Tسلطان حمد المزرو 600.00             
0037899943 يف فلكناز g� محمد محمد eعبدالرحيم عبد 12.00                
0037930647 نجG احمد عG دسمال الحداد 12.00                
0037993362 وم ghمحمد نور محمود محمد رسول م 1,262.40         
0037997019  QRاالحبا ̀ مهدى نا 1,200.00         
0037997675 Gعدنان محمد ابراهيم ع 12.00                
0038005200 شمسه عبدالرحمن هاشل محمد 26.40                
0038016237 امل محمد عG راشد بن عدى 1,201.20         
0038046770 Gصالح العقي eالعنود احمد عبد 606.00             
0038077818 ى راشد سعيد عG المه$# 1,210.80         
0038085933 م�" مرT بالعيد الر�"  1,384.80         
0038103748 فاطمه عبدالوهاب محمد 1,200.00         
0038140026 مريم سيف حمد صالح الظاهرى 1,262.40         
0038198748  Qيتوم جمعه سيف الكع� 1,200.00         
0038204420 نوار محمد عبدe عامر الفال� 1,321.20         
0038304336 طالب منصور سالم 1,210.80         
0038335567 خليفه صالح محمد كروع الفال{ 1,200.00         
0038347779 مزون عبدe محمد رفيع الدالل 1,262.40         
0038368944 عبدe صالح عمر الحامد 631.20             
0038394727 سعيد عG سالم عG مرشود 1,210.80         
0038439075 Pالشام eعبد ̀ سالم نا 1,200.00         
0038543863 ى وز المه$# عائشه محمد مبارك ف$# 12.00                
0038592866 نبيل حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                



0038613280 محمد عبدe عG محمد الجس� 12.00                
0038614255 مح� عG فالح جابر 24.00                
0038680338  " فاطمه غالم محمد ام/# 1,200.00         
0038723248  "Rمحمد يوسف محمد يوسف الشيبا 877.20             
0038738453 احمد ابراهيم السويدى 600.00             
0038756002 Vالش gPحسن القي Gراشد ع eعبد 1,200.00         
0038786589 طيب محمد عبدالعزيز الhكال 1,210.80         
0038806103 عG حسن عبدe كليب 692.40             
0038808683 سالم عG خميس حسن الزيودى 1,200.00         
0038845238 حمد خالد جعفر محمد العطار 1,200.00         
0038846921 موزه خليفه احمد سيف السويدى 1,394.40         
0038860399 محمد حميد عبدe محمد القاس� 24.00                
0038876618 فهيمه السيد مهدى سيد احمد 12.00                
0038882454 شيخه عبدالرحمن هاشل محمد 26.40                
0038913618 ى محمد عبدe المه$# 1,200.00         
0038960293 سالم محمد سيف الفال� 1,222.80         
0038972019 عG سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0039038042 راشد عبدe القيوس 1,111.20         
0039047072 عبيد ابراهيم محمد بن حضيبه 1,262.40         
0039069192 بدريه السيد هاشم الموسوى 1,200.00         
0039075611  "Rالسيال eمحمد عبد Gع 1,262.40         
0039078189  Qنوف خميس عبيد خميس الكع� 1,233.60         
0039092245 Gخالد عبدالرحمن ال ع 600.00             
0039124564 Gصالح العقي eاحمد عبد 606.00             
0039143277 " صالح يوسف عبدe حس/# 12.00                
0039148859  gحسن خميس البلو� Gعنود ع 12.00                
0039160641 مديه عG سيف خلفان بالجافله 692.40             
0039213397 حصه سعيد عبيد 1,273.20         
0039248143 Tتعيبه ب� عبيد المزرو 877.20             
0039288693 حسن عG كرم 28.80                
0039293048 دغاش عبدe سعيد مسلم الجابرى 3,610.80         
0039336478 يفه خليفه المرر g� 600.00             
0039362219 احمد عG مراد تاجي£ 1,262.40         
0039382068 السيد محمد فضل السقاف 631.20             
0039401701  "Rراشد الحمرا Pراشد عي Pعي 1,200.00         
0039411100 خالد عبدe صالح حبش العرى 12.00                
0039425693  Qالكع� eحمد خلفان سالم عبد 1,200.00         
0039434230 Pمريم ب� احمد القبي 1,754.40         
0039503360  "Rمحمد راشد الحسا eعبد 600.00             
0039540725 عايده عبدالرضا عبدe خورى 1,936.80         
0039541235 ̀ عبيد راشد المؤذن نا 631.20             
0039627237 مريم احمد محمد الحريز 24.00                
0039628095 امنه عبدe محمد زوجه عبدالعزيز حسن 1,210.80         
0039643345  "Rسيف حميد خلفان الحسا 1,210.80         
0039691048 eمعاذ مو� ابراهيم عبد 1,210.80         
0039713974 حمد عبدe عG محمد الجس� 12.00                
0039851790 محمد سعيد راشد الطاير 1,384.80         
0039893498 مصبح عبيد جمعه بن عديل 12.00                
0039899344 محمد محمد عبدالرحمن المال 3,610.80         
0039994369  Qعلياء احمد محمد احمد الكع� 1,231.20         
0040019594 عG سلطان عG عنون النعي� 600.00             
0040030929 عائشه ثاR" محمد 34.80                



0040038167 Pرائد عبدالعزيز هادف حميد الشام 1,273.20         
0040186013  QRابراهيم عبيد الزعا 25.20                
0040253842 Gقاسم الساح Gسهيم ع 1,200.00         
0040284971 " الرئيس جاسم حس/# 600.00             
0040290322 Gع Pصالح سالم عي 12.00                
0040311487 Gكلثم حمد عبيد حمد الغف 12.00                
0040315159 ى سيف بخيت راشد احمد الجم$# 1,262.40         
0040319210  Q$ش " مهديه السيد حس/# 12.00                
0040325535 سعيد معضد صالح بوقراعه 1,200.00         
0040331117  Qمحسن المصع� Gهناء خالد ع 45.60                
0040335236 هان ghعائشه سلطان ال 1,200.00         
0040350333 محمد عبدe محمد رفيع الدالل 1,262.40         
0040495046 عائشه عيP حمعه عG السعدى 600.00             
0040641197 عبدe محمد عبدe المال 1,273.20         
0040684725 فاطمه حارب حارب العتيبه 1,184.40         
0040701438 موزه سعيد احمد خلف العتيبه 1,515.60         
0040716106 بدريه راشد الزرى 12.00                
0040732532 ى مسلم سالم واسط الكث$# 24,022.80      
0040799147 Tسعيد خلفان سالم خلفان مزرو 1,384.80         
0040804441  Qسيف خلفان سيف خليفه الكع� 34.80                
0040814711 عبدe محمد عبدe مدR" جنا{ 1,200.00         
0040828430 عبداللطيف محمد ت�� عبدالكريم 600.00             
0040900894  Qمحسن الجني� Gع 1,204.80         
0040925801 نسيم شيخ محمد 1,200.00         
0040932789  "Rشالوا " عG محمد عبدالرسول عبدالحس/# 1,292.40         
0040946350 احمد عبدالرحمن احمد الجرمن 7,200.00         
0040955980 شيخه محمد الظاهرى 1,210.80         
0040986375 " الهرر فاطمه ثاR" شاه/# 631.20             
0041067779 راكو للصيانه و المقاوالت العامه 24.00                
0041090199 Tشمسه سعيد فارس سعيد المزرو 1,200.00         
0041109781 دره محمد حمد سعيد العري� 1,384.80         
0041144401 Tسعيد محمد سويح المزرو 1,200.00         
0041145134 حصه خليفه حمد بوشهاب 12.00                
0041235698 ̀ صالح ال رحمه فارس نا 34.80                
0041257331 مروان سعيد عG سعيد الهش 1,262.40         
0041265181 فاطمه حسن ابراهيم محمد 1,210.80         
0041292885 اسماء راشد الزرى 12.00                
0041304814 نوره عG عمر 12.00                
0041392841 ناديه عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 3,247.20         
0041399738  QRحمد سالم عبيد الزعا 673.20             
0041443529 ابراهيم عبدالكريم يعقوب رستم 12.00                
0041466489  gPسعد سالم عمر الخنب eعبد 3,600.00         
0041502006 ن�ه محمد عبدe باباعيش 12.00                
0041507862  Qتارا زينل باقر مح� 2,368.80         
0041513841 محمد عG المنصورى 631.20             
0041553858 خالد عبدe بن تركيه 877.20             
0041564481 يف فلكناز g� احمد عبدالرحمن فلكناز محمد 4.80                   
0041609543 Tمحمد احمد سيف المزرو 1,384.80         
0041616770 محمد عبدe محمد المعي�"  12.00                
0041658669 يفه كرم محمد مراد g� 12.00                
0041681263  Qعبيد عجيل عبيد الخطي� 1,262.40         
0041713077 محمد احمد عبدe قاسم 1,273.20         



0041729822 Tمصبح المزرو ̀ امنه مصبح نا 24.00                
0041740327  tRالحار " ايمان صالح عائض حس/# 1,204.80         
0041775277  "Rاحمد محمد مند eيه عبد خ$# 12.00                
0041779449 فوزيه احمد ال صالح 600.00             
0041817332 مريم جمعه مبارك فرحان كريف 1,210.80         
0041863588 عG سلطان عG محمد بالرشيد 1,200.00         
0041866951 هند حمد خويتم بخيت العامرى 1,200.00         
0041880453 محمد نصيب محمد احمد بالنقيطه 2,414.40         
0041937102 راشد خالد ب� محمد السويدى 12.00                
0041971080 احمد عبدe محمد صفر الهرمودى 1,200.00         
0041988379 خديجه كرا� سالم بن عاشور 1,200.00         
0042021658 حمده عبدالرحمن سعيد عبيد بن مسحار 1,200.00         
0042042787 ى عG عاشور محمد الكث$# 26.40                
0042109193 مريم سعيد محمد 1,777.20         
0042109362 احمد سالم مصبح عG المقبا� 12.00                
0015961571 فاطمه محمد حسن 12.00                
0042236782 عائشه كاسب خليفه المسافرى 1,220.40         
0042309726 سعيد محمد سهيل نهيان بوخرايط العامرى 1,200.00         
0042312445 ى سلطان سعيد سالم المه$# 636.00             
0042328525  QVحمد زياد محمود الح 12.00                
0042360193 هناء السيد هاشم السيد محمد الهاش� 1,200.00         
0042371773 عمران محمد مهنا ماجد النعي� 1,458.00         
0042474638 Gعوشه جاسم ع 1,200.00         
0042515429  Qفاطمه مبارك الكت� 1,262.40         
0042550183  Qسعيد فهد سعيد جمعه الكت� 1,332.00         
0042577557 معصومه السيد هاشم هاشم 24.00                
0042602113 حمده عبدالرحمن محمد رفيع 1,200.00         
0042612364 سعيد خليفه جمعه سعيد الورد الدرم£ 1,359.60         
0042638459 ̀ المنصورى هزاع نا 12.00                
0042688045 عبدe كرم محمد مراد 12.00                
0042694890 كينك ستار دQR (ش. ذ. م. م 13,477.20      
0042737468 زينب مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0042778631 عبدالرحمن نواب جالل 1,530.00         
0042862718 Gسلطان راشد سلطان احمد صباح الهام 1,262.40         
0042864115 مريم سعيد سعيد 12.00                
0042876405 شيخه ابراهيم سيف احمد كلبان 3,248.40         
0042877245 سيف كاسب خليفه سيف كاسب المسافرى 1,220.40         
0042895923 اسماء عبدe الشيخ احمد ال الشيخ 2,368.80         
0042901675 محمد عبدe طالب 1,204.80         
0042983889 Gيوسف احمد ال ع eمحمد عبد 600.00             
0042984240 عبدالعزيز خالد ابراهيم محمد المعي�"  1,200.00         
0042996149 عاطف عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0043038297 بدريه عبدe محمد المعي�"  12.00                
0043062501 عبدالرحيم عبدe احمد المال 1,200.00         
0043130266 معرض المرفا للسيارات 24.00                
0043140772  ±Rراشد حميد راشد اليحيا 600.00             
0043147702 محمد كاسب خليفه سيف المسافرى 1,220.40         
0043165139 خليفه سلطان عG محمد بالرشيد 1,200.00         
0043194305  tالرمي� eرفيعه عبد 600.00             
0043215365 eابراهيم محمد احمد عبد Gعهود ع 12.00                
0043352221 Gيفه قا�" ع g� 871.20             
0043359634 Pمنال محمد عمران تريم الشام 1,200.00         



0043417165 eعلياء راشد عبد 68.40                
0043418634  "Rاحمد يوسف محمد الشيبا 877.20             
0043433371 سعاد ربيع بالل البدور 12.00                
0043521000  Qالجني� Pعي Gفوزيه صالح ع 1,200.00         
0043552113  QRراشد حميد العشيش الزعا 600.00             
0043556743 م�" عG كرم 28.80                
0043577122 Tعبدالرحمن كرم عمر الفقا 1,200.00         
0043579247 رحمه كرم محمد مراد 12.00                
0043598980 سيف سيف غانم السويدى 1,879.20         
0043633703 eشما عارف عبد 1,267.20         
0043669654 حنان حسن احمد عبدe الصفار 600.00             
0043676432 " الجزيرى " عبدe حس/# حس/# 753.60             
0043698370 الغوى خميس جمعه 1,384.80         
0043719461 Pمبارك خلفان الشام 1,286.40         
0043730115 Tخديجه مطر خميس خلفان المزرو 600.00             
0043731147 وليد سيف مشارى 631.20             
0043761495 مجموعه بن بندوق للتجاره 1,384.80         
0043801835 ̀ المنصورى دوله نا 12.00                
0043802497 ̀ القاس� مهره ماجد نا 1,262.40         
0043838118 محمد عبدe محمد حسن اليما{ 600.00             
0043842978 مريم ابراهيم السويدى 600.00             
0043852527 عG عبدe عG مسعود الظاهرى 1,384.80         
0043867755 سالم عبيد المنصورى 3,597.60         
0043879540 eعبد Pوفاء محمد عي 12.00                
0043883989 Pالقبي ̀ عبدe سعيد نا 600.00             
0043894581 ه عبدe محمد يح�# ال بريك نظ$# 2,400.00         
0043913702 عفراء سلطان عG النيادى 600.00             
0043924436 ى مروى مسلم سالم واسط الكث$# 1,208.40         
0043980890  QRجاسم الزعا ̀ مريم يوسف نا 1,200.00         
0044027790 عبدe عيP بو الصفارد 600.00             
0044067976 سلطان ابراهيم اسماعيل احمد 12.00                
0044101641 فوزيه عبدe زوجه ايوب عبدe الحوس�"  600.00             
0044124948 جاسم صالح احمد رشيد 12.00                
0044211507 eعبد Pجابر محمد عي 12.00                
0044232600 ى مبارك خليفه راشد المه$# 1,262.40         
0044233683 Gسعيده خليل الع 1,394.40         
0044320599 عزيزه احمد محمود 1,210.80         
0044344685  gPسعد سالم الخنب 1,200.00         
0044367124 حمدان حمد سعيد بالخالص العامرى 7.20                   
0044373399  tمحمد سعيد ضا{ الرمي� eعبد 54.00                
0044384085 ̀ العويس رحمه عبدe نا 1,999.20         
0044416757 ̀ عبدالواحد مرضيه نا 1,201.20         
0044441601 فاطمه محمد عG العطار 1,754.40         
0044443704 نوره احمد محمد احمد 12.00                
0044473166 Gثائره عبداالمام جاسم محسن ال ع 2,407.20         
0044482387 روضه محمد احمد الفال{ 600.00             
0044494121 Pسالم محمد هاشل محمد الشام 26.40                
0044522559 ̀ عبدالرزاق محمود الرزو��  نا 1,777.20         
0044596998 حليمه صياح خميس العتيبه 1,200.00         
0044649563 عG خميس حسن الزيودى 1,207.20         
0044676521 Pحصه عمران تريم الشام 2,590.80         
0044698771 ورثه المرحوم م$# عبدالعزيز احمد خورى 2,368.80         



0044705124 عبدe محمد مال e محمد 600.00             
0044753695 Gالغف Gموزه ع 1,204.80         
0044761011 بدريه محمد الفال� 1,200.00         
0044793180 عG سالم حسن اليما{ 600.00             
0044799526 عبدالمجيد عG جمعه االنصارى 1,210.80         
0044805114 غانم عبدe ب� جمعه البواردى 1,210.80         
0044857122 احمد عبدe عG محمد الجس� 12.00                
0044927235 Gابراهيم ع " غيضه حس/# 12.00                
0044958391 عزيزه عبدe الحمادى 1,202.40         
0045018207  tفارس سيف سعيد الغي� 1,200.00         
0008376943 Gفاطمه محمد ع 1,210.80         
0045116427 Tم�" عبدالرحمن كرم عمر الفقا 1,200.00         
0045205801 " صالح يوسف شيماء حس/# 12.00                
0045237366 موزه سالم جمعه سالم الروم 1,210.80         
0045318858 عبدالرحمن محمد رفيع الدالل 1,262.40         
0045406352  QRم�" خليفه اليعقو 1,278.00         
0045417086 سالمه محمد عG خميس الحوس�"  12.00                
0045455754 سهيل حسن عبدالرحمن عبدالرحيم 1,200.00         
0045504945 Pخادم محمد ابوعال مه القبي Pحمده عي 1,200.00         
0045526074 عG عبدe مال حسن درويش 60.00                
0045536325 احمد عG سالم عG مرشود 1,210.80         
0045539987 محمد عبدe سعيد 1,200.00         
0045545166 مريم محمد احمد 1,200.00         
0045554596 تهاR" محمد الحوس�"  1,200.00         
0045575209 ̀ صالح ال رحمه محمد نا 24.00                
0045577150 احمد عبدe ب� جمعه البواردى 1,210.80         
0045654485 موزه خلفان راشد 28.80                
0045669159 فاطمه عG فالح جابر 24.00                
0045676029 راشد الهوم محمد غنام المنصورى 1,184.40         
0045678944 عG سلطان عG مساعد البدواوى 631.20             
0045688175 مهره محمد سهيل نهيان بوخرايط العامرى 1,200.00         
0045733971 هادى عايض مطرف العامرى 1,394.40         
0045815885 عبدe احمد عبدالرحمن حميد الحديد 1,262.40         
0045820349 مريم حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0045841106 محمد سلطان محمد احمد العتيبه 1,754.40         
0045854198  QRشيخه محمد الزعا 25.20                
0045935578 بدر النساء محمد رضا كما� 1,200.00         
0045937238 عائشه محمد عبيد الظاهرى زوجه محمد صقر 1,200.00         
0045948945 صالح محمد مقرم 600.00             
0046005941 عG غانم محمد 3,597.60         
0046044960 Pغاليه حميد ابراهيم سلطان الشام 12.00                
0046090295 يف محمد شهاب g� محمد " ساره محمد ام/# 1,200.00         
0046105868 راشد هالل الدرم£ 1,200.00         
0046108855 عائشه سالم سليمان حمد 906.00             
0046153296  gحسن خميس البلو� Gشوق ع 12.00                
0046187838 نوره عبدe محمد خميس 600.00             
0046228722 موزه محمد عG زوجة احمد حمد احمد المنصور 1,215.60         
0046266420 اسماء مال e احمد نصيب 12.00                
0046299193 نجالء مسلم سليمان عبدe الكيو� 1,384.80         
0046301922 عيP عبدe محمد خميس 600.00             
0046348390 حمد سالم المنصورى 1,765.20         
0046398462 موزه سعيد البادى الظاهرى 722.40             



0046429580 جميله محمد عG مال{ 300.00             
0046456531 خالد ابراهيم عبدe حسن 1,200.00         
0046456926 ى فاطمه سلطان المه$# 636.00             
0046470596  QR عبيد ربيع غريب مبارك المح$# 840.00             
0046472118  "Rسعيد سيف معيوف العريا 1,200.00         
0046485856 عائشه عبدe عبدالرحيم الفهيم 1,210.80         
0046546888 رياض احمد عG دسمال الحداد 12.00                
0046594353 عG محمد الظاهرى 1,200.00         
0046607392 عائشه سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0046643012 سلطان سالم سلطان 12.00                
0046687558 نجوى حاتم برفش جارe المنها� 600.00             
0046822250 سعيد ماجد خلفان عبدe قريبان 600.00             
0046836327 رقيه محمد صالح 12.00                
0046841812 عوشه محمد سيف 12.00                
0046901991  Qسعيد الكع� eفاطمه سالم عبد 12.00                
0046912545 Pراشد محمد الحب Gنوال ع 1,200.00         
0046956692 سعيد عG سعيد الهش 1,262.40         
0047024235 احمد بن الشيخ محمد احمد عبدالسالم 692.40             
0047065770  QVامنه محمد جه 1,210.80         
0047078109 ى نوال محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0047122097 محمد عبدالصمد راشد الكيتوب النعي� 1,200.00         
0047217368 راشد احمد برشيد الظاهرى 1,278.00         
0047219412 " نا` نجيبه حس/# 1,210.80         
0047229253 ى شيخه محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0047236750 فيصل عG محمد عبدe جمعه 12.00                
0047255033 مريم عبدe صالح حبش العرى 12.00                
0047260054 ايمان احمد الحوس�" زوجه خالد محمد السويد 1,200.00         
0047332469 احمد عبدe حا{Q عG خورى 1,200.00         
0047403306 Gفاطمه اسماعيل ع 1,262.40         
0047422684 " صالح يوسف هيثم حس/# 12.00                
0014128632 محمد احمد محمد احمد 26.40                
0047541399 علياء رحمه الغزال 1,210.80         
0047562567 نبيل محفوظ عG بن حيدر 1,273.20         
0047580891 محمد عبدe محمد الجابرى 692.40             
0047617054 كرم محمد مراد 12.00                
0047628272 محمد عبدe المطوع 1,262.40         
0047645151 مريم راشد سعيد النيادى 1,200.00         
0047677331 Gالعلي eمحمد عبد 24.00                
0047689019 موزه سيف حمد السويدى 1,461.60         
0047713688 Tهدى عبدالرحمن كرم عمر الفقا 1,200.00         
0047749735  QRغابشه مبارك االحبا 600.00             
0047765344 ى بينه محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0047787373  QRمهره سلطان الزعا 25.20                
0047870480 ساره محمد سعيد محمد 1,207.20         
0047893508 ى جمال احمد محمد المه$# 1,264.80         
0047894563 ̀ الراوى عG سالم عG سالم نا 1,203.60         
0047902045 محمد عبدالمجيد سالم عبدe محمد الحوس�"  10.80                
0047948455 ريما محمد حسن ابراهيم الحواى 12.00                
0047948747 سلوى سالم العطاس 24.00                
0048029251 عبدe احمد محمد بن رفيعه 1,384.80         
0048050331 زوينه عG الظاهرى 1,200.00         
0048063684 Tاحمد خليفه محمد المزرو 1,200.00         



0048122039  Qسعيد الكع� eعلياء سالم عبد 12.00                
0048134425 Tفاضل راشد المزرو 34.80                
0048192091  " شمسه حميد سالم الش/# 12.00                
0048200046 عائشه احمد محمد عG اليبهوR" الظاهرى 146.40             
0048204887 سناء غلوم زوجه عبدe السيد محمد الها 1,692.00         
0048260188 ساره صالح عمر الحامد 631.20             
0048320125 Gسالم ع eمريم عبد 12.00                
0048328228 ̀ صالح ال رحمه خلود محمد نا 24.00                
0048346866 سعيده شومان خميس 1,262.40         
0048365773 ى وليد محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0048401119 Gحمده راشد سلطان احمد صباح الهام 1,262.40         
0048404613 سالمه سالم الظاهرى 600.00             
0048430277  Q$احمد ابراهيم قم 1,200.00         
0048529556 Gعيد الغف " حس/# 1,200.00         
0048529728 عائشه جمعه محمد المطوع 1,200.00         
0048533235 حبيبه راشد سعيد عG المهندى 631.20             
0048536439 سعيد سلطان سالم سلطان 12.00                
0048544569 Gسعيد عبيد سعيد حميد اله 1,317.60         
0048604311 مواز مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0048655478 راشد سعيد محمد مصبح القايدى 1,200.00         
0048676831 سعيده عG حمد عبيد بن جرش 1,200.00         
0048685936 رحمه عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0048715154 خالد سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0048722995 مريم حسن محمد 28.80                
0047666824 Gاحمد ابراهيم ع eعبد 12.00                
0048725299 غازى اسماعيل بن حافظ 1,394.40         
0048746434 ماجد عبدe عG مسعود الظاهرى 1,384.80         
0048773194 Gع eفاطمه عبد 30.00                
0048807197 Gسيف محمد صبيح ع Gع 1,262.40         
0048846772 حصه عبدالرحمن عG ال حرم 1,200.00         
0048874535 حمد عبدالرحمن هاشل محمد 26.40                
0048907632 عبدe ابراهيم حسن المعي�"  12.00                
0048958330 حمد سعيد محمد سعيد بن ثالث 1,233.60         
0048962862 ه خليفه عبيد صغ$# 1,300.80         
0049003909 راشد سعيد سعيد 12.00                
0049047640 محمود ابراهيم عسكر اسماعيل العسكر 600.00             
0049049922 محمد حمدان عبدe دلموك 600.00             
0049056507 Tالمطيو Pمريم هالل محمد عي 1,261.20         
0049063141 محمد عبده عبدان 1,200.00         
0049090591 حسن عG محمد عبدe جمعه 12.00                
0049114012 م�" عبدالرحمن عبيد سعيد الجروان 1,207.20         
0049118017 لمياء عبدالعزيز احمد عبدe لوتاه 1,262.40         
0049144201 Gه محمد ابراهيم ع من$# 12.00                
0049167543 " قابيل ناجيه ابراهيم حس/# 1,200.00         
0049197418 ̀ صالح ال رحمه ̀ محمد نا نا 24.00                
0049221198 Vالعبد الش eخالد حسن عبد 1,200.00         
0049223176 خلود مسلم البوسعيدى 600.00             
0049234737 نوح عبدالعزيز محمد المرزو��  12.00                
0049249671 حماد حمدان سلطان حمد العامرى 1,273.20         
0049253330 �� العامرى ghسالم سهيل ال 1,200.00         
0049327628 صالح سالم الصيعرى 1,204.80         
0049331078 جميله احمد حرQR العامرى 1,273.20         



0049372672 Tحمد سالم مبارك الدر 12.00                
0049373536 احمد ثاR" عG بن غليطه 1,405.20         
0049393733 احمد عبدe محمد البو{ 1,659.60         
0049437500 ابراهيم مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0049497977  Qزينب مبارك حمد الجني� 600.00             
0049519864 كامله خلفان جباره المرر 1,060.80         
0049537431 ف g� السيد Q$فاطمه السيد عباس السيد ش 12.00                
0049543979 سيف حمد صالح الظاهرى 1,200.00         
0049599225 ى Q$احمد العك eسليمان مبارك عبد 1,200.00         
0049670076 ̀ شيخ منصور ابراهيم الرخي� معمر نا 1,200.00         
0049690569 Tخليفه محمد سعيد المزرو eعبد 1,200.00         
0049695658 ى حمد محمد عG المه$# 1,210.80         
0049756450 اسماء محمد عبدe عبدالرحيم 1,200.00         
0049802374 Pسالم الشام Gلوي® ع 600.00             
0049852711 eعبيد eسعيد محمد عبد 1,200.00         
0049941625 راشد سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0049948736 حمدان عبدe محمد خليفه الكندى 1,384.80         
0049951210 حمد هزاع سلطان خلفان الدرم£ 1,262.40         
0011811964 eجميله احمد عبد 1,262.40         
0049994621  QRحسن رحمه الزعا Gهند ع 68.40                
0050003624 حمد عG السبو� 600.00             
0050007257 عG عتيق غانم بن الحج 1,200.00         
0050031633 اليازيه عG يوسف مو� المرزو��  1,200.00         
0050073603 خديجه حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0050075510  Qشيخه فهد سعيد جمعه الكت� 1,210.80         
0050086129 ̀ المنصورى لطيفه نا 600.00             
0050090679 عائشه ابراهيم محمد 12.00                
0050094768 عفراء مطر زايد جديد المنصورى 600.00             
0050116049  tخلفان احمد الرمي� 1,200.00         
0050119819  "Rخالد وليد سعيد حمد المشغو 968.40             
0050155337 ميثاء محمد سيد يV فرج الهاش� 1.20                   
0050173215 سيف محمد سيف السويدى 1,284.00         
0050174535 خالد عG محمد عبدe الصايغ 12.00                
0050284865 eايمان عارف عبد 1,267.20         
0050304194 Pعبيد المويج� الشام Pفاطمه عي 1,200.00         
0050341052 فاطمه عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 1,200.00         
0050345443 عزه عبدe البغام زوجه عG النعي� 600.00             
0050351758 عG محمد عG خميس الحوس�"  12.00                
0050433074 ̀ى محمد احمد مفتاح النا 1,827.60         
0050459512  tRالحار " وفاء صالح عائض حس/# 1,204.80         
0050477596 يف السيد باقر g� بتول السيد محمد 12.00                
0050530331 سل� عG محمد بنواس 24.00                
0050552980 فاطمه عبدe الحاج احمد 12.00                
0050607394 شمسه عG كرم 28.80                
0050647671 جاسم عG جاسم الظاهرى 600.00             
0050685099 Tسعيد مبارك فاضل سعيد المزرو 600.00             
0050720843 Gالغف Gخليفه ع 1,384.80         
0050722874 Pفاطمه احمد شام 34.80                
0050733143  tالرمي� eسهيله عبد 1,200.00         
0050761348 كنه صقر عبيد خرباشالظاهرى 1,200.00         
0050765629 مريم عبدالرحمن سعيد المدفع 1,394.40         
0050790498 يف g� علياء نظام محمد 1,300.80         



0050838051 Gامنه طالب الخي 1,210.80         
0050848771 عادل سالم خميس سالم السعدى 600.00             
0050867992 خليل ابراهيم عبدe حسن 1,200.00         
0050886052 رشيده محمد حسن زوجه عبده محمد عبدان 1,200.00         
0050900280 سعيد عG المنصورى 1,222.80         
0050955120 حمده صغ$# سعيد 1,200.00         
0050970278 ̀ حميد عبدe الشيبه النعي� خليفه نا 2.40                   
0050970549 ليG صابر محمد 12.00                
0042994953 احمد حسن احمد 600.00             
0051003507 " محمد الشعا� ̀ محمد بن حس/# نا 1,783.20         
0051008252 Vالش gPحسن القي Gمحمد راشد ع 1,200.00         
0051026742 محمد سلطان عG محمد بالرشيد 1,200.00         
0051048489 حسن عبدالرحمن محمد 1,526.40         
0051108499 شمه سعيد خلفان �ور الخالدى 1,200.00         
0051120357 سلمان عبدe سلمان سليمان العامرى 1,210.80         
0051184946  "Rال ثا eمحمد سعيد عبد Pعي 631.20             
0051233314 يف عبدe الحوس�"  g� eعبد 1,200.00         
0051233966 بدريه احمد عG دسمال الحداد 12.00                
0051234833 احمد عبدالجليل عبدالعزيز محمد الفهيم 1,200.00         
0051267208 شمسه عG خلفان 1,200.00         
0051280728 عG صغ$# سعيد خليفه 1,200.00         
0051294061  gPمحمد الحب Gناجحه ع 10,435.20      
0051341803 ى كنه عبيد بن بريك المه$# 1,200.00         
0051347350 عائشه عبدالرحمن هاشل محمد 12.00                
0051367585  QRعوض  حنتوش الكر eيح�# عبد eعبد 1,262.40         
0051376795 جمال سيف خميس المرى 1,233.60         
0051383947  Qمحمد ضعيف حمد غدير اجت� 1,262.40         
0051434577 Tالدر Pمحمد سالم محمد عي 1,200.00         
0051458878 eسعيد حمد عبيد eسالم محمد عبد 1,200.00         
0051512918 كليثم سعيد اليبهوR" الظاهرى 600.00             
0051642993 وضV سعيد سعيد 12.00                
0051719127 فاطمه سلطان عبدe محمد المرزو��  1,080.00         
0051747076 نورجهان وارث عG وحيد 600.00             
0041278405 عائشه محمد عبيد 1,515.60         
0051770439 سل� خليفه عبيد محمد العوى 877.20             
0051790765 Pشمسه محمد ب� خلفان القبي 1,278.00         
0051816851 eخوله احمد حسن عبد 12.00                
0051822948 يف ghمحمد ال eحمده محمد عبد 600.00             
0051841458 eمحمد الحاج عبد eمريم عبد 1,200.00         
0051858952  Q}سعد عمر راشد رشيد الخر 1,384.80         
0051863795 ندى جمعه ضا{ بن تميم 877.20             
0051935090 خليفه خميس جمعه الغويص 661.20             
0051937166 ميثاء محمد يوسف صديق المعلم 600.00             
0051960839 فيصل سالم عبدe محمد ال بريك 1,263.60         
0051970357 وداد محمد احمد 1,200.00         
0052004861 ى مطر عبدالرزاق عG عبدe الخم$# 1,200.00         
0052021250 مها ب� حامد 2,462.40         
0052043465 وحيد عبدe محمد المعي�"  12.00                
0052048857 مرزوق حمد حسن عبدe العبيدى 600.00             
0052126980  Qاحمد سعيد منانه غدير اجت� 1,262.40         
0052150101 Pب� الشام "Rثا 1,208.40         
0052176558 eالهام احمد عبد 1,262.40         



0052222373 معاذ سالم عبدe محمد الحوس�"  1,200.00         
0052313883 سلطان مختار محمد 631.20             
0052385858 صفيه حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0052414035 شيخه راشد الزرى 12.00                
0052415279 نجاه عبدالعزيز محمد المرزو��  12.00                
0052427926 سالم عبدe سعيد بن غليطه 1,407.60         
0052429295 Pراشد حميد راشد بوهنيدى الشام 631.20             
0052432103 المر مفتاح النيادى 1,210.80         
0052444435 ندى راشد الزرى 12.00                
0052455225 مطر محمد سعيد راشد الطاير 1,384.80         
0023302132 محمد عبدe احمد 1,200.00         
0052537891 Gجمال عبدالرحمن محمد ع 1,384.80         
0052652688 حمد مبارك مسلم العامرى 1,231.20         
0052692172 نوال عيP محمد الحلو 1,394.40         
0052735990 طارق ب� احمد سعيد بن خادم 1,444.80         
0052755358 سعيد محمد هالل عG الزح� 4.80                   
0052762633 عائده المنوQR ابراهيم بن جميع 1,201.20         
0052831080 احمد محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0052847680 Pمبارك خميس سعيد خميس الشام Gع 1,210.80         
0052874767 راشد سالم جمعان 12.00                
0052886459 محمد عG الظاهرى 1,210.80         
0052909084 Tاالم$# المزرو eحمد عبد 1,210.80         
0052925909 عG كرم محمد 28.80                
0052945225 حصه عبدe سليمان بن زايد 1,210.80         
0052968302 يفه السيد محمد عبدالقادر g� 1,231.20         
0053025779 ليG عبدe فردان 600.00             
0053040010 Gالع Gعمر فاروق حسن ع 1,296.00         
0053121457 نورا نواف محمد عG فواز 1,200.00         
0053132486 مرزوق محمد عG سيفان المرى 1,200.00         
0053178782  "Rاحمد محمد مند eاحمد عبد 12.00                
0053298664 نور سالم باجبع 1,200.00         
0053324004 هزاع محمد عG مصبح 12.00                
0053365036 موزه صغ$# سعيد 1,200.00         
0053367378 مريم حميد زوجه عG يوسف عG المرزو��  1,200.00         
0053440043 محمد ادريس الحامد 600.00             
0053492564 احمد عبدe مطر احمد محمد المنصورى 24.00                
0053506606 Gهند احمد ابراهيم ع 12.00                
0053559962  QRسلطان الزعا eعبد 25.20                
0053592402 عائشه مبارك ابوحلقه 600.00             
0053599557 صفيه طه محمد 28.80                
0053646421 عبدe سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0053663995 Gكوثر محمود ع 1,207.20         
0053675959 سالم احمد العامرى 8,563.20         
0053696949 عبدالكريم حسن عG حسن المرزو��  1,200.00         
0053703422 احمد ابراهيم الشيخ نصار 1,262.40         
0053711275 محمد سعيد عبدe هالل الكوي��  6.00                   
0053733041 عبدe عG نا` 1,200.00         
0053749489  "Rوا Q$خديجه راشد يونس ال 1,200.00         
0053829698 مريم سيف سعيد سيف بن سلوم 1,204.80         
0053889928 Pسليم �ور مشعان سليم الشام 1,210.80         
0053901407 صباح محمد سليمان العرب 1,266.00         
0053970862 وز  الكندى وز بالل ف$# ف$# 16.80                



0053996682 مريم سيد عقيل سيد محمد سيد ابراهيم 600.00             
0054016018 مكتب اداره جمعيات ابوظ�Q التعاونيه 7,438.80         
0054070208 Pالشام Pبوعي eفاطمه حمد عبد 631.20             
0054126676  Qسالمه سالم راشد الكعي� 1,200.00         
0054156948 سيف عبيد جمعه سعيد بن عديل 12.00                
0054170994 Pراشد محمد الحب Gه ع ام$# 1,200.00         
0054211875 Gاحمد حسن محمد ال ع 600.00             
0054219265 Tميثه حمد محمد المزرو 1,274.40         
0054227839 عم$# عبدe ب� جمعه البواردى 1,210.80         
0054231376 هند راشد الزرى 12.00                
0054232671 امل محمد الحامد 600.00             
0054253596 Pمحمد سعيد حمد مانع الشام 600.00             
0054336461 علياء صالح راشد حمد المطوع الظاهرى 2,983.20         
0054346629 عائشه خميس سيف زوجه خلفان محمد السويدى 600.00             
0054349681 طارق علوى احمد العفي�"  2,484.00         
0054357473 سالم راشد حمد اغدير 1,200.00         
0054402260 احمد ابراهيم عبدe عG الحوس�"  14,707.20      
0054427263 عائشه عبيد راشد عبيد المؤذن 600.00             
0054430722 شما سعيد شمالن 1,200.00         
0054464450 ه العزيزى وضحه محمد نخ$# 1,200.00         
0054467901 عG عمر العطاس 1,262.40         
0054526421 عفراء محمد عG النيادى 600.00             
0054597185 سعاد محمد الشقور 1,268.40         
0054638046 حميد عبيد المنصورى 1,261.20         
0054648634  Qعبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0054658302  gحسن خميس البلو� Gع eعبد 12.00                
0054677309 مها عبدe محمد خليفه الكندى 1,384.80         
0054696761 عائشه كاظم عG دسمال الحداد 1,262.40         
0014602369 محمد سالم المرى 1,262.40         
0054704661 امنه سيف عبدe محمد 600.00             
0054756678 نوال خميس سكران 12.00                
0054793710 حميد جمعه عيP راشد الركن 25.20                
0054850216 احمد مhى سالم عبيد بالعر� 3,788.40         
0054860082 جمال عيP محمد المدفع 1,876.80         
0054877912 عتيق سلطان سالم الرزى 1,226.40         
0054886499  tشيخه سيف الرمي� 631.20             
0054914490 eمحمد عبد Gع eعبد 12.00                
0054976567 eعائشه احمد حسن عبد 12.00                
0054984117 Pمحمد ب� خلفان القبي 1,456.80         
0054994460 ايمان احمد محمود احمد الحمادى 73.20                
0055003022 سلطان مرزوق عG الظريف الظري�"  600.00             
0055007234 ابتسام محمد سالم الحامد 600.00             
0055100577  QRحمد عبيد ابراهيم الزعا 25.20                
0055172893 Pعائشه ب� سالم القبي 1,200.00         
0055196807 مديه راشد خميس 1,210.80         
0055239718 سالم سهيل دليله سالم صقوح العامرى 1,200.00         
0055314689 سلماء عG محمد النعي� 600.00             
0055322950  QRه حمد مسعود رقعان االحبا من$# 600.00             
0055326269 حسن جاسم احمد 12.00                
0055333128 فاطمه عبدالرحمن زينل ابراهيم 1,273.20         
0055438654 سهيل حمد محمد سهيل العفارى 6,000.00         
0055454380 ى خالد خليفه جمعه بن عزير المه$# 1,754.40         



0055467564  "Rراشد الكلبا ̀ وليد يح�# نا 10.80                
0055503483 جابر حسن محمد الجابرى 4,118.40         
0055510454 محمد كرم محمد مراد 12.00                
0055516556 حالوه محمد راشد 1,200.00         
0055551436 عG خلفان حمد الكوس 1,231.20         
0055588849  QRعمر راشد الزعا 1,262.40         
0055615560 فاطمه عG السبو� 600.00             
0055646116  tحمدان احمد الرمي� 1,200.00         
0031573647 eفاطمه محمد عبد 1,200.00         
0055786282  "Rسلطان سعيد سيف معيوف العريا 1,200.00         
0055791810  "Rال ثا "Rثا Pعي eمنذر عبد 1,256.40         
0055821276  QRالزعا Gسعيد عبيد ع 1,200.00         
0055929092 هاجر غلوم حسن 1,214.40         
0055973991 فاطمه عبدe عG القرقاوى 1,262.40         
0056006472 عبدe محمد سليمان 1,202.40         
0056009691 حمد محمد حمد سعيد العري� 1,384.80         
0056030340  Qفهد راشد سعيد راشد الخطي� 25.20                
0056034406 eهند محمد احمد عبد 1,262.40         
0056075586 ى Q$خلف الع Pعي eعبد 600.00             
0056188946 لطيفه عبدe عباس 600.00             
0056202843 حسن سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0056208417 نور سالم المنصورى 1,759.20         
0056226816  QVكوثر سليمان لط�" محمد شاكر خان 4,570.80         
0056238552 محمد صالح جمعه محمد الحوس�"  600.00             
0056248309  tموزه سيف مانع الرمي� 1,444.80         
0056267683 ى موزه عبدe ظاهر المه$# 1,200.00         
0056279426  Qسل� سعيد سلطان سيف الكع� 1,200.00         
0056280805 م�" سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0056397024 عيP جمعه محمد المطوع 1,200.00         
0056426478 يق المنصورى مبارك راشد محمد مق$# 631.20             
0056468889 راشد سعيد خميس سيف 1,200.00         
0056473261 جاسم محمد حسن الحوس�"  12.00                
0056541088 يوسف ابراهيم عبدe الحساوى 1,200.00         
0056610191 ه حسن احمد سم$# 1,200.00         
0056633606  QRعبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن العر 1,262.40         
0056658921 عG راشد سعيد عG المهندى 631.20             
0056662768 سعيد عبدe صالح حبش العرى 12.00                
0056667249 عبدe عبدالرزاق عبدe عبدالرحيم 1,003.20         
0056717960 سلطان محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0056814253 ̀ سالم صالح بن عمرو نا 600.00             
0056830164 علياء عبدe عG بن مسعود الظاهرى 1,384.80         
0056852999 بشاير عG ابراهيم محمد احمد 12.00                
0056858509 احمد خلف عيد سيف بالجافله 600.00             
0056940510  QRجاسم الزعا ̀ يوسف نا 600.00             
0056968855 خالد مطر مبارك حرQR المنصورى 1,200.00         
0057016726 عبدe الحاج يV عG القا�"  12,000.00      
0057061001 شيماء عبدالرحمن زينل ابراهيم 1,273.20         
0057073366 ليG محمد جمعه 1,200.00         
0057078922 محمد عبدالرحيم العو�"  600.00             
0057092874  QRسلطان عبيد الزعا 25.20                
0057110730 Gعبيد حميد بن حميد ال ع ̀ نا 1,200.00         
0057145970 خالد جاسم محمد حسن الحوس�"  12.00                



0057179849 ساره محمد سعيد 1,200.00         
0057182169 Gسعيد راشد سلطان احمد صباح الهام 1,262.40         
0057189854 خرزانه سعيد عمر 600.00             
0057233982 حسن حميد خاتم 600.00             
0057299683 محمد حسن مو� 12.00                
0057333497 عG سعيد عبدe بالحب العامرى 3,334.80         
0057411892 ندى بالل شامبيه سعيد 12.00                
0057421055 مؤسسه ماجنبتايزر 692.40             
0057477801 مريم سليمان احمد 1,200.00         
0057503337 عزه عG سالم محمد الخيال 12.00                
0057532402 Gمها مختار محمد ع 1,200.00         
0057582358  Qراشد سويلم الجت� Gسالم ع 600.00             
0057586121 eعائشه محمد اسماعيل عبد 1,200.00         
0057597513 Pخادم محمد ابوعال مه القبي Pمحمد عي 1,200.00         
0057599516 زينب عG عباس زوجه ابراهيم الحوس�"  600.00             
0057625792 جمعانا سليمان محمد 1,262.40         
0057637712 وليد محمد عبدe عبدالكريم اال حمد 12.00                
0057639983  gPافراح سعد سالم الخني 1,200.00         
0057651255 عبدالرحمن عبدe فاضل القبا� 1,268.40         
0057661550 محمد حميد محمد سنان 1,200.00         
0057685745 عبدe محمد مسعود 24.00                
0057761369 امنه محمد راشد احمد بالخرم 1,200.00         
0057789457 Gاحمد محمد خميس محمد بن رويه الخي 1,398.00         
0057792743 مطر محمد مطر المسافرى 12.00                
0016969923 ̀ مبارك المنصورى نا 1,453.20         
0057851326  tيفه احمد الرمي� g� 1,200.00         
0057860916 ى Q$احمد العك eمبارك عبد 1,262.40         
0057865932 سالم محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0057898186 احمد سعيد محمد الظاهرى 2,524.80         
0057931194 حمد راشد حمد اغدير 1,200.00         
0057968417 " السيد ف الدين السيد حس/# g� محمد السيد 1,754.40         
0057970217 طارق محمد نور محمود محمد العو�"  6.00                   
0058040379 نوره محسن محمد سالم الخال��  1,262.40         
0058044505 عبدe حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0058067008 عبدالرحمن عبدالمطلب عبدe خلفان المرى 1,200.00         
0058104790 منصور سلطان خلفان سلطان 1,200.00         
0014677936 حمده عبدe محمد 1,200.00         
0058177036 خالد جعفر محمد العطار 1,200.00         
0058283007 eه سعيد سلطان عبد م$# 28.80                
0058313660 Pمبارك سعيد الشام 600.00             
0058320341 سالم جمعه عG غانم الحوس�"  2.40                   
0058374749 Pفاطمه محمد هاشل محمد الشام 26.40                
0058385432 سالم كميدش حمد بن علويه 1,200.00         
0058399229  QRمبارك االحبا ̀ ̀ مهدى نا نا 1,262.40         
0058406314 Gجابر محمد ابراهيم ع 12.00                
0058410243 عمران احمد عG احمد عمران 631.20             
0058439408  gانور نواب جالل ادم البلو� 7,200.00         
0058460204 لطيفه سعيد سلطان سعيد الساعدى 600.00             
0058503123  gPمحمد الحب Gمريم صاحب ع 1,570.80         
0058560871 ى شيخه محمد مبارك المه$# 12.00                
0058586874 باسمه عG عبدe الغزال 1,200.00         
0058608214 خديجه عبدe خورى 1,876.80         



0058642522 " عG عنبول العبد� مريم خالد عمر حس/# 631.20             
0058675424  gهدى عبدالرحمن المطرو� 1,200.00         
0058729189 نعيمه صالح احمد رشيد 12.00                
0058729958 محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0058746603 Gنايف محمد خميس محمد الخي 1,398.00         
0058765711 عبدالرحمن عبدe محمد المرزو��  1,275.60         
0058859382 eسعيد عبد eعمر عبد 600.00             
0058886892 سعود عبدالرحمن محمد رفيع 1,200.00         
0058912441 حمدان مرشد سعيد رشوده الغني� 610.80             
0058915831 Tاحمد حاظر المزرو 1,200.00         
0058952952 ̀ عبدe العويس احمد عG نا 600.00             
0059034808 كه الممزر لالستثمار g� 13,477.20      
0059036595 Tسعيد سالم المزرو Gسعيد ع 753.60             
0059038826 مريم محمد سعيد ماجد القاس� 24.00                
0059046226 ميثاء خليفه مبارك خلفان 1,200.00         
0059050530 بدريه احمد سيف العدل 1,389.60         
0059114490 حمد ثاR" صقر سالم الجدوله 631.20             
0059144161 ̀ الراوى سالم عG سالم نا 1,203.60         
0059206135 ى Q$احمد العك eمحمد مبارك عبد 1,200.00         
0059206463 عيشه عثمان احمد الفقيه العمودى 673.20             
0059236212 Gاحمد ابراهيم ع Gع 12.00                
0059361071 eخالد احمد حسن عبد 12.00                
0059366991 محمد عبدe القاس� 12.00                
0059379114 كرم عG كرم 28.80                
0059414507 احمد سيف محمد عبيد بالحيف 602.40             
0059415065  "Rحمد العريا Gسلطان ع 631.20             
0059492501  gعزيز احمد حسن البلو� 1,262.40         
0059565573 مريم عG ابراهيم ربيع 1,262.40         
0059611297 حمدان عبدالرضا عبدe خورى 1,876.80         
0059669415 عمر كرا� سالم بن عاشور 1,210.80         
0059721932  ±Rسعيد يح�# حميد الهنا 1,200.00         
0059843943 راشد صياح ماجد المنصورى 12.00                
0059852116 عيP عG عمر 12.00                
0060024743 Tه محمد المزرو م$# 12.00                
0060041834 عيP عبدالرحمن سعود الدو�ى 1,446.00         
0060127384 سماء عمر عبدالرحيم العمودى 1,284.00         
0060137806 خلف سعيد احمد خلف العتيبه 1,515.60         
0060156921 مطر عتيق هاشل سليم 12.00                
0060172707 سعيد احمد سالم هويمل العامرى 4,200.00         
0060187675 خاتون السيد عبدe الموسوى 1,200.00         
0060214653 عبدe بدر السعيدى 600.00             
0060234389 عادل محمد الحوس�"  1,200.00         
0060243448 عائشه عبدe احمد ابراهيم البسطا� 1,332.00         
0060260180 سعود ماجد سعود القاس� 24.00                
0060324816 ى ر المه$# " موزه خليفه م$# 1,200.00         
0060327871 نجاه حسن ابراهيم 1,200.00         
0060410426  Qصبحه سعيد خلف الكع� 1,200.00         
0060476896 بشاير احمد محمد احمد 12.00                
0060503525 سلطان محمد عبدe محمد ابوالريش 1,200.00         
0060503745  Qوت سلطان سيف الكت� Q$سالم ح 48.00                
0060507446 عبدالرحمن عبده الراد� 12.00                
0060563443 مhى سالم عبيد بالعر� 3,788.40         



0060573818 Pعامر عي Pصفيه عي 12.00                
0060606432 حصه حميد عبدe الشاعر 2,400.00         
0060610787 خليفه محمد عG خميس الحوس�"  24.00                
0060674098 امينه حميد جاسم 1,200.00         
0060682286 ̀ سعيد عثمان الواحدى احمد نا 2,467.20         
0060697440 عG كمال محمد 1,629.60         
0060782565 فاطمه محمد عG المسافرى 12.00                
0060789920 يوسف حيدر صالح 34.80                
0060816656 ى شماء سهيل المه$# 1,766.40         
0060845693 نورا مبارك عG مبارك 12.00                
0060902887 مريم حمد راشد حمد الظاهرى 1,206.00         
0060904342 مؤمن يوسف محمد عبدالرحيم 600.00             
0060912065 موزه عG عبدe بن نصيب 1,111.20         
0060950160 لطيفه يعقوب عبدe خورى 1,407.60         
0060996424  "Rهدى سلطان سيف راشد الحمدا 1,210.80         
0012076856 محمد سيف السويدى 1,222.80         
0061091958 حمده سعيد احمد خلف العتيبه 1,515.60         
0061184512  tRالحار " عوض صالح عائض حس/# 1,204.80         
0061211197 محمد عG يوسف 1,395.60         
0061319883 فاخره محمد القري�"  25.20                
0061394783 موزه عبيد زوجه/ عG سلطان عG بالرشيد 1,200.00         
0061419263 صمود جمعه سالم المنصورى 1,760.40         
0061460563 ريم جاسم محمد حسن الحوس�"  12.00                
0061479340 Gابراهيم ع " عبدe حس/# 12.00                
0061519381 احمد سهيل الراشدى 1,200.00         
0061597699 Gسالم الشب Gع eخليل عبد 10.80                
0061629164 خلفان محمد خليفه بوسارى السويدى 1,800.00         
0061631107 eاحمد عبد eسعاد عبد 600.00             
0061631470  Qالكع� eعبيد محمد عبد 25,636.80      
0061645937 شيخه عوض مبارك يعروف بن سلم 600.00             
0061686593 مريم عG سالم عG مرشود 1,210.80         
0061712935 فاطمه عG احمد 1,262.40         
0061746045 طالب عمر العطاس 600.00             
0061760284 حميد عبدe عG بن مسعود الظاهرى 1,384.80         
0061811606 محمد عبدe محمد الماس 1,200.00         
0061833149 محمد سعيد التكالR" اليما{ 1,210.80         
0061851742 صالح عبدe محمد صالح اسد 3,644.40         
0061860501 فضل احمد جاسم 1.20                   
0061862639  Qمبارك الشبي� Gطارق ع 1,200.00         
0022621278  tالرمي� eاحمد عبد 2,368.80         
0061988137 محمد عبدالرحمن حسن العرى 1,262.40         
0062006789 نوره محمد عبدالرحمن حسن العرى 1,262.40         
0062082005  QRجاسم الزعا Gشيخه سعيد ع 1,200.00         
0062098695 ميثاء عG محمد بنواس 24.00                
0062124616 Gصالح سعيد سالم معي 489.60             
0062209394  QRعبيد ابراهيم ضليع الزعا 25.20                
0062224622  Qوت سلطان الكت� Q$محمد سالم ج 12.00                
0062237429 احمد محمد مراح 1,262.40         
0062244079  tRالحار " عائض صالح عائض حس/# 1,204.80         
0062252285 رويه سالم فرحان مبارك الكوي��  600.00             
0062276850 سيف سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0062279259 سلطان صالح اسعد ثابت 2.40                   



0062304495 محمد عبدe الخلي�"  1,200.00         
0062305933 محمد خالد يسلم بالفقيه 600.00             
0062327590 نعيمه عبدe احمد 1,203.60         
0062331767 Gزا غلوم حسن اه خالد م$# 1,200.00         
0062334506 يف ghمريم عبدالغفار عبدالرحمن ال 1,285.20         
0062369069 يفه حسن خميس g� 12.00                
0062378435 سالم سعيد محمد غريب 1,233.60         
0062387928 ب� جمعه عيP راشد الركن 25.20                
0062415649 ان الظاهرى محمد عG راشد الح$# 1,262.40         
0062570734 Gعبدالملك محمد باقر اه eعبد 12.00                
0062579848  Qنوره احمد محمد احمد الكع� 600.00             
0062612800 محمد بالخ$# عبدe خليفه 1,200.00         
0062623050 Pمريم محمد هاشل محمد الشام 26.40                
0062712820 كه الجبل االخ�" للنقليات العامه g� 1,200.00         
0062735293 عبدالعزيز عبدالرحمن بن فارس 1,200.00         
0062740603 Gعلياء راشد سلطان احمد صباح الهام 1,262.40         
0062762367 غيث عارف اسد عبدe عبدالرحمن العبدو� 1,202.40         
0062797849 ى مريم سهيل المه$# 1,766.40         
0062839242 eعبدالرزاق عبد eفاطمه عبد 1,300.80         
0062874556 Pالقبي eخالد ب� عبد 12.00                
0062906480 حمده عG جاسم الظاهرى 1,200.00         
0062919883 ثامر ربيع ابراهيم خميس 661.20             
0062985477 عبدe حسن العبيد� 1,200.00         
0063006779 ى عوشه عجالن المه$# 600.00             
0063019132 فاطمه ابراهيم عبيد 1,200.00         
0063052832  Qمحمد خميس عبيد خميس الكع� 1,222.80         
0023738286 Pالشام Gعائشه ع 1,200.00         
0063113793 شايع سعيد نصيب المر المنصورى 1,262.40         
0063162649  QVكه البناء الخلي g� 1,338.00         
0063194084 عبدالقادر مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0063194969 خالد عبدالرحمن عبدe القبا� 1,204.80         
0063196007 Tمسعود راشد مسعود المزرو 600.00             
0063207563 eبدور احمد حسن عبد 12.00                
0063225399 نوره خلفان حمد المرى 631.20             
0063239371 Pاحمد مكتوم القبي 600.00             
0063255954 محمد حمد مبارك العامرى 631.20             
0063273544 Tمحمد سهيل محمد المزرو 12.00                
0063274043 يوسف عزيز مبارك 600.00             
0063278252 eسلطان سعيد سلطان عبد 28.80                
0063280941 احمد محمد عبدالخالق رفيع 2,476.80         
0005935434 eاحمد حسن عبد 12.00                
0063326685 مديه سالم جمعه سالم الروم 1,200.00         
0063377144 مريم احمد جاسم فضل 1.20                   
0063409705 شيخه راشد سعيد عبدe الساحب 600.00             
0063435464 راشد جمعه خميس بن حيل السويدى 1,262.40         
0063437210  Qسعيد الكع� eسعيد سالم عبد 12.00                
0063453501  QRعلياء سعيد خميس بوشاكر الزعا 602.40             
0063455811 عفره محمد حمد مبارك العامرى 600.00             
0063472120 موزه جمعه محمد 1,210.80         
0063508030 "ى ه احمد سعيد عG مصبح الق$# م$# 631.20             
0063589522 Tالدر Pسالم محمد عي eعبد 1,200.00         
0063612275 فائقه عبدالرحمن محمد زوجه خليفه السويدى 1,262.40         



0031816423 محمد خلفان حسن 1,394.40         
0063680453 محمد �ور الظاهرى 600.00             
0063700249 eخليل ابراهيم محمد احمد عبد 12.00                
0063778945 عG حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0063796009 Vامنه محمد رشود الش 12.00                
0063808327 " عG محمد الحمادى فاطمه حس/# 1,200.00         
0063819200 ميثه عبدe عG بن مسعود الظاهرى 1,384.80         
0063888269 Gابراهيم ع " حس/# 12.00                
0063900868 مها محمد جوعان البادى 1,200.00         
0063934071  QR محمد عبدالسالم ربيع غريب سعيد المح$# 1,204.80         
0063939082 السيد احمد السيد هاشم السيد الهاش� 1,200.00         
0063988429 محمد عG راشد بخيت الكيبا� 498.00             
0063996108 عG سالم الظاهرى 1,200.00         
0064052598 Gهادف طالب الخي 1,210.80         
0058366629 فاطمه محمد سعيد محمد 1,207.20         
0064113856  Qلطيفه فهد سعيد جمعه الكت� 1,210.80         
0064119184 Gسالم عيد سعيد الغف 1,200.00         
0064147134 eعبد Pفايزه محمد عي 12.00                
0064169517 نادر محمد حسن ابراهيم الحواى 12.00                
0064195325 Gعفراء حمد عبيد حمد الغف 12.00                
0064237864 احمد المر احمد 12.00                
0064284155 eنوره احمد حسن عبد 12.00                
0064297600 Tعادل عبدالرحمن كرم عمر الفقا 1,200.00         
0064310789 ى عفراء سالم المه$# 600.00             
0064322971  Qخميس عبيد خميس الكع� 1,233.60         
0064354351 محمد ب� جمعه البواردى 1,273.20         
0064448075 صغ$# سعيد خليفه 1,200.00         
0064479235 محمد سيف عG عابد 1,754.40         
0064519708 سيف جمعه سيف 1,200.00         
0064558266 فتيحه محمد بار��  1,200.00         
0064561205 سعاد احمد عبدe ال عمر 1,200.00         
0064590376 Pالشام eعبد ̀ ̀ عG نا نا 1,210.80         
0005498151  " صالح سالم حس/# 600.00             
0064619599 eراشد سعيد سلطان عبد 28.80                
0064662931 Pحميد فايز حميد خلفان الشام 2,524.80         
0064669126 ه حمدان حمد خميس الماجدى م$# 600.00             
0064677565 احمد سعيد احمد خلف العتيبه 1,515.60         
0064713662 سلطان عG محمد حسن 12.00                
0064727590 يف خورى g� فايقه محمد 600.00             
0064761941 عذيقه سيف ارمله سعيد محمد احمد بالبادى ا 1,754.40         
0064848530 ابتسام مبارك جابر مفتاح 1,507.20         
0052106003 Gعائشه محمد ع 366.00             
0064899362 زينب حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0064907530 فيصل ابراهيم السويدى 600.00             
0064928281 نوره محمد عG بورحيمه 631.20             
0064933083 طاهر حسن عبدe درويش 1,273.20         
0065009133 Pسيف محمد هاشل محمد الشام 26.40                
0065014350  gدرويش محمد البلو� Q$قم 12.00                
0065015945 ̀ صالح ال رحمه دينا نا 24.00                
0065021743  gاسماعيل البلو� eعبد 1,210.80         
0065034456 فاطمه عبدe الماس 1,200.00         
0065043204 مريم مراد محمد 600.00             



0015961571 فاطمه محمد حسن 600.00             
0065142418 صالح سالم حمد العامرى 1,200.00         
0065188179 عبدe مرزوق سويدان المحر� 600.00             
0065229227 زا سعود عبدالعزيز تيمور م$# 600.00             
0065243571 ى حميد محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0065291169 eمريم حاظر عبد 1,207.20         
0065296859 مروان راشد عبدالصمد راشد الكيتوب 1,200.00         
0065326186 ى هدى برك عزات الكث$# 1,210.80         
0065331073 عبدe سالم عبدe المسافرى 1,200.00         
0065402980 Pمحمد ب� احمد القبي 1,754.40         
0065454940 محمد حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 1,200.00         
0065467736 غه سلطان عG محمد بالرشيد g� 1,200.00         
0065486272 eمحمد احمد حسن عبد 12.00                
0065523323 اسماعيل محمد عبدe حا{Q محمود المال 3,010.80         
0065525697 ابراهيم حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0065563377 راشد خلفان سيف حميد الغويص السويدى 1,266.00         
0065583683  " غسان صبV غسان الغص/# 1,384.80         
0065617758 عائشه يونس احمد 1,262.40         
0065631887 عيP احمد عيP سالم بن شقوى 1,200.00         
0065639465 حمد عبيد زوهرى 600.00             
0065669505 احمد ابراهيم جاسم الحوس�"  7,200.00         
0065720053 Gصالح محمد عبدالعزيز الشوم 1,510.80         
0065741762 يف خورى g� فاطمه محمد 600.00             
0042227776 eمحمد عبد Gع 12.00                
0065814001  Qسعيد الكع� eميثاء سالم عبد 12.00                
0065857201  QRعلياء عبيد حميد الزعا 25.20                
0065880058 ى عائشه عG عاشور الكث$# 26.40                
0065881806  QRحسن محمد حسن المسعود الزعا 1,200.00         
0065889059  Qحمد سالم بن فالق اجت� eسالم حمد عبد 600.00             
0065971098 محفوظه محمود عبدالوهاب 12.00                
0065974222 سالمه محمد سعيد محمد 1,207.20         
0065979192 راشد حمد اغدير 1,262.40         
0065986354 نور عبدe حمد صالح الهاجرى 1,210.80         
0066074772 Gه جاسم ال ع سم$# 600.00             
0066106337 مريم مطر راشد بن يليل 1,184.40         
0066140577  " محمد عG محمد شاه/# 1,200.00         
0066269933 Pهاشل محمد هاشل محمد الشام 26.40                
0066291848  " شيخه عG بن حس/# 1,200.00         
0066308257 شهاب عمر السيد عبدe الهاش� 1,353.60         
0066313539 ه عG عتيق غانم بن الحج م$# 1,200.00         
0066333742 مريم جمعه حمد 1,273.20         
0066372912 محمود عبدe االحمدى 600.00             
0066410677 Gه طالب الخي م$# 1,210.80         
0066436047 لطيفه ابراهيم محمد عيP الدخان 631.20             
0066439924 محمد عبدe سالم منصور 1,200.00         
0066451761 Pعائشه ابراهيم سلطان محمد الشام 12.00                
0066454816 محمد عبدe سيف بن جوله القمزى 600.00             
0066509086 حسن طاهر حسن عبدe درويش 1,218.00         
0066523734 يعروف سهيل يعروف مرخان 830.40             
0066596795 عبدe سالم عبدe محمد 600.00             
0066667126 Pمحمود سالم تعيب عبيد القبي 600.00             
0066744628 eحسن احمد حسن عبد 12.00                



0066812409 فاطمه هالل خاطر المعمرى 1,200.00         
0066908035  Q}الخزر eخالد محمد عبد 4,692.00         
0066914089 فاطمه عبدالحميد السيد فايد 600.00             
0066954224 ابراهيم عبدالرحيم قاسم القاسم 1,754.40         
0066991317 ه عبدe سعيد القمزى م$# 1,202.40         
0067067558 ميثاء عبدالكريم ن�e عG العارف 600.00             
0067156620 ى القمزى عبدe محمد احمد الص$# 631.20             
0067198976 قمر عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0067227699  QRحمد ابراهيم حمد يعقوب الزعا 328.80             
0067276474  Qالحلق� " ̀ عG حس/# ̀ احمد نا نا 1,200.00         
0067290276 ماجد خالد جعفر محمد العطار 1,200.00         
0067334639 عG سالم جمعه محمد بن حيدر المراشده 661.20             
0067454043 عبدالحكيم محمود هزاع ب�" مخزوم 1,323.60         
0067508426 محمد عبدالعزيز المرزو��  12.00                
0067521108  QRحميد حمد احمد حميد الزعا 61.20                
0067540392  QRصالح الدين شائف عبده سالم الحر 1,210.80         
0067546145 حمده احمد محمد 1,306.80         
0067565763 eحميده حسن عبد 1,390.80         
0067584256 الهنوف عG ابراهيم محمد احمد 12.00                
0067641033 زينب مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0067720319 م�" مصبح الناحرى 600.00             
0067728173 Gايمان زينل حيدر ع 24.00                
0067783230 شمسه راشد الزرى 12.00                
0067795404 " جمعه ابراهيم الخلص زهراء حسن عبدالحس/# 12.00                
0067804044  QR عبدالسالم ربيع غريب سعد المح$# 1,204.80         
0067829647 فاطمه محمد خلفان عG العبادى 1,200.00         
0067886100 ى محمد عوض المه$# 1,210.80         
0067911918  " م�" عبدالكريم حس/# 600.00             
0067922815 محمد عG عبدe صالح 600.00             
0067925368  QRاحمد راشد سعيد الحنطو 1,228.80         
0067944635 محمد حسن العبيد� 1,200.00         
0068002131 نوال عبدe عمران 2,414.40         
0068002973 ̀ المنصورى عG نا 12.00                
0068014142  tالرمي� eمريم محمد عبد 633.60             
0068035115 يدى Q$سالم سعيد ال 600.00             
0040433974 عائشه محمد حسن 1,384.80         
0068073682 فاطمه نواف محمد عG فواز 1,200.00         
0068091266  gالبلو� eمحمد بالل محمد عبد 2.40                   
0068091834 امنه حسن عبدالرحيم 1,394.40         
0068094253  Q}حا Gخلود محمد يوسف ع 1,210.80         
0068146218 حميده محمد المرزو��  600.00             
0068176643 Tحمد المزرو eسعيد حاظر عبد 1,200.00         
0068233905 عبدe سعيد احمد خلف العتيبه 1,515.60         
0068237293 " اسد فاضل بن شفيع فاضل ام/# 3,600.00         
0068381107 موزه سلطان مبارك زوجه/ سلطان عG محمد 1,200.00         
0068382671  Qعادل راشد سعيد راشد الخطي� 25.20                
0068405164 Pراشد احمد القبي 600.00             
0068419992 خالد عبدالرضا عبدe خورى 1,936.80         
0068421297 فاطمه عبدe سعيد القمزى 1,202.40         
0068443422 محمد عG المرزو��  631.20             
0068498577  Qموزه صوايح زوجه مطر محمد سعيد الكع� 1,210.80         
0068499159 عبدe عG محمد عبدe جمعه 12.00                



0068505780 eعبد Pاحمد محمد عي 12.00                
0068550373 ̀ الماز� موزه صالح نا 631.20             
0068582655 عبدالرحمن عيد محمد سلطان حايز الظاهرى 300.00             
0068587427  QRسالم درويش الزعا 600.00             
0068587801 فاطمه غلوم جمعه 600.00             
0068638456 محمد حمدان راشد بن خادم النعي� 1,200.00         
0068660422 خالد محمد سلطان محمد العويس 600.00             
0068660486 راشد خاتم جاسم سالم 12.00                
0068735621 " حسن الخويلدى جاسم محمد حس/# 12.00                
0068755944 زايد مطر مبارك حرQR المنصورى 1,200.00         
0068768489 مرضيه محمود احمد 1,200.00         
0068809244 عG راشد سعيد المهندى 600.00             
0068814360 عبدe سعيد القمزى 1,202.40         
0068827328  Qفهد سعيد جمعه الكت� 1,332.00         
0068857933  QRحسينه سليمان زوجه بنهان اليعر 600.00             
0068897385 هند عبدالرضا عبدe خورى 1,876.80         
0068914029 مدينه محمد عيP الحداد 12.00                
0068977604 eعبد Pه عي سم$# 1,204.80         
0068996132 عG حميد عG المطوع 1,262.40         
0068996648 Tوديمه صياح سيف سهيل المزرو 600.00             
0069008984 ̀ مصبح السويدى مريم نا 600.00             
0069010595 Pشمسه حميد راشد بوهنيدى الشام 631.20             
0069055727 عائشه ابراهيم عG محمد المطوع 631.20             
0069062243  Qعائشه راشد سعيد راشد الخطي� 25.20                
0069068154  "Rال ثا eسعيد عبد eمريم عبد 631.20             
0069233069 احمد عG كرم 28.80                
0069237126 فاطمه محمد سالم 1,200.00         
0069263213 محمد راشد جمعه الحاج 610.80             
0069265541 عG محمد سعيد راشدى 1,266.00         
0069282399 عبدe خليفه احمد السويدى 1,394.40         
0069287155 ̀ صالح ال رحمه ايمن نا 24.00                
0069304761 ̀ المنصورى اليازيه نا 600.00             
0069368401 نوره سعيد سعيد 12.00                
0069382006 محمد سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0069403267 هند حمزه عباس احمد عبدe الصغار 1,203.60         
0069420989 ي�" العامرى ghمبارك سعيد سهيل محمد ال 1,244.40         
0069431402 زايد بخيت دحنان الفال{ 692.40             
0069436182 Tمصبح المزرو ̀ نوره مصبح نا 24.00                
0069447613 غريب راشد سالم سليمان الساعدى 1,200.00         
0069475632 مبارك عمر سالم 1,207.20         
0069479854 محمد محمد يوسف عبدe عبدالرحيم نظرى 1,754.40         
0069488148 عايده كرا� سالم بن عاشور 1,200.00         
0069524966 Tالمزرو eشمسه سيف عبد 1,200.00         
0069526876  Qاحمد بوشلي� eفاطمه عبد 692.40             
0069532865 مهديه احمد عG دسمال الحداد 12.00                
0069536997 عبدالعزيز صالح كافود 1,200.00         
0069610562 ى ليG محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0069666831 محمد حسن ابراهيم الحواى 12.00                
0069704503 سيف عبيد خلفان البوش 1,262.40         
0069728824 رقيه عبدe باعباد 1,200.00         
0069758856 ى ساره عبدe المه$# 1,200.00         
0069766655 رينب احمد عG عباس 12.00                



0069817737 منصور محمد يوسف الزاهدى 223.20             
0069821582 Tراشد خلفان خليفه المزرو 1,266.00         
0069828019 مهديه السيد ش$Q الهاش� زوجه ابراهيم عرب 1,200.00         
0069907370 امنه عبدالعزيز المرزو��  12.00                
0069916090 سالم حمد سهيل عنوده العامرى 610.80             
0069976612 جمعه عبيد الكيبا� 1,210.80         
0069977456 عبدe عG فالح جابر 24.00                
0070023418 عبدالقادر محمد عبدe المال 1,311.60         
0070030313 Pراشد محمد الحب Gحصه ع 1,200.00         
0070044540 ̀ الزرى خالد نا 12.00                
0070095171  QR ربيع غريب مبارك المح$# 600.00             
0070096430 Gنبيل عبدالملك محمد اه 37.20                
0070146132 ى صالح عG عاشور الكث$# 26.40                
0070167422 لب�" عبدالعزيز سعود القاس� 24.00                
0070173809 م�" عG سالم عG مرشود 1,210.80         
0070182853 عقيل طاهر عقيل سالم المهرى 1,111.20         
0070198390  QRعلياء حمد عبيد ابراهيم الزعا 25.20                
0070218509 Gفهد احمد ابراهيم ع 12.00                
0070257888 عبدe احمد عG الحداد 12.00                
0070266321 رمله يوسف محمد عرب 1,200.00         
0070267600 Gسالم مصبح ع 12.00                
0070285910 ناديه عG كرم 28.80                
0070399929 كوكب نظ� محمد سويد 1,262.40         
0070421594 Pسلطان ابراهيم سلطان محمد الشام 12.00                
0070501606 عبدe محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0070502181 سميه طه محمد 28.80                
0070527393 خديه محمد صالح 1,322.40         
0070548141 eمحمد عبد Gفاطمه ع 12.00                
0070566655 محمد احمد محمد سعيد 12.00                
0070614917  QRنو{" محمد عون االحبا 600.00             
0070683753 م�" جاسم محمد حسن الحوس�"  12.00                
0070696426 حسن احمد عبدe الصفار 631.20             
0070710834 ى عدنان محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0070742290 Gيوسف ال ع eعائشه عبد 1,222.80         
0070747294 يوسف عG عقاب 1,200.00         
0070845972 Gعائشه راشد ع 600.00             
0070848361  Qسعيد الكع� eيا� سالم عبد 12.00                
0070857282 محمد سعيد محمد سعيد 26.40                
0070892905 مصبح سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0070894154 وداد المر جمعه 631.20             
0070933291 Gصالح محمد احمد ابراهيم الع 753.60             
0002047574 مريم محمد حسن 24.00                
0070980346 فايزه يوسف محمد نورالشيخ محمد 1,200.00         
0071004621 وليد جاسم عG راشد بن عدى 4.80                   
0071065604 عيده مصبح الكندى 1,200.00         
0071089186  QRعائشه مبارك محبوب سالم الدو 12.00                
0071099152 " عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر حن/# 1,200.00         
0071103678 محمد عبود سعيد مبارك بن سلمه 1,200.00         
0071120613 Pمبارك خنيفر مبارك الشام 600.00             
0071121652  tاحمد جمعه سعيد الرمي� 1,262.40         
0071127737 ميثاء حمد خميس بالعبدالسويدى 1,507.20         
0071132883 مبخوت طالب نحيس عامر المنها� 3,600.00         



0071135179 eاحمد محمد سلطان عبد 12.00                
0071146017 خالد عبدالعزيز محمد المزرو��  12.00                
0071155329 سعيد محمد سعيد الطاير 1,384.80         
0071181043 محمد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 12.00                
0071196210 سلطان محمد جاسم الحوس�"  1,200.00         
0071257945 ̀ عبدالرزاق محمود الرزو��  منصور نا 1,777.20         
0071264175 eعارف حسن عبد 1,267.20         
0071272961 فاطمه عG محمد بنواس 24.00                
0071274305 ى عيP سهيل المه$# 1,766.40         
0071289547 Tحرموص المزرو ̀ حمد نا 1,274.40         
0071289788 سالم محمد اسحاق الصيعرى 1,204.80         
0071385560 Pسالم محمد القبي Pعي 1,210.80         
0071395205 م�" عبده الراد� 12.00                
0071397547 Pمحمد مصبح الشام 600.00             
0071402182 عائشه محمد سالم الساعدى 1,262.40         
0071408611 Pاحمد محمد هاشل محمد الشام 26.40                
0071442116 نوريه يوسف محمد الهاش� 1,200.00         
0071520806 احمد عبيد عم$# محمد بن عم$#  631.20             
0071626173 ساره عG الماس 1,233.60         
0071638042 مريم عG بن عوض 1,210.80         
0071638518 حمد جمعه عيP راشد الركن 25.20                
0071645686 Tمطر محمد سعيد جمعه المزرو 1,468.80         
0071646738 دليله سالم العامرى 1,200.00         
0071668793 مهره عG نا` 1,202.40         
0071671435 حمدان صالح المحرزى 1,233.60         
0071696190 eعبد Gفاطمه حسن ع 1,262.40         
0071705962 م�" عG محمد سالم بنواس 24.00                
0071719049 eاحمد عارف عبد 1,267.20         
0071779316 نيله عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 1,200.00         
0071792101 Tايمان عبدالرحمن كرم عمر الفقا 1,200.00         
0071793207 Gسالم سهيل سالم الخي 1,210.80         
0071863690 زا عG حسن بن رستم خاتون م$# 600.00             
0071870932 Pالشام Gعبدالعزيز سلطان راشد ع 1,262.40         
0071897861 eعمار محمد عبد 1,200.00         
0071915459 احمد عG عبدe الحمادى 984.00             
0071971007 سعيد احمد غريب هويشل ال�يدى 1,210.80         
0071992607 وفاء احمد عG احمد 642.00             
0072006914 العنود مطر زايد جديد المنصورى 600.00             
0072037936 فاطمه سالم خميس 600.00             
0072076484 عبدالبارى محمد احمد بن سوقات 600.00             
0072102698 احمد حgh بن دلموك 1,262.40         
0072171197 مريم سلطان محمد الركن 1,200.00         
0072182894  QRمفرح حسن حمد عايظ احبا 1,200.00         
0072192194 eامل احمد حسن عبد 12.00                
0072201839 مريم عمران مبارك 753.60             
0072216155 ميسون زين الدين زين الدين 1,262.40         
0072237960 ̀ عبيد محمد العرى محمد نا 1,273.20         
0072238550 سهيل عبدe سيف القمزى 600.00             
0072241526 لطيفه عبيد شجعه الخريش 600.00             
0072249434 مهره محمد خليفه محمد السويدى 600.00             
0072260766 شماء محمد سيف بن حطيبه 12.00                
0072283831 اك زوجه احمد جمعه عائشه ابراهيم محمد م$# 1,200.00         



0072371328 Pيهمور الحب Gسعيد راشد ع 1,231.20         
0072384732 صقر احمد حارب 631.20             
0072388736 Tسعيد خلفان المطيو Gع 1.20                   
0072483255 سعيد خلفان �ور حامد الخالدى 67,200.00      
0072535107 لطيفه ابراهيم خليفه سالم عبدe سويدا 1,274.40         
0072543359 محمد عبيد محمد 1,200.00         
0072567870 خديجه عبدe محمد المطوع 1,200.00         
0072678206 " حسن تهلك احمد صالح حس/# 1,384.80         
0072684749 مريم درويش سيف سهيل المرى 600.00             
0072688259  QRفاطمه مبارك محبوب سالم الدو 12.00                
0066744628 eحسن احمد حسن عبد 12.00                
0072713351 سعيد جمعه خلفان بن غليطه 2,400.00         
0072765231 صالح يوسف حمزه مو� االصمخ 600.00             
0072781139 استيكو (ش ذ م م) 13,477.20      
0072781223  " مها صبV غسان الغص/# 1,444.80         
0072782965 محمد ابراهيم اسماعيل احمد 12.00                
0072788288 سوسن عبدe صالح حبش العرى 12.00                
0072809409 بخيته عG محمد بنواس 24.00                
0072823108 محمد صياح ماجد المنصورى 12.00                
0072829889 ى مهره محمد ماجد المه$# 636.00             
0072874201 محمد تعيب عبيد �ور 600.00             
0072981383 مريم خليفه احمد السويدى 1,394.40         
0072992034 سالم احمد محمد عبدe الحمادى 1,950.00         
0072994896  QR محمد الفن المح$# 1,210.80         
0073054670 سعيد عبدe ب� جمعه البواردى 1,210.80         
0073069341 فاطمه عG حميد سعيد 1,200.00         
0073111310 ى عبيد خلفان محمد الروم المه$# 3,620.40         
0073146177 خالد محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0073150162 احمد مختار غلوم عباس 600.00             
0073172531 عبدالرحمن احمد محمود احمد الحمادى 73.20                
0073208013  Qسالم عبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0073314227 ى صبيحه خليفه راشد سعيد المه$# 631.20             
0073369528 محسن محمد سالم الخال��  1,384.80         
0073374145 ̀ راشد الزرى نا 12.00                
0073377251 ى ميسون محمد عبدe محمد بن مانع الحم$# 600.00             
0073394189 محمد عبدe سلمان سليمان العامرى 1,210.80         
0073479244 محمد سلطان عبدe محمد المرزو��  2,157.60         
0073500680 ى سعيد عيالن عبدe المه$# 692.40             
0073537844 رحمه سعيد سلطان سعيد الساعدى 600.00             
0073557958 موزه غاشم المنصورى 1,262.40         
0073561614  gسالم اسماعيل محمد احمد البلو� 1,202.40         
0073580176  Qمريم عبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0073601591 خالد مختار محمد شهدور 1,200.00         
0073604878 Gال ع eاحمد عبد Gع 1,200.00         
0073613350  "Rسيف سعيد سيف معيوف العريا 1,200.00         
0073619459 عائشه احمد عبيد الهفوف 1,200.00         
0073651024 ى ̀ محمد جمعه عبدe القص$# نا 12.00                
0073656557 كه اعمار العقاريه g� "� احتيا� االكتتاب 556,080.00   
0073747350  gالبلو� Gجوهره مو� احمد ع 1,210.80         
0073782596 عG عبدe حمد محمد الهاد�"  1,200.00         
0073795877  gدرويش محمد البلو� Q$احمد قم 12.00                
0073811777 محمد عG السبو� 600.00             



0073820294 احمد صياح ماجد المنصورى 12.00                
0073851242 فاطمه صالح عبيد عG العجله 631.20             
0073861961 Gرويه محمد خميس الخي 1,398.00         
0073868792 احمد محمد خميس جمعه بن هندى 600.00             
0073954334 فريده ابراهيم مراد حسن 1,200.00         
0073960234 Pراشد محمد الحب Gمريم ع 1,200.00         
0073970229 جعشان حيدر صالح 34.80                
0073984975 حصه راشد الزرى 12.00                
0073991884 Tمه$# خميس بالواتر المزرو 600.00             
0074131321 سالم سعيد بريك عG المهرى 10.80                
0074139253 عائشه سالم حميد الجابرى 600.00             
0074139698 شماء حمدان عبدe دلمك بن عمان 600.00             
0074140910 احمد جاسم محمد حسن الحوس�"  12.00                
0074221682 سالم صالح بخيت الصيعرى 3,610.80         
0074279878  QVاحمد الطني Gع 1,200.00         
0074286291 Pهند حميد ابراهيم سلطان الشام 12.00                
0074309811 فاطمه عبدe حمد بوشهاب 24.00                
0074313300 ى الصغ$# مسلم سالم واسط الكث$# 12,022.80      
0074344536 احمد حميد راشد بداد الفال� 1,200.00         
0074351143 هادف الزفنه العامرى 1,200.00         
0074375668  QRالزعا Pخالد عي 12.00                
0074428095  Qسعاد مبارك حمد الجني� 600.00             
0074474057  " " احمد عبدe محمد بوحس/# حس/# 600.00             
0074501196 نهله سالم محمد سالم قادرى الدرم£ 1,984.80         
0074541016 رحمه سعيد محمد الهناوى 600.00             
0074630108 هالل سعيد عG السويدى 1,200.00         
0074648201 مريم عبدالعزيز محمد المرزو��  12.00                
0074665704  QVسعاد محمد الكوه 1,200.00         
0074678536  gPعمر سالم الخنب 1,200.00         
0074751275  QR ذيب الفن سارى الفن المح$# 610.80             
0074755103 Tيد Q$جمعه سالم ال 600.00             
0074809727 ̀ خليفه بالحباله خليفه نا 1,210.80         
0074853466 عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 8,462.40         
0074856483 حميد محمد سعيد راشد الطاير 1,384.80         
0074875879 سعيد سليمان محمد المعمرى 678.00             
0074924992 احمد حيدر صالح 34.80                
0074935322 ̀ سالم ب�" ياس احمد بن نا 1,652.40         
0074972057  "Rالعريا Gسلطان سالم ع 1,210.80         
0074998150  Qعلياء عبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0075005615 خليفه عبيد محمدالعوى 1,060.80         
0075025986 هزيم راشد هزيم 1,200.00         
0075046420 راشد سالم عبيد احمد المطوع 600.00             
0075083332 eمحمد جاسم محمد عبد 1,200.00         
0075084171 مريم محمد سلطان محمد الميل 661.20             
0075087422 صياح ماجد مانع المنصورى 12.00                
0075131883 عايده عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0075171557 عوشه راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0075191189 سعيد عG فالح جابر 24.00                
0075220185 امنه ابراهيم السويدى 600.00             
0075355617 عبيد حسن م£ بن م£ 1,200.00         
0075374754 هدى عز الدين ابراهيم مصط�"  1,273.20         
0075395185 محمد حمد عG عبدe المنصورى 165.60             



0075411521 احمد سعيد احمد غريب هويشل ال�يدى 1,210.80         
0075485869 مطر سعيد المنصورى 1,200.00         
0034339568 فاطمه محمد سعيد 1,200.00         
0075548976 بدريه عG الحمادى زوجه محمد احمد الحمادى 1,200.00         
0075550714 موزه محمد حمد النيادى 1,200.00         
0075602632 خالد ابراهيم محمد حسن المعي�"  12.00                
0075634038 " حسن الخويلدى محمد حس/# 12.00                
0075670405 سلطانه ثعلوب سالم حمد الدرى 1,263.60         
0075676208 Gابراهيم عبدالملك محمد باقر اه 44,077.20      
0075681469 عهود عبدe محمد خميس 600.00             
0075735063 مروان صالح مصط�" الجزيرى 600.00             
0075750833 Gابراهيم ع " محمد حس/# 12.00                
0075753497 خديجه احمد عبدالرحيم 600.00             
0075788998 سهيل سالم قناص عG العامرى 1,200.00         
0075817574 eجاسم محمد عبد eعبد 1,200.00         
0075886744 حمد سلطان محمد المنصورى 600.00             
0075946181 هيا عG عبدe عG محمد بن يونس 1,262.40         
0076001513 حميد عG يوسف جمعه 600.00             
0076041246 Gسيما عوض رضا حسن ع 1,207.20         
0076046877 يوسف محمد عبدالرحمن الم$#  1,200.00         
0076094262 Pخلفان مطر الشام 1,279.20         
0076132966 عمر عبيد غباش 1,405.20         
0076183323 نادر احمد محمد الحمادى 2,400.00         
0076194146 فهد صالح الزرى 12.00                
0076202655 فهد مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0076281796 شيخه عبدe ال بريك 600.00             
0076338546 فرح عبدالرضا فاضل 1,218.00         
0076340843 راشد حارب محمد 600.00             
0076416382  gالبلو� eحسن غريب عبد eشماء عبد 1,200.00         
0076465010 عائشه مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0076473332  "Rراشد الحمرا Pجواهر راشد عي 1,200.00         
0076549055 سلطان عG محمد عG عبدe العو�"  1,200.00         
0076587415 ى عبيد محمد عبيد المه$# 1,210.80         
0076616187 Gه حمد عبيد حمد الغف م$# 12.00                
0076621840 Gمحمد شعيب احمد ع 1,233.60         
0076695189 Tسلمان محمد المزرو Gمنصور ع 3,628.80         
0076710072 بدريه محمد حبيب الفردان 1,538.40         
0076727237 خديجه عبدe درويش 1,444.80         
0076751414 نوره عG كرم 28.80                
0076811294  QRمبارك االحبا ̀ مهدى نا 3,093.60         
0076840453 ه عبدe زوجه محمد سلطان محمد العويس م$# 1,231.20         
0076846381 Pشيخه محمد هاشل محمد الشام 26.40                
0076848844 فيصل ابراهيم عبدالرحمن يونس 1,268.40         
0076867744  Qميثه خميس عبيد خميسالكع� 1,222.80         
0076871357 سهيل الدليله العامرى 1,200.00         
0076911047 سعيد سالم قناص عG العامرى 1,200.00         
0076916516 محمد عبيد قصمول 1,200.00         
0076956902 حمده سلطان زوجه مطر احمد عبدe العفريت 1,262.40         
0076958549 Tمصبح المزرو ̀ مصبح نا 24.00                
0076962192  tفاطمه محمد الرمي� 1,412.40         
0077013339 Pالشام eعبد ̀ عG نا 1,210.80         
0077016200 سهيل محمد سهيل نهيان بوخرايط العامرى 1,200.00         



0077048878 عائشه عبدe عG بن مسعود الظاهرى 1,384.80         
0077126440 Pعوض غريب راشد الشام 1,200.00         
0077149931 عائشه محمد سعيد بوجسيم 877.20             
0077244995 سهيله عبدالواحد عبدالرحيم 1,754.40         
0077290712 بدريه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 1,262.40         
0077381643 Tالمزرو Gميثا محمد ع 692.40             
0077392774 eابراهيم محمد احمد عبد Gع 12.00                
0077480313 احمد عبدe احمد محمد اليتيم 1,200.00         
0077500770 Pماجد الشام eهند ماجد احمد عبد 600.00             
0077509624 سعيد مطر سعيد المنصورى 2,400.00         
0077514001 محمد عبدe احمد محمد 1,262.40         
0077544092 Pمحمد هالل الشام ̀ نا 631.20             
0077567328 عيP عG المنصورى 144.00             
0077599649  QR موزه خميس سعيد ضاعن المح$# 631.20             
0077656731  Qالحلق� " ̀ عG حس/# احمد نا 1,200.00         
0077697391 احمد كرم محمد مراد 12.00                
0077723539  tعفراء صباح الرمي� 600.00             
0077728613  Q$اك Gمو� ع " حس/# 1,210.80         
0077740137 ماجد عG عمر 12.00                
0077782162 ب " محمد الم�" امنه عبدe حس/# 4,800.00         
0077795553 ميثه سلطان محمد 1,273.20         
0077816759 محمد عبدe محمد عبدالواحد المعينه 1,201.20         
0077901277 Tموزه محمد خميس المزرو 1,231.20         
0077990254  Qضعيف حمد غدير اجت� 1,262.40         
0078007989 سيف راشد بدواوى 1,200.00         
0078024487 " اسماعيل ابراهيم الحوس�"  حس/# 1,200.00         
0078025874 سعيد سالم عG معيG المحرزى 4,800.00         
0078066273  "Rالزرعو eمحمد احمد حسن عبد 12.00                
0078085729 خوله سلطان عG مفتاح 692.40             
0078117350 ى عG محمد يح�# الشيخ عG ال بريك Q$ص 1,262.40         
0078166826 عبيد سعيد راشد الطاير 692.40             
0078183415 Gنوره محمد ابراهيم ع 12.00                
0078230200 eعلياء ابراهيم خليفه محمد العبد 600.00             
0078271199 شيخه خلفان محمد المرر 12.00                
0078308279 Pعبدالرحمن محمد هاشل محمد الشام 26.40                
0078313501 ̀ الزح� امنه خلفان سالم نا 600.00             
0078355378 Tحمده سعيد زايد سعيد المزرو 1,200.00         
0078385540 اروى شايع المنصورى 1,262.40         
0078408279 احمد خليفه احمد حماد 2,368.80         
0078467969 روضه عبدe مطر احمد محمد المنصورى 24.00                
0078502996 فاطمه عG الظواهر 1,268.40         
0078509825 سهيل محمد مبارك العامرى 600.00             
0078524631 احمد سالم خليفه المقرب 1,273.20         
0078545939 Vالش Gخليفه احمد راشد ع 600.00             
0078602567 ى مديحه محمود ام$# 12.00                
0078610746  tروضه احمد الرمي� 1,200.00         
0078626207  ±Rاليحيا Gسعيد سالم ع 1,273.20         
0078675684 ه " عG العم$# حس/# 753.60             
0078697045 حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0078720996 شيخه سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0078721920 Gفاطمه سعيد سالم ع 34.80                
0078754769 مريم عمران محمد مهنا ماجد النعي� 1,458.00         



0078755667 شمسه راشد زوجه ثاR" حمد عبدe العايل 1,222.80         
0078772868 Pخادم محمد ابوعال مه القبي Pعي 1,273.20         
0078913761 مروان محمد بن عابر 600.00             
0078936225 " جمعه ابراهيم الخلصان حسن عبدالحس/# 12.00                
0078937564 محمد عG مرشد المرر 1,200.00         
0078942234 eابراهيم عبدالرحيم عبد 1,200.00         
0078957076 م$# عبدالرحمن عبدالنور الhاح 1,322.40         
0078992731 صفيه عبيد عيP محمد بن خفي�"  1,262.40         
0078994511 عنود صباح ماجد المنصورى 12.00                
0078997938 سلطان عG محمد بالرشيد 1,200.00         
0079050124 ندى محمد حسن اليوسف 600.00             
0079052950 هزاع سعيد سعيد 12.00                
0079125048 ى صالح محمد الكث$# 12.00                
0079219659 Pالشام "Rب� ثا 1,200.00         
0079231828 Pامنه ثايب القبي 753.60             
0079282041 Pاليازيه الحاى القبي 600.00             
0079323930  QRتر¶ محمد الزعا 960.00             
0079339130 Gمحمد الجلج Gايمان محمد ع 12.00                
0079409178 محمد احمد بن الشيخ محمد احمد عبدالسالم 692.40             
0079416309  Qاحمد عبيد راشد سعيد الكع� 24.00                
0079427932  QRالزعا ̀ ̀ نا ابراهيم نا 1,210.80         
0079450308 " الحامد خالد عمر محمد حس/# 1,200.00         
0079516680 حسن عبدالعزيز حسن عيP الصابرى 1,210.80         
0079536281 Tالمزرو eاحمد هاشم عبد 1,999.20         
0079551173 بدريه عم$# البكرى 1,273.20         
0079577051 روضه سلطان محمد احمد العتيبه 1,754.40         
0079581338 فاطمه سعيد تريم 12.00                
0079584036 راشد محمد ماجد درويش 1,200.00         
0079588312 عبدe حميد جمعه 12.00                
0079593119 عG عمر عG عطوفه المنها� 12.00                
0079602633 ايمان عوض صالح الhاج 1,322.40         
0079614557 ايمان صالح احمد 1,200.00         
0079683534 " صالح غاده حس/# 1,273.20         
0079739325 صالحه صقر محمد الفال{ 1,262.40         
0079762960 هناء محمد بامحيمود 692.40             
0079767288 محمد نعمان محمد خان عبدe الخان 1,344.00         
0079866211 Pمحمد العي Pمحمد عي 1,210.80         
0079874846 طالب محمد حمد مبارك العامرى 600.00             
0079888990 علياء سعيد سبيع مسفر المنصورى 1,384.80         
0079894918 Gمختار محمد ع 1,200.00         
0079934544 مريم عبدe عبدالرحمن رفيع 2,368.80         
0079964689 خيته احمد محمد الفال{ زوجه صالح العامرى 1,394.40         
0079980664 عتيق الشيبه النعي� 600.00             
0080058203 زوينه عG حمد خميس البوسعيدى 1,206.00         
0080111126 نجاه محمد سعيد كاظم الر�"  1,273.20         
0080165605 جاسم محمد عبداللطيف عبدالرحمن الhكال 600.00             
0080183125 شيخه سالم عبيد المسافرى 34.80                
0080207714 Gماجد محمد ابراهيم ع 12.00                
0080298304 سعيد عبدe احمد الختال 1,200.00         
0080378562 Pالشام eامنه احمد عبد 610.80             
0080384112  Qخليفه الكع� Vسعيد ض Vض 1,200.00         
0080416362 " عG عباس عG الحوس�"  حس/# 600.00             



0080425317 عبدe صقر احمد المرى 1,262.40         
0080427265 زبيده فخرالدين بيان صاحب 12.00                
0080537442 ̀ عG الحواى عباس نا 1,200.00         
0080543114 هند خليفه احمد سيف السويدى 1,394.40         
0080574880 راشد عبدe مطر احمد محمد المنصورى 24.00                
0080599440 Pغايه خالد الري 600.00             
0080619941 مسعود راشد مسعود جمعه السويدى 31.20                
0080680129 خديجه محمود عبدالرزاق 1,204.80         
0080686313 Tحرموص المزرو ̀ محمد نا 1,274.40         
0080689490 eعبد Pمحمد عي Gع 12.00                
0080762903 Gطارق محمد ابراهيم ع 12.00                
0080835312  gالبلو� eسيف بالل محمد عبد 2.40                   
0080876199 ̀ محمد المنصورى نا 600.00             
0080881212 سلطانه مبارك محمد سالم 453.60             
0080916557 Tمحمد خلفان سعيد خلفان المزرو 1,200.00         
0080937707 سلطانه محبوب اسماعيل 1,200.00         
0080953894  QRبالل الزعا eعلياء عبد 1,210.80         
0080957559 موزه الشيخ سالم مسلم العامرى 1,384.80         
0080966386  gPلطيفه مفلح خصيف زويد الوح 1,200.00         
0080977081 فهد عبدe حميد 12.00                
0080994712 Gالسبب الع Gع eموزه سلطان عبد 1,200.00         
0080999389 Tالمزرو ̀ محمد نا 600.00             
0081002854 احمد محمد العري� 1,262.40         
0081034670 عمر عتيق محمد ذياب المرى 631.20             
0081142410 امينه كرا� سالم 1,200.00         
0081236903 اسماء درويش لوتاه 600.00             
0081316017 البتول عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 1,200.00         
0081316863  " محمد يوسف شاه/# 12.00                
0081323074 فاطمه سلطان السويدى 1,306.80         
0081325837 فاطمه عبدالرحيم عبدe احمد المال 1,200.00         
0081346762  "Rيوسف محمد يوسف الشيبا 877.20             
0081396920 وفاء ابراهيم المطوع 600.00             
0081440299  "Rاحمد محمد الزرعو eمحمد صالح عبد 1,322.40         
0081478156 هدى ماجد سيف الماجد 7,262.40         
0081490195 صفيه محمد محمد راشد 12.00                
0081495597 عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم محمد الريس 1.20                   
0081508228 فوزيه عبدe باعباد 1,200.00         
0081562301 عبدe ابراهيم عبدe حسن 600.00             
0048348410 فاطمه صالح احمد 34.80                
0081658732 خالد سعيد سالم سعيد الشوكرى 1,080.00         
0081713651  "Rال ثا "Rزوجه سعيد ثا "Rثا Pمريم عي 877.20             
0081720793 عبدe احمد حسن سليمان 1,222.80         
0081736536 سعيد احمد خلف العتيبه 3,732.00         
0081750515 امل محمد الحاج 1,200.00         
0081751474 حسن عبدالرحمن عبدالرحيم 1,200.00         
0081752959 eمحبه محمد عبد 12.00                
0081781036  gدرويش محمد البلو� Q$مسعود قم 12.00                
0081801199 Gع eحليمه سعيد عبد 600.00             
0081822182 عائشه سيف رقيط 1,200.00         
0081828469 ̀ عبدe العويس عمران عG نا 600.00             
0081871300 عG سالم المنصورى 1,765.20         
0081872590 عبدالرحمن عبدe حميد 12.00                



0081896144 احمد سعيد سالم سعيد الشوكرى 960.00             
0081922905  Qعائشه خميس محمد الكع� 600.00             
0081942571 سعيد حمد عG عبدe المنصورى 165.60             
0081953789 سالمه عبدe سعيد 1,210.80         
0081969232 ابراهيم عبدe محمد عبدالخالق رفيع 1,262.40         
0082018066 ى عG احمد عوض الكث$# 877.20             
0082054499 لطيفه سعيد محمد سعيد الطاير 1,384.80         
0082094331 سميحه سالم مو� الحليان 600.00             
0082100681 عG فالح جابر 24.00                
0082101748 Gحسن زوجه هالل محمد ع Gامال ع 1,228.80         
0082107760 Gسوسن رجب ع 1,210.80         
0082122568 م�" ربيع بالل البدور 1,203.60         
0082144025 احمد صالح راشد حمد المطوع الظاهرى 2,983.20         
0082155874 Gعبيد محمد خميس محمد بن رويه الخي 1,398.00         
0082163018 Tسليمان المزرو Gغريبه ع 1,328.40         
0082172396 ن�ه عبدالرحمن هاشل محمد 12.00                
0082189516 Pالحب Gعفراء سعيد ع 1,200.00         
0082190550 سالم جمعه سالم الروم 1,210.80         
0082193284 ابتسام عبدe ربيع ب� بليله 600.00             
0082227243 ى ريما مسلم سالم واسط الكث$# 1,208.40         
0082247662 محمد مختار غلوم عباس 610.80             
0082318922 طارق اسماعيل بن حافظ 1,394.40         
0082327020 عمر عبدe سلمان سليمان العامرى 1,210.80         
0082349524 عيP فاروق عبدالكريم فاروق 600.00             
0082357952 احمد صالح عG الحوس�"  12.00                
0082437476 عادل السيد هاشم السيد عبدe الموسوى 1,820.40         
0082440641  "Rعبدالواحد محمد عبدالرحيم الزرعو 8,834.40         
0082543686 عتيق فنون سعيد 1,273.20         
0082686912 سعيد راشد سعيد 1,200.00         
0082695519 Tالمزرو Pمحمد عي 1,754.40         
0082699295 Gابراهيم ع " موزه حس/# 12.00                
0082743156 صالح السيد عبدالجليل السيد محمد الهاش� 1,200.00         
0082777935  Qعبيد سيف عبيد الكع� 1,210.80         
0082780787 عبدe محمد الشنا{ 631.20             
0082803315 ى " طالب الكث$# خالد فيصل سالم/# 1,200.00         
0082812167 هدى عقيل عبدe الحداد 12.00                
0082837549 عبدe سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0082873857 فاطمه راشد عبدe الظاهرى 1,200.00         
0082893206  QRراشد عبيد ابراهيم ضليع الزعا 25.20                
0082920831 جميله عامر محمد 877.20             
0082966874 Pخادم محمد ابوعالمه القبي Pحمد عي 1,200.00         
0083001211 " صالح يوسف محمد حس/# 12.00                
0083068859 محمد مطر غيث بخيت الفال{ 1,893.60         
0083105786 بدريه حسن احمد عبدe الصفار 600.00             
0083119921  Q}حا eمريم عبد 6,000.00         
0083156655 درويش سالم محمد البديوى 600.00             
0083195869 محمد عبيد محمد البدور 27,600.00      
0083206853  "Rناعمه سالم سليمان حمد الشيبا 615.60             
0083291411 فاطمه محمد الظاهرى 1,210.80         
0083347421 محمد ابراهيم محمد 12.00                
0083369222 ابتهال عG صالح 1,210.80         
0083466796  Qنور خميس عبيد خميس الكع� 1,222.80         



0083572711 ى حامد عبدالمحسن يوسف العس$# 1,200.00         
0083589868 احمد عبدالرحيم محمد عبدe بن شفيع 1,200.00         
0083656133 مروان ابراهيم اسماعيل احمد 12.00                
0083699471 Gشمسه طالب الخي 1,210.80         
0083723964 سيف سالم عبيد بن هده السويدى 1,262.40         
0083774250 فاطمه محمد عG مرشد المرر 1,200.00         
0083782487 خلود عبدe محمد خميس 600.00             
0083797404 ى احمد عبيد المه$# 1,262.40         
0083882212 فوزيه صالح الصيعرى 1,204.80         
0083892673 عامر عبدالرحمن عبدe القبا� 1,204.80         
0083942472 نائله ابراهيم محمد حسن المعي�"  12.00                
0083958949 ̀ العلوى مزن نا 600.00             
0084030805  gالبلو� eحسن غريب عبد eعبد 1,200.00         
0084041045 خلفان محمد خميس النيادى 1,200.00         
0084069727 نوره سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0084189332 Gالغي " عبدالوهاب احمد حس/# 1,384.80         
0084202360 تسنيم محمد افضل محمد 600.00             
0084307469 محمد مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0084308017 باسمه عG محمد العيP ابوحليقه 3,000.00         
0084345436 Tسيف محمد المزرو 600.00             
0084355626 سلوى محمد احمد عبدe الريس 1,417.20         
0084381017 ه حسن ابراهيم محمد الحواى سم$# 12.00                
0084395417  Qخالد احمد محمد الكع� 1,231.20         
0084426791 فاطمه محمد سعيد بن طارش السويدى 6,036.00         
0084436991 ذياب سعيد خلفان �ور الخالدى 1,200.00         
0084554096 مريم عبدالصمد راشد الكيتوب 1,200.00         
0084570564 Pمحمد مبارك الشام 1,286.40         
0084582033 مصبح عبيد بخيت النعي� 631.20             
0084608959 رفيعه راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0084610779 Tفهد طارش عبيد محمد فارس المزرو 1,262.40         
0084629074 وز صنقور صالحه ف$# 12.00                
0084649175  " ̀ عبدe مبارك البوعين/# دانه نا 1,200.00         
0084685075  ±Rمحمد راشد حميد راشد اليحيا 600.00             
0084729739 عG حسن احمد عبدe الصفار 600.00             
0084760304 جمال عبدe احمد الختال 6,273.60         
0084764172 Gالغف Gسهيل ع 1,507.20         
0084801004 Pعائشه راشد حميد الشام 1,384.80         
0084808523 مطره غريب عتيق المنصورى 26.40                
0084820221 فاطمه عبدالرحيم عبدالجليل 1,262.40         
0084854773 " محمد عG حس/# 1,080.00         
0084918357 راشد جمعه عيP راشد الركن 12.00                
0084920308 " محمد حسن عبدe حس/# 600.00             
0084923329 جميله صالح الراشدى 30.00                
0084924936  tالرمي� eانيسه عبد 1,262.40         
0084931649 مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0084939727 احمد حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0085044346 Tعفراء مطر خميس خلفان المزرو 600.00             
0085068713 Gالع Gفاروق حسن ع 1,296.00         
0085130017 مريم محمد عG بوهليبه 600.00             
0085132758 يف محمد شهاب g� محمد " عبدالرحمن محمد ام/# 1,200.00         
0085134358 هدى فريد محمد زوجه احمد محمد المحياس 12.00                
0085271045 فهد عمر باصليب 1,210.80         



0085297184 عبدe خالد ابراهيم محمد المعي�"  1,200.00         
0085321018 جالل محمد يوسف ابراهيم المرزو��  14,407.20      
0085322856 ساره سعيد احمد غريب هويشل ال�يدى 1,210.80         
0085328353 ̀ زوجه منصور صالح حمودش العمر م�" نا 600.00             
0085373080 تيهه خليفه احمد سيف السويدى 1,394.40         
0085403215 خالد عبدالغفار عبدالخالق عبدe الخورى 24.00                
0085406416 خاتون حسن احمد عبدe الصفار 600.00             
0085409632 Pشيخه فاضل الشام 1,200.00         
0085410237 شيماء محمد يوسف صديق المعلم 600.00             
0085420753 ندى يوسف احمد 5,258.40         
0085462012 لطيفه محمد خليفه محمد السويدى 1,200.00         
0085473612 كاميليا عيP مسلم بلعالء 1,274.40         
0085480635 بخيته محمد سهيل نهيان بوخرايط العامرى 1,200.00         
0085496069  QRعائشه عبيد ابراهيم ضليع الزعا 25.20                
0085509762 محمد سعيد محمد خلفان الكندى 1,266.00         
0085546988  "Rسعيد يوسف محمد يوسف الشيبا 877.20             
0085558995 ابراهيم حسن عبدe عG الحوس�"  226.80             
0085601942 موزه راشد السويدى 1,323.60         
0085714998 هدى محمد زوجه عبدالجليل محمد احمد عبدول 1,210.80         
0085761277 Gابراهيم اه Gمرضيه ع 600.00             
0085769046 مروان عبدالرزاق عبدe يوسف خورى 1,200.00         
0085781359 محمد يسلم دحباج 1,202.40         
0085892937 Pمحمد ابراهيم سلطان محمد الشام 12.00                
0085943070 Pخالد ب� احمد القبي 1,754.40         
0085956026 عامر محمد فتح عG عبدe الخاجه 1,273.20         
0085979119  QRعبيد راشد العقرو 784.80             
0085985943  Qمحمد غدير عبيد الكت� 1,263.60         
0085997203 فاطمه اسد محمد 631.20             
0086007310 خوله عG راشد العبار 1,262.40         
0086013588 زيد محمد المرى 1,210.80         
0086041181 علياء محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 1,507.20         
0086087486 زاهره صغ$# سعيد 1,200.00         
0086115418 Tالمطيو Pمهره هالل محمد عي 1,231.20         
0086134433  Qالكع� eخلفان سالم عبد eعبد 1,200.00         
0086185959  " فاطمه سالم عبدe المرزو�� زوجه حس/# 1,200.00         
0086232517 ه محمد المرزوق سم$# 600.00             
0086257146  QRاحمد ابراهيم الزعا 25.20                
0086259322 عليا احمد محمد احمد 12.00                
0086265146 بدريه عبدe طالب 600.00             
0086297547  QRاليعقو Gهادى مبارك هادى ع 600.00             
0086310599  gPندى محمد الحب 1,204.80         
0086310672 ن� عG محمد عG السويدى 1,200.00         
0086334956 Gطالب مسلم الخي 1,210.80         
0086347862 يوسف اسماعيل عباس خورى 48,000.00      
0086395917 عبدe محمد عبدالرحمن يوسف جكه 12.00                
0086411755 يف نظام g� عبدالرحمن نظام محمد 24.00                
0086429178 درويش محمد سعيد محمد 1,754.40         
0086451080 سيف عبدe محمد خليفه الكندى 1,384.80         
0086489519 سليمان احمد محمد سليمان المازم 4.80                   
0086664303 خديجه عبدe عG منصور 1,200.00         
0086676370 Gسالم الشب Gع eعبد 610.80             
0086781019 Tبخيته سهيل زوجه سعيد فارس سعيد المزرو 1,200.00         



0086853066 Vخصيبه الش eجاسم حسن عبد 7.20                   
0086891920 شيخه طارش ربيع رحمه 1,206.00         
0086902536 " جمعه ابراهيم الخلصان " حسن عبدالحس/# حس/# 12.00                
0086922798 زهره سالم مبارك باثواب 1,394.40         
0086957604 حصه عيP جمعه محمد المطوع 1,200.00         
0087024158 " الياف� عبدe حس/# 1,200.00         
0087028903 ماريه السيد محمد السيد عبدe الهاش� 631.20             
0087061386 Tاحمد المزرو Pعي 1,262.40         
0087109126 سماحه منصور صالح محمد حمودشالعمر 600.00             
0087128906  tالرمي� eمحمد عبد 1,200.00         
0087184332 هدى سالم الحليان 1,200.00         
0087196743 Pالقبي Gع Pلطيفه احمد عي 1,200.00         
0087298368 ى Q$احمد العك eنهيان مبارك عبد 1,200.00         
0087325519  Qمحمد مصبح محمد الكت� Gع 1,200.00         
0087359265 ي� Q$فهد عبدالرحيم ابراهيم اسماعيل ال 1,200.00         
0087362757 Gحمد عبيد حمد الغف 12.00                
0087369048  "Rعبدالرزاق المد Gفريده ع 1,344.00         
0087394526 محمد احمد يوسف 1,210.80         
0087399829  Qفاطمه مصبح سالم الكع� 45.60                
0087407223 نجاه محمد عبدe بابا عيش 12.00                
0087410147  "Rالزرعو eعبدالعزيز عبد 2,085.60         
0087411601  QR ب� خليفه المح$# 600.00             
0087412392 محمد سيف محمد 600.00             
0087426550 محمد احمد عبدe الصفار 877.20             
0087427908  QR " المح$# مكتوم سالم شاه/# 1,200.00         
0087463644 احمد محمد سبيع 1,200.00         
0035919563 Pسعيد مبارك الشام 1,407.60         
0087599647 سالم عG سالم الظاهرى 1,200.00         
0087611256 حمد محمد سهيل نهيان بو خرائط العامرى 1,200.00         
0087617266 موزه محمد المحمود 1,760.40         
0087653419 زهره محمد عبدe باباعيش باباعيش 1,200.00         
0087681500 امنه عبدe مبارك خليفه 1,204.80         
0087726241 سعيد حمد سعيد بالغافريه 1,262.40         
0087747221  QRمحمد مبارك محبوب سالم الدو 12.00                
0087771983 ى بتول عG عاشور محمد الكث$# 26.40                
0087815680 عوض سعيد القمزى 3,644.40         
0087854052  tعفراء احمد الرمي� 1,200.00         
0087924747  QVالح e #$شما زياد محمود خ 12.00                
0087960294 Pالشام eراشد محمد عبد 600.00             
0088027106 حمده عG محمد عبدe جمعه 12.00                
0088031512 عبده محمد عبدان 1,200.00         
0088037444 محمد خلفان محمد سالم بن حارث النيادى 2,400.00         
0088060928 فاطمه محمد �ور 1,263.60         
0088080828 مسفر عG مروان الهاجرى 1,444.80         
0088117331 ب� محمد خليفه ب� المويج� 24.00                
0088131115 عمر ماجد احمد الغرير 19,046.40      
0088166341 صالح سلطان محمد الجالف 631.20             
0088183964 حسن عG سليمان احمد 1,384.80         
0088197906 موزه محمد بن سويلم 1,262.40         
0088223277 فيصل عبدe راشد 610.80             
0088242685 مريم محمد خلف 12.00                
0088248188 Vحديد سعيد الش 1,210.80         



0088253064 سالم خلفان خميس راشدى 1,200.00         
0088372587 ى امنه سعيد المه$# 1,754.40         
0088405696 Tحمد محمد حمد سالم المزرو 3,600.00         
0088437929 حفصه احمد عبدe عبدالرحمن 600.00             
0088442266 ميثاء مسعود النعي� 600.00             
0088446984 Gخميس محمد خميس محمد بن رويه الخي 1,398.00         
0088475201 باسم حمد عG محمد كانو 600.00             
0088513026 فاطمه خليل ابراهيم محمد الحمادى 1,200.00         
0088523356 طماعه سعيد الظاهرى 1,214.40         
0088583273 نجيب عG عبدe حسن 1,285.20         
0088595269 Gاحمد سلطان بن ع Gحصه محمد ع 1,200.00         
0088598505  gحسن خميس البلو� Gحسن ع 12.00                
0088655291  tحمد احمد الرمي� 1,200.00         
0088660515 مريم عبدe احمد عG تويه 1,384.80         
0088737828 عائشه احمد محمود احمد الحمادى 73.20                
0088802929  " " بن حس/# سعيد سيف حس/# 1,398.00         
0088891804  "Rخلود احمد سعيد محمد ال ثا 1,200.00         
0088897564 ى خليفه مبارك خليفه راشد المه$# 1,262.40         
0088901767 احمد محمد سعيد ماجد القاس� 24.00                
0088902099 منال عزت محمد زغلول 3,600.00         
0088951721 محمد جاسم محمد حسن الحوس�"  12.00                
0088965555  "Rمحمد شبا Gميثاء مطر ع 610.80             
0088977507 هند اسماعيل بن حافظ 1,417.20         
0089028859 منال حاتم برغشالمنها� 600.00             
0089038598 فاطمه محمد محمد راشد 12.00                
0089053621 فرح سالم عبدe محمد ال بريك 1,263.60         
0089132940 سلطان محمد مرخان المنصورى 631.20             
0089143162 eسعيد عبيد eمريم محمد عبد 1,200.00         
0089143877 ان Q$فاطمه احمد ج 631.20             
0089191061 فت بدير بدير م$# 1,543.20         
0089201557 احمد عبدe محمد يوسف التمي� 18,538.80      
0089266747 ى مريم راشد عبيد المه$# 1,262.40         
0089290153  " هاجر احمد ام/# 600.00             
0089340844 علياء محمد غالب هادوم بالهادوم 670.80             
0089433008 سليحه عبدe الفار� 1,200.00         
0089444719 وتيهه سالم حابس المنصورى 600.00             
0089449194  "Rشمه عامر حمد مسعود العريا 1,384.80         
0089545904 نوير عG احمد 1,200.00         
0089573985 راكو لتجاره المواد الزراعيه 24.00                
0089591837 غايه راشد سعيد 1,207.20         
0089628268 فاطمه سعيد محمد سعيد راشدى 1,200.00         
0013062158 عائشه عبدe حميد 12.00                
0089663439 يوسف مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0089666097 شعاع عبدe مصبح محمد بوهناد 1,210.80         
0089736079 عادل ابراهيم الحوس�"  600.00             
0089773882  Qعائشه كليبوه الكت� 1,200.00         
0089778043 راشد سالم محمد سعيد راشدى 1,231.20         
0089821391 شيماء عG غانم عبيد العرى 1,200.00         
0089837592 عائشه مانع سعيد العتيبه 2,400.00         
0089840095 عG محمد خليفه الخال�"  24,000.00      
0089843303 عبدe عG محمد الجس� 12.00                
0089846787  QR فاطمه عبدالسالم ربيع غريب المح$# 1,203.60         



0089904889  "Rشيخه عبيد راشد الحسا 1,200.00         
0089929949 ̀ عوض مبارك الواحدى نا 6,000.00         
0089931734 مانع احمد محمد مث�"  1,200.00         
0089941594 عيP عG كرم 34.80                
0090020132 Gال ع "Rاللوغا " عبدe عG حس/# 1,200.00         
0090033805 خليفه احمد السويدى 4,430.40         
0090069879 Vالش gPحسن القي Gسعيد راشد ع 1,200.00         
0090132609 شيخه سعيد الحجرى 1,210.80         
0090135838 احمد عبود سعيد مبارك بن سلمه 1,200.00         
0090148596 ريم ادريس الحامد 600.00             
0090193131 ̀ محمد سعيد عبدالنا 1,200.00         
0090240917  tRالحار " يح�# صالح عائض حس/# 1,204.80         
0090253161 Gمحمد خميس محمد بن رويه الخي 1,398.00         
0090295885 خليفه سيف عبيد السويدى 1,270.80         
0090303392 ̀ المنصورى مفرج نا 12.00                
0090304973 فاطمه احمد صالح المحرزى 1,200.00         
0090317367 موزه عبيد راشد المرى 2,368.80         
0090324824  QRعبدالرحمن حسن حميد الزعا 600.00             
0090386804 سالم راشد سعيد رحمه 600.00             
0090396306 هدى حبيب حسن ال رستم 24.00                
0090397969 اخالص السيد عبدالجليل السيد الهاش� 1,200.00         
0090410982 عمر عتيبه عبدe احمد العتيبه 3,028.80         
0090455439 عائشه سعيد مطر 631.20             
0090491959 عبدe احمد محمود احمد الحمادى 73.20                
0090516768  QRخالد راشد الزعا 1,262.40         
0090520969  Qسيف الكع� ̀ محمد نا 1,200.00         
0090608937 مديحه عبدالواحد مصط�" عطيه 661.20             
0090612493 خلود عبدe عبدالرحمن محمد السعيدى 1,200.00         
0090638899 عليا ربيعه راشد بن ربيعه 600.00             
0090696233  Qخليفه الكع� Vمحمد سعيد ض 1,200.00         
0090854048 جمعه راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0090857781 احمد محمد جمعه احمد بالع� 1,200.00         
0090860175 eعبد eابراهيم عبد 1,200.00         
0090885428 فاطمه احمد عبدe فهي� 1,262.40         
0090890939 عايده طارش ربيع 1,206.00         
0090912153 ى عبدالعزيز ضويهر الكث$# 12.00                
0090932084  QRابراهيم خليفه سالم اليعقو 1,200.00         
0091018371 ساره مطر احمد المنصورى 12.00                
0091027582 محمد عبدالرحيم عبدe بن شفيع 1,200.00         
0012076856 محمد سيف السويدى 1,306.80         
0091070227 واحه االمارات للمواد الزراعيه 2,368.80         
0091079010 " قابيل ابراهيم حس/# 1,200.00         
0091102685 م�" راشد الزرى 12.00                
0091113960  QRالعنود مبارك االحبا 600.00             
0091132440 Pم�" ابراهيم بالل الدي 1,262.40         
0091166208  gحسن خميس البلو� Gع 12.00                
0091188529 عبدالرحمن حافظ بن حافظ 1,394.40         
0091194690 ي� Q$عبدالرحيم ابراهيم اسماعيل ال 1,200.00         
0091248586 Gشيماء احمد ابراهيم ع 12.00                
0091314423 ̀ صالح ال رحمه لطيفه محمد نا 24.00                
0091338584 عيالن سعيد احمد خلف العتيبه 1,515.60         
0091407420 Vموزه سعيد محمد الروي 1,200.00         



0091427416 محمد سعيد راشد النيار 631.20             
0091468967 Tحرموص المزرو ̀ حرموص نا 1,274.40         
0091497449  "Rكشوا eجاسم عبد 600.00             
0091610411 نوف سعيد خلفان �ور الخالدى 1,200.00         
0091646624 Tراشد فاضل المزرو 34.80                
0091664630  QRمحمد شليح المغر 1,262.40         
0091668162 عائشه بدر عبيد 1,278.00         
0091686497 خوله محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0091688869 ماهر مال e احمد نصيب 12.00                
0091749908 محمد عبدالرضا عبدe خورى 1,936.80         
0091771898 اهره سيد غالم زوجه محمد عG محمد الحميدى 1,200.00         
0091781534 عقيل عبدe عبدالرحيم 661.20             
0091787906 مريم عG خليفه المحر� 1,200.00         
0091797435 شما عبدe محمد مشوط 600.00             
0091808898 موزه سعيد نا` 1,398.00         
0091834545 امنه حسن عبيد حسن 1,816.80         
0091875691 ̀ عيP الزرى راشد نا 12.00                
0091897639  "Rيا ghسعيد هزيم ال Gع 1,394.40         
0091904571 شيخه سعيد حسن عبدe صنقور النعي� 1,256.40         
0091908826 سعيد محمد حسن مبارك العامرى 600.00             
0091959022 سعيد عبدe مطر احمد محمد المنصورى 24.00                
0091969902 عG محمد سالم بنواس 24.00                
0092042362 " سعيد الجابرى عبدe حس/# 1,210.80         
0092057764 فاطمه عبيد زوجه سلطان مرزوق المزاح� 600.00             
0092106155 عبدe عبدالرحمن نواب 1,507.20         
0092196990 عائشه سيف السويدى 1,262.40         
0092203333 يوسف سالم احمد شعبان العامرى 1,262.40         
0092281898 رقيا جاسم راشد احمد بوعصيبه 12.00                
0092342215 ثاR" احمد ثاR" بن عبود 1,184.40         
0092384762 ه سعيد حفيظ السويدى م$# 1,438.80         
0092389997 Pمحمد هاشل محمد الشام eعبد 26.40                
0092410897  gايمان محمد عبدالعزيز البلو� 2.40                   
0092415255 مريم مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0092427317 محمد سيف سالم السويدى 1,200.00         
0092427966 فريده فرج عبدe خريصان 115.20             
0092450379 عائشه محمد جاسم محمد عبدالرحيم صالح 1,200.00         
0092455372 سعيد راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0092492237  QR عائشه سارى المح$# 1,210.80         
0092514909 سعيد ابراهيم عبيد عG النعي� 1,200.00         
0092532111 خالد محمد صالح 622.80             
0092541438 eابوبكر عبد Gلي 1,262.40         
0092597343 نوره عG محمد احمد المال 1,200.00         
0092665732 Tمحمد سيف سويح المزرو 12.00                
0092704505  "Rمؤسسه االمارات لصيانه المبا 622.80             
0092759179  Qبشاره محمد حميد الجني� 1,222.80         
0092836094 حمدان محمد عG خميس الحوس�"  12.00                
0092840244 وش السويدى Q$وش محمد ح Q$حسناء ح 1,754.40         
0092857342 غاليه مصط�" صالح مصط�" الجزيرى 22.80                
0092874028 محمد �حان صليبيخ العامرى 1,262.40         
0092909701 Gراشد سلطان احمد صباح الهام 1,629.60         
0092982294  gPمحمد الحب Gفاطمه صاحب ع 1,570.80         
0092997193 حميد صياح ماجد المنصورى 12.00                



0093051219 عائشه سالم محمد المرى زوجه خالد ب� محمد 7,200.00         
0093112515 سلطان عبدe محمد المرزو��  2,157.60         
0093115220  Q$امنه غلوم قم 1,200.00         
0093160672 فاطمه سعيد سبيع مسفر المنصورى 1,384.80         
0093170091 eنعمان محمد خان عبد 1,344.00         
0093184564 محمد عبدe سليمان عبدe بن زايد 600.00             
0093209735 Tامل عبدالرحمن كرم عمر الفقا 1,200.00         
0093218814 فاطمه محمد باصليب 1,200.00         
0093221228 عشيه محمد عG مرشد المرر 1,200.00         
0093243886 ه العزيزى سالمه محمد نخ$# 1,200.00         
0093299011 Pطارق حسن الشام 1,210.80         
0093360613 ى سهيل محمد المه$# 2,374.80         
0093451040 eعبد Gخديجه ع 1,200.00         
0093460079 ى زينب عG عاشور محمد الكث$# 26.40                
0093482890  gالبلو� eلطيفه محمد عبد 12.00                
0093491644 محمد عبدالعزيز العامرى 1,395.60         
0093527985 ̀ الراوى عمران عG سالم نا 1,200.00         
0093537638 شمسه راشد سعيد حمد بالغافريه 1,207.20         
0093570336 eسعيد عبيد eحمد محمد عبد 1,200.00         
0093624172  gاحمد محمد البلو� eعبد 1,204.80         
0093659971 امينه طالب ابراهيم 1,210.80         
0093663240 نصيب مطر مبارك حرQR المنصورى 1,200.00         
0093671268 عبدالرحمن محمد عيP جمعه 1,810.80         
0093707899 مريم ابراهيم محمد 600.00             
0093711638  gمحمد عباس البلو� Gع 1,208.40         
0093745725 فاطمه هاتم اسماعيل الحوس�"  600.00             
0093754982 فطوم صالح احمد 1,200.00         
0093778929 عائشه محمد احمد حسن 12.00                
0093796241  Qاحمد محمد عبيد الكع� 1,200.00         
0093842668 هزام عبدe الظاهرى 1,262.40         
0093859910 راضيه شيخ محمد جهانك$# جهانك$#  12.00                
0093907165 محمد عG محمد بنواس 24.00                
0093914613 عبيد سلطان عG محمد بالرشيد 1,200.00         
0093920759  QRهند مبارك االحبا 600.00             
0093932174 Gسميه محمد ابراهيم الع 1,200.00         
0093949947 جمعه راشد عبيد 12.00                
0093957966 ى جمعه مو� عبدe �ور الخم$# 1,262.40         
0093962180 ̀ المنصورى خليفه نا 600.00             
0094011279 عبداالم$# حسن ابراهيم محمد الحواى 12.00                
0094036413 زليخه صالح مصط�" محمد الجزيرى 600.00             
0094066903 Gايمان محمد ع 12.00                
0094076760 ى سليمان محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0094167340 احمد جاسم عبيد محمد السويدى 12.00                
0094176889 Pمريم محمد الشاعر الشام 1,200.00         
0094211336 سلطان ب� عبيد بن ب� 1,322.40         
0094212315 عائشه سعيد راشد لقيوس 1,262.40         
0094215919 فردوس عبدالكريم فاروق محمد 661.20             
0094224074 Gعارف محمد احمد اه 1,200.00         
0094243880  "Rال ثا "Rثا Pعي eنضال عبد 1,210.80         
0094253953 Pراشد محمد الحب Gعمر ع 1,262.40         
0094286478 بدريه حمد سليمان مطر العو�"  1,384.80         
0094402816 حصه عG عمر 12.00                



0094413182 Pاحمد فاضل الشام 1,200.00         
0094427367 ̀ عبداللطيف محمد ت��  نا 2,462.40         
0094514420 احمد عبدالمجيد احمد قاسم صدي��  1,278.00         
0094532588 فائزه حامد الجفرى 631.20             
0094541543 وليد محمد محمد عبدالرحمن المال 1,210.80         
0094582680 يوسف محمد عبدe قاسم 1,394.40         
0094718744 طالل عادل االسم�"  600.00             
0094740332 مهره عبدالرحيم عبدe محمد فلكناز 12.00                
0094744229 Tالدر Pفاطمه سالم محمد عي 600.00             
0094805259 هدى عبدالرحمن عمر بن شفيا 12.00                
0094861586 شيخه ب� سيف 631.20             
0094884697 حظيبه حميد سيف حظيبه الدرم£ 1,200.00         
0094920494 سالم راشد سالم عG النعي� 7.20                   
0094940292 مطبخ السفره الخليجيه 631.20             
0094980736 جاسم محمد احمد سيف 12,494.40      
0095113228 ى الق فائقه السيد محمد زوجه عبدe الص$# 1,273.20         
0095124765 Tخليفه محمد سعيد المزرو 1,231.20         
0095137740 كلثوم مراد زوجه مو� حامد ابراهيم 1,200.00         
0095177887 كه المدار لخدمات حقول النفط والتوريدات g� 1,262.40         
0095191763 Pراشد محمد الحب Gاحمد ع 1,262.40         
0095202200 " محسن السيد العطار عبدe راشد حس/# 600.00             
0095252173 حمده حميد سيف 1,200.00         
0095267575 eسعديه حامد عبد 606.00             
0095272105 Gجمعه عبيد جمعه الليم ال ع 1,101.60         
0095295879 eيح�# احمد حسن عبد 12.00                
0095304058 نجاه عبدe احمد الختال 1,322.40         
0095330728 " عG حسن السلمان حمد حس/# 56.40                
0095335999 عزه محمد خميس زوجه سيف هالل عبيد 1,398.00         
0095349016 محمد عبدe عG القرقاوى 177,744.00   
0095374519 ى عوشه مانع المه$# 613.20             
0095407029 خالد صالح راشد حمد المطوع الظاهرى 2,983.20         
0095417253 Gع " احمد جمعه حس/# 24.00                
0095444538 Pبوهندى الشام Gحميد راشد ع 600.00             
0095473690 مريم احمد السيد مهدى سيد احمد 12.00                
0095496718 فالح عG فالح جابر 24.00                
0023358434 eفاطمه احمد عبد 661.20             
0084345436 Tسيف محمد المزرو 12.00                
0095514934 احمد سيد علوى سالم العامرى 1,200.00         
0095517947 موزه سعيد عبدe الظاهرى 1,273.20         
0009639826 جاسم محمد الحوس�"  1,200.00         
0095592786 لب�" ابراهيم يوسف عبدe حسن الصايغ 600.00             
0095595992 Gابراهيم ع " حصه حس/# 12.00                
0095615554 حمد محمد النيادى 600.00             
0095621355 محمد عتيق سالم محمد 1,140.00         
0095632039 عبدe سلطان محمد احمد العتيبه 1,754.40         
0095646263 سلطان محمد السويدى 1,560.00         
0095665873 خالد محمد حسن ابراهيم الحواى 12.00                
0095672554 خوله سعيد سلطان سعيد الساعدى 600.00             
0095684505 عبدالرزاق محمد عبدe عG الجاسم 1,210.80         
0095711967 Tالمزرو Gميثا راشد مسعود ع 631.20             
0095777674 ايهاب انيس حسن 1,210.80         
0095793334 عبيد سعيد عبيد خليفه بن رشيد 1,202.40         



0095821424 رحمه محمد حميد عG الحجرى 1,200.00         
0095875336  "Rم�" احمد سعيد ال ثا 1,200.00         
0095888900 ̀ خليفه بالحباله راشد خليفه نا 1,273.20         
0095934138  QR جامله سعيد محمد المح$# 1,200.00         
0095978458 Pشيخه ابراهيم سلطان محمد الشام 12.00                
0017498282 Tمحمد المزرو eعبد 600.00             
0096019693 مريم فهد راشد الدو�ى 1,200.00         
0096051803 موزه عبدe راشد الزيدى 1,207.20         
0096131565 Pخليفه محمد الشام Gع 12.00                
0096133295 عبدالمجيد عبدالقادر محمد عبدe الم 1,412.40         
0096137293 منصور محمد منصور 600.00             
0096166028 محمد خميس عبدe الحاج 1,210.80         
0096182312 eابراهيم محمد احمد عبد eعبد 12.00                
0096183867 حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 1,262.40         
0096189464 خالد عG فالح جابر 24.00                
0096197792 Gصديقه محمد حسن جعفر اه 3,072.00         
0096198015 Gحمد مختار محمد ع 1,200.00         
0096224961 عG ابراهيم محمد الماز� 600.00             
0096293244 Pراشد محمد الحب Gمحمد ع 1,322.40         
0096308565  © Qفاطمه راشد سعيد راشد الخطي� 25.20                
0096353650 فاطمه عيP عG زوجه محمد عدالرحمن عبدالل 1,210.80         
0096417318 فاطمه عبدe مصبح محمد بوهناد 1,273.20         
0096417959 عبدe محمد حمدان راشد بن خادم النعي� 1,200.00         
0096447282  Qميثاء مصبح سالم الكع� 45.60                
0096471726 هاشم مسلم سليمان عبدe الكيو� 2.40                   
0096494940 هان ghال Gسعيد ع Gع 3,806.40         
0096520153 سلطان محمد سعيد احمد الختال 1,584.00         
0096558810 محمد سلطان حارب الفال{ حارب 1,233.60         
0096576988 ابراهيم عG ابراهيم محمد احمد 12.00                
0096611190 eابراهيم احمد حسن عبد 12.00                
0096632443 موزه عبدe محمد خميس 600.00             
0096669197 Vالش gPحسن القي Gحسن راشد ع 1,200.00         
0096695901  Qالجني� eمسلم عبد eعبد 1,212.00         
0096722472 ى جاسم محمد جمعه عبدe القص$# 12.00                
0096735653  QR̀االحبا مبارك مهدى نا 631.20             
0096755478 Tحرموص المزرو ̀ نا 1,274.40         
0096792982 " صالح يوسف حس/# 12.00                
0096805206 ى محمد عبيد راشد المه$# 1,384.80         
0096830246 محمد طه محمد 28.80                
0096983595 حمده سعيد محمد احمد الظاهرى 1,389.60         
0096985001  QRالحر Gسالم حمد ع 1,207.20         
0097130609 Gمسلم طالب الخي 1,210.80         
0097146466 نهيان مبارك عمر 1,204.80         
0097185207  "Rسلطان مطر سعيد حمد الحسا 1,814.40         
0097239556 خليفه حميد عG النعي� 34.80                
0097254722 امنه اسد فضل 631.20             
0097352544 عبدe طه محمد 28.80                
0097371182 فاطمه سيف العامرى 600.00             
0097394984  Qحمد الكع� Gحمد ع 4,844.40         
0097400545 مريم عبداللطيف محمد ت�� عبدالكريم 631.20             
0097424693  Qاحمد راشد سعيد راشد الخطي� 25.20                
0097430335 نوره احمد عبدe عG القرقاوى 900.00             



0097512042 في�" مفيد بطرس 1,766.40         
0097598570 عزيزه سعيد سالم 12.00                
0097600118 محمد سيف حمد السويدى 1,278.00         
0097617209 فاطمه عبدe احمد عG تويه 1,262.40         
0097644536 احمد صقر محمد عبيد السويدى 84.00                
0097676695 حنان صقر مجدم صقر 1,905.60         
0097752537 اسامه ابراهيم عبدe حسن 600.00             
0097762599 افراح جاسم محمد حسن الحوس�"  12.00                
0097776576 نجوى محمد سبت غانم سبت المرزو��  1,263.60         
0097829585 امنه محمد محمد راشد 12.00                
0097855195 امنه حمدان جمعه 600.00             
0097855982 هباس سعد العامرى 600.00             
0097908182 يف محمد شهاب g� محمد " ابراهيم محمد ام/# 1,200.00         
0097925092 زايد محمد سعيد محمد 1,207.20         
0097934572 ي£ Q$صالح ال eصالح عبد 1,273.20         
0097941947 Gمريم مختار محمد ع 1,200.00         
0097958748 م�" خلف ابراهيم خلف الحوس�"  1,210.80         
0098076725 مريم احمد يوسف 1,200.00         
0098104461 زينه ابراهيم احمد حسن حوكل 1,394.40         
0098144596 امنه ابراهيم محمد 631.20             
0098176884 يف احمد محمد البست£ g� احمد محمد 1,200.00         
0098218770  QRالزعا Gع eمحمد حمد عبد 600.00             
0098253884 فاطمه يوسف عبدe محمد الهرمودى 12.00                
0098258301 موزه حمدان جمعه 600.00             
0098264167 عبدe نصيب محمد احمد بالنقيطه 877.20             
0098299245 علياء جمال عبدe احمد الختال 1,200.00         
0098323988 Tمبارك محمد مطر المزرو 600.00             
0098339140  Qسالم احمد محمد احمد الكع� 600.00             
0098409849 فريد عبدالرحمن مو� اسماعيل 1,200.00         
0098425734  "Rالحاج حسن محمد فضال eعبد 2,368.80         
0098515932 سعاد جمعه الماس 1,582.80         
0098535096 Vخديجه احمد زوجه سالم حسن ب�" حسن الش 600.00             
0098538891 عبدالرضا عبدe خورى 1,936.80         
0098554133 Pكنه مبارك الشام 1,286.40         
0098554671 ورثه المرحومه علياء عبدe سلطان المطر 2.40                   
0098561021 مريم حميد سعيد 600.00             
0098571179 صفيه عبدالرزاق اسماعيل 1,210.80         
0098583022 eرائد محمد سلطان عبد 12.00                
0098583804 م�" ع�Q خليفه عبيد الظباح 600.00             
0098620175 " قابيل يعقوب ابراهيم حس/# 1,200.00         
0098640130 ى عبدالرحمن محمد االم$# 1,210.80         
0098657744 Tبخيته محمد مرزوق المزرو 28.80                
0098659370 اسماعيل عباس عG حا{Q الخورى 1,200.00         
0098685102 زينه محمد حمد عبدe المهرى 24.00                
0098686684 Pراشد الشام Gخميس خزام ع 1,262.40         
0098732889 محمد محمد راشد 12.00                
0098794214 " عG كامكار عبدالحس/# 2,368.80         
0098823516 موزه سعيد ضا{ 1,384.80         
0098855220 عائشه كرم محمد مراد 12.00                
0098869713 محمد عبدالمطلب عبدe خلفان المرى 1,200.00         
0098882068 خليفه ابراهيم السويدى 12.00                
0098935232 ناديه حسن اباهيم محمد الحواى 12.00                



0098995198 علياء عG محمد سالم بنواس 24.00                
0099019369 شيخه عم$# عتيج بن عتيج 1,332.00         
0099026070 اسماء مرزوق بش$# مرزوق 12.00                
0099071598  Qى خميس عبيد خميسالكع� ghب 1,222.80         
0099089392 راشد عG عبدالرحمن احمد 600.00             
0099166760  " صفيه غالم حس/# 1,200.00         
0099269675  Qحمد ضعيف حمد غدير اجت� 1,262.40         
0099280130 Tاحمد سعيد مزرو 22.80                
0099282762 " عG حسن السلمان عيP حس/# 12,868.80      
0099327935 حصه عبدe احمد عG الحداد 12.00                
0099339009 عنوف سعيد سالم 1,210.80         
0039347522 مطر عG محمد بنواس 24.00                
0099484166 عمر يوسف احمد يوسف الخورى 692.40             
0099500549 احمد محمد احمد محمد سعيد 12.00                
0099536223  QRيوسف جاسم الوها 814.80             
0099551994 Gميمونه حميد خان ع 2,414.40         
0099558338 Tالمزرو Gشمسه حميد ع 1,200.00         
0099593738 فاطمه حامد الجفرى 631.20             
0099627009 عG محمد خليفه ب� المويج� 24.00                
0099634755 Tهياء سعيد المزرو 1,200.00         
0099669379  tمرشد احمد الرمي� 1,200.00         
0099741844 فاطمه محمد صالح محمد الجس� 12.00                
0099853340 ى ساره عG عاشور محمد الكث$# 26.40                
0099888641  "Rاحمد سعيد محمد ال ثا 1,244.40         
0099899384 هنادى محمد الحوس�"  1,200.00         
0099900199 " قابيل رحيمه ابراهيم حس/# 1,200.00         
0075672720 Tاحمد محمد المزرو 600.00             
BH00229866 ابراهيم اسحاق عبدالرحمن 10,800.00      
CH00043244 ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) 60,000.00      
EG00109404 م�" عادل بركات 6,888.00         
EG00667501 " ابراهيم عوض هند حسن/# 300.00             
GE00337945 Kurt Koerfgen           " كورت بي$� كورفج/# 900.00             
IN00608259 HARISH MUKUNDAN 600.00             
IN00996434 MATHEW KAVALAM 240.00             
IR00586319 عبدالرضا اك$Q غافرى 3,000.00         
JO00299109 زياد بش$# يوسف العل� 12,000.00      
JO00408108 " محمد الخطيب نسيم حس/# 52,560.00      
JO00537331 مها يا� عبدالقادر عبدالقادر 1,800.00         
KW00304394 عبداللطيف عبدالرحمن محمد البحر 30,000.00      
KW00421229 خالد عبدe محمد عG العو�"  16,800.00      
KW00954468 سليمان احمد محمد الرضوان 1,896.00         
LB00894757 فرح غودانس بطرس فارس 1,221.60         
LY00162731 طارق عG احمد المحجوب 600.00             
OM00693280 شو�� بن عبدالرضا بن سلطان 4,980.00         
OM00744406 Pالشام Gفاطمه راشد ع 474.00             
OM00900148 ركه المدينه للخدمات الماليه واال ستثماري 90,187.20      
PH00702191 MARTHA ARCENAS MANZANILLA 12.00                
PK00302156 RASHID ZAKARIA AHMED 2,400.00         
PK01003560 عG محمد دين محمد 12,000.00      
PS00495180 حسام فيصل محمد الحاجب 2,400.00         
PS01008537 " عوض وائل حسن حس/# 3,844.80         
QA00126155  gمحمد حسن البلو� Gهدى ع 180.00             



QA00338285 فاروق عبدe قن$Q الصدي�� العمادى 1,444.80         
QA00440627 عبدe احمد محمد طاهر 12,000.00      
QA00606090 م�" منصور ابراهيم منصور المنصور 5,217.60         
QA00788559 حمد عبدe يوسف بوبشيت السبي� 252.00             
QA01063921 محمد منصور ابراهيم منصور 5,523.60         
SA00105935 ساميه محمد عبدe الشهرى 42.00                
SA00239863 ابتسام محمد عبدe الشهرى 42.00                
SA00240129 سعد محمد سعد العفيصان 600.00             
SA00257284 محمدسعيد بن ابراهيم بن محمدسعيد شمس 2,400.00         
SA00360049 زكريا عبدالمحسن احمد الحجاج 48.00                
SA00499649 سعيده جمعان صالح احمد 42.00                
SA00571326 زيد بخيت بخيت الجه�"  1,200.00         
SA00571652 محمد عوض غوث باوزير 6,000.00         
SA00614157 عG عبدالرؤوف  عG  باحميد 2,486.40         
SA00711031 ابراهيم محمد عG الصانع 5,539.20         
SA00745222  Qسا� محسن عبدالرب الحري� 24,000.00      
SA00974027 ن� بن عمر بن مقبول الحطا� 20,383.20      
SG00954082 GORDON LI 360.00             
SY00633076 محمد باسل ابراهيم قعقع 2,280.00         
SY00987703 مV الدين احمد زينيه 1,200.00         
UK00413973 ROBERT WILLIAM CAWKWELL 13,200.00      
UK00564985 MARK LUKE FAHY 2,400.00         
UK00604913 JAFFAR SADIK ALLAWI 3,072.00         
UK00629125 MANSOOR TAHERALLY SUTERWALLA 9,600.00         
YE00313594 صالح مهدى عG البابكرى 6,220.80         


