
NIN / رقم المستثمر Name / االسم

 Dividend 
Amount in 
AED / مبلغ 

األرباح بالدرBم
0000447645 مانع فرحان محمد جار( الحبا#"  130.00             
0000763498 صالح سالم خلفان خلف الحمادى 26.00                
0001017109 حصه محمد ناC صالح ال رحمه 26.00                
0001031847 فاطمه كرم محمد مراد 13.00                
0001048315 عبد( خليل ابراهيم محمد احمد عبد( 13.00                
0001053564 يف NOمحمد عبد( محمد ال 650.00             
0001056932 P الحامد QRفاطمه السيد ابوبكر حس 134.03             
0001061978  "Vسعيد عبد( الكع Xخالد ع 1,305.20         
0001099510  PVحسن الحوس Xعبد( ابراهيم ع 1,300.00         
0001110022 ابراهيم محمد احمد عبد( 13.00                
0001143795 عثمان احمد عبد( المحسن 1,300.00         
0001144180 ى Q[عبد( المه Xع 1,300.00         
0001154482 عائشه احمد صالح 1,300.00         
0001174138 ليX محمد سبت زوجه حسن عبد( قاسم 1,567.80         
0001189540 مريم عبد( احمد عX الحداد 13.00                
0001230097 احمد سعيد محمد ناC المنصورى 1,300.00         
0001236632 سالم خميس محمد عوض بن سويدان 283.40             
0001252025 محمد عبيد محمد قشوم الظاهرى 390.00             
0001256895 امل ابراهيم خليل زوجه محمد عبيد مبارك 130.00             
0001258056 ى Q[عمر احمد عبد( المه 1,040.00         
0001284424 مؤسسه الغدير للتجاره و النقليات العامه 33.80                
0001437717 عبيد عيo سالم حسن المعلم 650.00             
0001442687 محمود محمد محمد رشيد 13.00                
0001495818  qrحسن عبد( رقا Cنا 1,567.80         
0001526585 سهيل مسلم الط]Q سهيل العامرى 403.00             
0001535932 tمحمد عبيد صباح الزح 650.00             
0001541541  qrى المرزو Q[محمد نص Xسعيد محمد ع 260.00             
0001596514 ناديه عمر جعفر عمر بدر 383.50             
0001596852 oالشام P QRفاضل محمد سالم Xع 3,510.00         
0001601075 حمده سالم سعيد بن هزيم 1,300.00         
0001602299 خالد مختار محمد ابراهيم كندوره 13.00                
0001603583 Xعبد( حمد عبيد حمد الغف 13.00                
0001618985 فاطمه خميس سالم المطوع 1,300.00         
0001636504 احمد محمد سعيد عبد( العمودى 4,118.40         
0001763861 سالم عX محمد بنواس 26.00                
0001799575 zممدوح الش Xحسن سعيد محمد ع 3,900.00         
0001828363 ليX محمد عبدالرحمن حسن العر#"  1,367.60         
0001835757 طيبه محمد ت}q عبدالرحيم 390.00             
0001855484 Xع P QRعلياء احمد عبدالحس 1,300.00         
0001915528 محمد عبيد سعيد محمد اليبهو#P الظاهرى 650.00             
0001920618 وهيب معز احمد العطار 1,300.00         
0001925867 خميمه عبد( مطر بن سهيل 13.00                
0001989439 Xمصبح سعيد مصبح بن حثبور الغف 1,300.00         
0002047574 مريم محمد حسن 1,300.00         
0002066222 سكينه محمد عبيد المنصور 37.70                
0002115604 Xسعيد سالم مصبح ع 13.00                
0002127093 سالمه عX عبيد سعيد سيف السبو� 650.00             
0002154662 دعاء بدر عبد( عX سيف 13.00                



0002156985 P جوزيف تشارلز زوجه سعيد محمد QRفلرى ج 83.20                
0002198122 zسليمان زيدى الش Xعائشه سعيد ع 195.00             
0002204259  PVالحوس Xخليفه حسن ابراهيم عبد( ع 1,300.00         
0002205695 حلوه صالح محمد 1,300.00         
0002279168 ابتسام عبدالعزيز حسن عيo الصابرى 650.00             
0002304285 رحيمه ابراهيم عبيد المحلوى 650.00             
0002316652 سعيد محمد سعيد عX السويدى 26.00                
0002333036 ى Q[علياء سهيل المه 1,913.60         
0002361613 Xمحمد نور يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 1,300.00         
0002366987 رخسانه زلفو مياه زوجه عيo عبيد هفوف 683.80             
0002407000 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن يونس 1,367.60         
0002414541 Xجاسم محمد عبدالكريم محمد ال ع 1,300.00         
0002471318 شيخه سيف حمد السويدى 1,404.00         
0002481876 ه مبارك راشد المانع المنصورى Q[من 3,900.00         
0002490543 غانم خليفه محمد خلف المزرو� 1,300.00         
0002510265  PVخليل ابراهيم حسن الحوس 390.00             
0002544785  Pسعيد محمد رفيع عبدالرحمن محمد العو� 8.97                   
0002555898 عادل محمد عابد بخيت 11.18                
0002561787 مريم عباس جمعه جميل زوحه عباس عيد 91.00                
0002561984 زينب عباسجمعة 180.70             
0002587441  P#محمود احمد محمد الزرعو P QRحس 14,820.00      
0002648104  P#سلطان سعيد حمد سعيد احمد الحسا 2,915.90         
0002667311 oسالمه عبد( مكتوم القبي 1,300.00         
0002671562 ى Q[المه Prفاطمه ال 650.00             
0002686073 ماجد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 13.00                
0002742573  PVخميس محمد الحوس Xحمد محمد ع 26.00                
0002759529  qrعائشه عبدالعزيز محمد المرزو 13.00                
0002768718 عX حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 1,300.00         
0002781609 سعيد راشد سعيد عX المهندى 683.80             
0002816280 محمد ابراهيم محمد احمد الجنا� 13.00                
0002828243 سعيد عX سعيد 13.00                
0002863516  qrنوال عبدالعزيز محمد المرزو 13.00                
0002883525 مبارك سعيد حمد المنصورى 750.10             
0003012646 فاطمه منصور ابراهيم منصور المنصور 650.00             
0003024250 موزه سعيد عX محمد 650.00             
0003071873 موزه احمد حمد المعال 1,333.80         
0003073951 احمد محمد احمد 13.00                
0003083562 نوره محمد عيo الرويشد 1,393.60         
0003127586 tسالم مصبح عبيد بخيت النعي 650.00             
0003189109 نصيب سعيد نصيب صنباخ 915.20             
0003254177  "# Q[بكسه سعيد المح 11.70                
0003258537 شيماء نواف محمد عX فواز 1,300.00         
0003269557 tاحمد محسن صالح الحامد الهاش 1,560.00         
0003402698 عائشه راشد الزرى 13.00                
0003424295 مصط}P صالح مصط}P الجزيرى 24.70                
0003431909 سلt عX جاسم الهادPr الظاهرى 1,300.00         
0003441659 مريم عيo سعيد الحرا� 708.50             
0003452192 عبد( محمد سالم التاجر 1,300.00         
0003455428 عيo حمد محمد ابوشهاب 58,268.60      
0003472789 هشام خالد توفيق عبدالخالق مالك 2,600.00         
0003479686  q{حسن عبد( احمد ت 1,311.70         
0003491478 نجالء محمد سلطان عبد( 13.00                



0003550793  P#هالل محمد عبدالكريم ابوالحسن الزرعو 13,717.60      
0003561349 موزه محمد مو� 1,300.00         
0003578299 خالد احمد عبد( الخالدى 1,105.00         
0003641248 Xخلفان سعيد سلطان عبد( غليطه الغف 31.20                
0003671991 ى Q[محمد بخيت الكث Xاحمد محمد ع 650.00             
0003679202 محمد راشد جابر عبد( المنها� 910.00             
0003682472 سالمه صالح محمد صالح المزرو� 1,500.20         
0003798145 ناC مو� حامد ابراهيم 1,300.00         
0003803252 فاطمه عX عبد( 1,300.00         
0003810730 Xمحمد سالم محمد خليفه الغف 1,305.20         
0003821015 سعيد تويX راشد محمد العامرى 19,643.00      
0003903427 ى Q[عبد( صالح عامر الكث 2,600.00         
0003917989 سلطان محمد بو غانم 1,311.70         
0003930072 فاطمه سيف احمد محمد الطائر 964.60             
0003937251 شيخه محمد عX سعيد السويدى 1,300.00         
0003954780 tعبد( حميد عبد( محمد القاس 26.00                
0003979089 حوريه فضل احمد جاسم 1.30                   
0003987626 مريم عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0004010654 لمياء ماجد محمد راشد عبدالرحمن الغزال 1,636.70         
0004018377 موزه محمد خلفان 1,303.90         
0004031885 tالنعي Xفارس سيف المر راشد ع 13.00                
0004057283 عبدالرحمن احمد عX عبد( دربول 13.00                
0004137368 سليمان عX الجادى 650.00             
0004143408 تريم راشد محمد تريم 650.00             
0004155523 سعيد محمد سعيد مرشد المقبا� 5,590.00         
0004156698 خاتم مبارك عبيد خاتم الفحيص 130.00             
0004169769 خالد عX العامرى 1,331.20         
0004201035 ش q[حمد مبارك ح Cنا 169.00             
0004215440  �Vحميد خلفان مطر سعيدالرمي 260.00             
0004278833  P QRشاه Xامنه احمد عبدالرحمن زوجه احمد ع 270.92             
0004283115 شيخه سعيد محمد اجتV" زوجه شهلوب حمد سالم 247.00             
0004312901 اليازيه خليفه احمد سيف السويدى 1,510.60         
0004322112 oسالم جمعه محمد جمهور القبي 62.40                
0004342231 oنوره جمعه محمد جمهور القبي 31.20                
0004343231 oنعيمه جمعه محمد القبي 31.20                
0004369956 oعبد( سالم سعيد الشام 1,900.60         
0004409745 عائشه عX سيف الدرم� 1,300.00         
0004445299 سلt سعد محمد 650.00             
0004451786 عX عبيد عX خميس الزباد 32.50                
0004455829 P الجابرى QRمحمد سعيد سالم حس 1,300.00         
0004458412 سلطان عبيد عX اليبهو#P الظاهرى 1,379.30         
0004487625 عفراء ب� احمد سعيد بن خادم 1,565.20         
0004510563 فضه سلمان الصايغ 1,300.00         
0004516514 ورثه المرحوم مصبح خلفان خميس خباب قايدي 1,324.70         
0004517025 عبد( عX عمر 13.00                
0004520022 سلطان ارحمه محمد ع�X بخيت 650.00             
0004526695 عائشه محمد عبد( انصارى 1,300.00         
0004563892 ى Q[خليفه المه P#عبيد ثا P#حمده ثا 390.00             
0004578632  "Vهناء حمد سالم عبد( الكع 260.00             
0004592541 مريم ثا#P زوجه عبد( عX راشد زايد 175.50             
0004614137 عفراء عتيق السويدى 936.00             
0004616048  PVالحوس Xاحمد عبدالرحمن محمد جاسم ع 11.70                



0004634638 ى Q[عاشور محمد الكث Xمحمد ع 28.60                
0004658321 ه محمد عX الطاهر زوجه جمال محمد Q[سم 3.90                   
0004671739 حمد سعيد مصلح جمهور االحبا#"  62.40                
0004671837 فرج كرامه فرج سالم الصيعرى 130.00             
0004671993 P الخورى QRحمد بديع صديق محمد حس 1,306.50         
0004672939  "Vين الكت Q[سلطان بن م Xسلطان ع 5,850.00         
0004672993 عثمان مو� عبد( ابراهيم 975.00             
0004673647  qrفاطمه سالم اسماعيل حسن المرزو 297.05             
0004673821  NOوفاء محمد سالم يوسف محمد ال ب 390.00             
0004673921 ى Q[خليفه المه P#عبيد ثا P#عبيد ثا 390.00             
0004678199 مريم سالم خلفان 1,300.00         
0004678390  P#محمد عبد( سعيد راشد الحسا 650.00             
0004678393 oمحمد راشد محمد صالح الشام 390.00             
0004678648 ندى صالح جعفر 273.00             
0004703812 ابراهيم السيد محمد السيد عبدالرحيم 1,300.00         
0004719679 فوزيه عبد( القميش زوجه عX طالب مهدى 1,734.20         
0004727742  P#سلطان البهيو Xسعيد سيف سلطان ع 1,300.00         
0004767689 tالنعي Xسعيد مصبح محمد ع 9.10                   
0004769576 احمد محمد يوسف محمد السويدى 1,300.00         
0004780017  Nالبلو� Xفيصل محمد غالم مراد ع 19.50                
0004781900 مبارك سالم حميد العطشان المانع المنصورى 130.00             
0004795614 ه يوسف حمزه اال صمغ Q[من 2,161.90         
0004811985 عبد( غيث احمد غيث السويدى 1,170.00         
0004828796 ى Q[سا� سالم عوض عبدون الكث 676.00             
0004841422  P#ال ثا P#ثا oاحمد عي P#ثا 1,500.20         
0004863899 Xمروان عبدالرحيم محمد طاهر ال ع 650.00             
0004866596 حمده خليفه السويدى 13.00                
0004872706 مبارك عX مبارك 13.00                
0004993945 سماح عبده عبدان 1,300.00         
0005028305 عبد( صالح مصط}P محمد الجزيرى 650.00             
0005031524 حمده راشد زوجه زايد بخيت دحنان الفال� 750.10             
0005091982  Nاحمد جمعه مراد البلو� 130.00             
0005120152 سلطان سعيد محمد سعيد السويدى 130.00             
0005128115 هناء درويش يحQV اال نصارى 260.00             
0005151201  PVابراهيم خميس الحوس Xعادل ع 650.00             
0005153290  Pالقا� P{تاج الدين احمد مصط 1,300.00         
0005224428 فريده محمد بالل 13.00                
0005251792 عبدالمنعم محمد احمد راشد بن تعيب 1,040.00         
0005289323 Xالع Xمروان قاسم محمد ع 650.00             
0005372390 مريم درويش محمد 1,307.80         
0005378630 جابر مسعود هادى 750.10             
0005389091 ناز� عبد( قم]"  1,500.20         
0005422510 شمسه مراد عX محمد 2,566.20         
0005423123 حمد محمد سلطان محمد الظاهرى 260.00             
0005449805 شنده مبارك عوض زوجه ناC عمر صالح 26.00                
0005455254  Nحصه عبدالرحمن البلو� 650.00             
0005478056 عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0005514767 نوف عX احمد دسمال الحداد 13.00                
0005542847 راشد ناC عبيد حميد المزرو� 1,632.80         
0005547565 oعي Xيفه ع N� 1,311.70         
0005554544 احمد ثابت محمد سعيد العامرى 195.00             
0005557712 tالخوار النعي Xمحمد ع Xع 6,760.00         



0005562621 سيف بالل شاميه سعيد 13.00                
0005584073 شما ب� احمد خلف العتيبه 1,283.10         
0005599122 عبد( جمعه عX جمعه ال رحمه الدرم� 182.00             
0005619128 oراشد محمد الحب Xاسماء ع 1,300.00         
0005620086 حياه احمد حسن 1,300.00         
0005757977 احمد سعيد مطر غالب المنصورى 1,391.00         
0005763145 Xمحمد ابراهيم ع 13.00                
0005767672 ى Q[شيخه عبدالرحيم خليفه محمد سعيد المه 26.00                
0005768139 P ناC الماز� QRحس Xع P QRحس 86.84                
0005810228 يحQV عX المنها� 13.00                
0005901064  PVصقر ابراهيم محمد حسن المعي 13.00                
0005928474 عمر مروان احمد الغرير 1,300.00         
0005935434 احمد حسن عبد( 13.00                
0005937786 عبيد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  27.30                
0005958738 Xه احمد محمد عبد( ال ع Q[سم 1,300.00         
0005986399 محمد سهيل نهيان بوخرايط العامرى 4,290.00         
0006077984 يف NOسيف محمد عبد( محمد ال 650.00             
0006098403 Xمسعود يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 1,300.00         
0006118454  "Vاحمد سعيد محمد خليفه الكع 520.00             
0006123788 عوض عبد( محمد 130.00             
0006124455 oسهيل مبارك سعيد مبارك الشام 3,380.00         
0006129303 ي سعيد ع�X سعيد حميد الع]" 689.00             
0006161804 oالشام P QRحمد حسن رحمه حس 1,300.00         
0006179290  P QRالمصعب P QRصالح حس Xع 12,818.00      
0006182231 P محمد السهالوى QRاسماعيل حس 1,560.00         
0006199445 سعد عX سعد 780.00             
0006211712 عائشه عX سالم مرشود 1,311.70         
0006232651  �Vمصبح بونعاس الرمي Xمصبح ع 351.00             
0006248932 محمد عيo مسلم الشدى المنصورى 1,820.00         
0006252601 عائشه سالم عX سالم العامرى 1,950.00         
0006283994 عبدالعزيز حسن عيo الصابرى 1,311.70         
0006357696 يفه عبدالرحمن زوجه سالم السامان N� 600.60             
0006373847 منذر عX حسن عبد( 1,510.60         
0006428991 موزه حمد مصبح 1,300.00         
0006442486 oه بتال القب س]" 714.35             
0006470995 عادل عX عبد( محمد اسماعيل 1,311.70         
0006492311 جمعه عX عبد( عX العبودى يما� 390.00             
0006505783  P#سالمه رشاد الشيبا 650.00             
0006506340 شيخه ناC عبيد محمد العرى 1,379.30         
0006541775 خوله عبيد الدحيل 1,367.60         
0006552398 tصالح شحبل التمي Xعبود سالم ع 1,392.30         
0006566699 P محمد السهالوى QRحنان اسماعيل حس 650.00             
0006598736 P عبد( النظرى QRعبدالرحمن محمد ام 234.00             
0006624742 احمد عتيق سالم محمد 1,235.00         
0006627748 اليازيه راشد خميس مرخان 683.80             
0006652203 زينب ابراهيم عبد( 1,300.00         
0006657496 P ابراهيم محمد سيد الهاشt فردان QRحس 390.00             
0006667878 سيف عX عبد( الشعفار 2,990.00         
0006672805  �Vفاطمه غانم خميس الرمي 13.00                
0006678903 tسونيا السيداحمد الهاش 3,900.00         
0006724873  qVمحمد راشد محمد راشد الحفي 260.00             
0006769796 ي� سالم صالح مبارك ال]" 36.40                



0006784852 شيخه محمد سلطان سيف السويدى 13.00                
0006786392 tالهاش Xاحمد جعفر رضا ع 2,600.00         
0006787847 سناء محمد زب]Q محمد عقيل فاروق 525.59             
0006788903 عضيد سعيد خلفان سعيد بن سديره المنصورى 1,300.00         
0006807833 بدريه محمد عبدالواحد محمد المطوع 33.02                
0006852301 عX سالم محمد عبد( التاجر الظاهرى 2,600.00         
0006912460  "Vهدى عبد( هاشم محمد الجني 1,305.20         
0006935865 لورا خوسيه سندر زوجه محمد سالم المانع 156.00             
0006993282 حمد مصبح حمد الفشيش 1,311.70         
0007077355 zحسن الش PVاحمد سالم حسن سالم ب 650.00             
0007089130 محمد سعيد محمد 1,307.80         
0007111973 P سليمان QRيونس حس 416.00             
0007191304  "Vاحمد عبدالرزاق عبد( النق 1,311.70         
0007266278 سعيد محمد يوسف محمد السويدى 1,300.00         
0007295140 حسان محمد حسن عبد( العبيد� 1,300.00         
0007317236 مشعل احمد حسن عبد( 13.00                
0007326507 Xزينب عبد( سالم ع 13.00                
0007359351 ابراهيم كرم محمد مراد 13.00                
0007365211 Xخديجه عبدالرحمن يونس ع 212.29             
0007402202 شفاء ابوبكر عبد( العطاس 650.00             
0007406254 كه الجبل االخ¡P للمقاوالت العامه N� 1,300.00         
0007407468 tالتمي tسيف احمد سيف بالع 146.51             
0007414393 محمد عبدالواحد محمد المطوع 227.50             
0007432214 عفراء عبد( ماجد المرى 1,300.00         
0007481335 احمد محمد احمد العابدين 1,144.00         
0007484792 مريم احمد محمد البس� 1,500.20         
0007493941 لولوه محمد عبدالرحمن حسن العرى 1,367.60         
0007534942 منصور يوسف محمد رسول الخاجه 195.00             
0007539514 منصور عبد( محمد يوسف 2,145.00         
0007549975 tفاطمه منصور الرخي 13.00                
0007607785  "Vراشد سويلم اجت Xمحمد ع 650.00             
0007635565  qrمحمد عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو 390.00             
0007635726 ياقوت عX سويد الريا� 1,311.70         
0007662342 عبد( عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0007718766 حمد حمدان بن راشد 130.00             
0007725660 محمد خليفه ناC بالحباله 4,002.70         
0007727480 Xمسعود عبد( محمد ع 1,769.30         
0007730082  "Vرويه سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0007760809 عواطف شاPr سعد الهاجرى 1,300.00         
0007794140 مPV عبد( محمد خميس 650.00             
0007794709 مناع حيدر صالح 37.70                
0007826218  "Vالجني P QRمريم محمد حس 650.00             
0007841265 صابر محمد عقيل محمد صالح 325.00             
0007878990 فيصل سالم سعيد سالم بالعبد السويدى 459.29             
0007964268 Xلمياء سلطان الغف 1,302.60         
0007973614 Xعائشه خلفان سيف ال ع 26.00                
0007993551 جمعه عيo راشد الركن 27.30                
0008029862 فاطمه محمد حسن ابراهيم الحواى 13.00                
0008050255 حمد عارف الشيخ عبد( الحسن الحسن 1,300.00         
0008071696 يوسف يعقوب يوسف الOكال 3,900.00         
0008073536 عبدالرحمن عبد( سعيد عبد( 650.00             
0008116432 خوله عبدالرحمن حسن عيo المال 260.00             



0008133361 عبد( شامس راشد سيف المزرو� 260.00             
0008213313 ى Q[مها محمد خليفه مطر ال مزينه المه 130.00             
0008214569 علياء ناC عبيد حميد المزرو� 1,632.80         
0008273207 فاطمه عX حسن رحمه الزعا#"  74.10                
0008273314  �Vاحمد محمد سيف خادم الرمي 130.00             
0008281002 oمو� صالح عبد( الري 1,300.00         
0008317722 احمد مال ( احمد نصيب 13.00                
0008337919 عمر جمعه خميس سحوبه الظاهرى 650.00             
0008431920 tفارس عمر صالح شحبل التمي 1,366.30         
0008458954 tسالم احمد عبدالرحمن النعي 5,850.00         
0008460919 عبيد سيف سالم طماش المنصورى 20.93                
0008497500 عبد( محمد عبدالرحيم كندر االحمد 1,368.90         
0008501384 عبدالسالم رحمه عبد( عبدالكريم البست� 4,331.60         
0008643072  Q[امنه عبيد الفج 1,311.70         
0008656440 فاطمه احمد حسن عبد( 13.00                
0008738227 tمريم راشد عبد( النعي 1,300.00         
0008745621 ع�X سبيل بالل حسن 117.00             
0008828051 Xماجد عبد( عبدالملك اه 40.30                
0008846489  "Vبن برقع اجت Xمطر حميد ع 325.00             
0008850085 ناC عبيد حميد المزرو� 1,632.80         
0008914239 مريم سالم احمد سويدان 1,372.80         
0008916460 راشد صالح محمد الصابرى 650.00             
0008936533 ميثاء مطر حميد 683.80             
0008960879 امنه محمد عX يوسف مال� 1,367.60         
0008984890 خوله سالم عX بن غليطه 377.00             
0009124480 ى Q[مريم احمد عبد( عبدول الخم 13.00                
0009161478  PVمحمد الحوس Xحسن ع Xع 1,040.00         
0009170676 ى Q[ربيع محمد عبدالعزيز المه 3,524.30         
0009170833 tخليفه محمد احمد محمد الجاس 10.53                
0009244462 ابراهيم حسن محمد بوالصفارد 1,300.00         
0009266519 عائشه سعيد زوجه سالم حمد عبد( بن فالق 650.00             
0009279021 محمد عX مبارك صالح الكر#"  13.00                
0009283726 عبيد سلطان عبيد وقيشالظاهرى 1,379.30         
0009293235 عبد( احمد عX خليفه بن غليطه 650.00             
0009301544 محمد عبيد خلفان ضا� بن تميم 650.00             
0009308859 Xعواطف عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال ع 1,306.50         
0009355658 محمد احمد محمد الصايغ الجابرى 1,300.00         
0009374841 خديجه ربيع بالل 650.00             
0009393125 امنه عبد( حسن 1,300.00         
0009417368 حمد سعيد محمد 650.00             
0009423257 مريم عX محمد عبد( 13.00                
0009432665 سعيد ارحمه محمد بخيت الفال� 7,540.00         
0009549181 سعيد طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0009575637 فاطمه مال ( احمد نصيب 13.00                
0009596767 Xاحمد صالح احمد ال ع 1,300.00         
0009666744 فاطمه عX عبدالصمد الكيتوب 1,950.00         
0009670061 فهد ابراهيم احمد محمد رفيع 1,445.60         
0009683724  PVابراهيم عبد( الحوس Xع 2,600.00         
0009728446  P#يف عبد( احمد محمد مند N� 13.00                
0009761724  PVعبد( هادى احمد الحسي tسل 14,557.40      
0009789784 منال زهدى عبد( سليمان الخطيب 416.00             
0009806601 عيo جمعه عيo راشد الركن 27.30                



0009806667 مريم ابراهيم محمد الميا� 1,950.00         
0009885246  "Vمنصور سالم حمد سعيد الجني 1,300.00         
0009901469 ى Q[عبد( احمد عبد( محمد الحم 650.00             
0009921570 P صالح يوسف QRاحمد حس 13.00                
0009940006 معصومه عباس جليل 650.00             
0009946978 مريم عبيد صقر غباش 825.50             
0009961834 اشواق حيدر صالح 37.70                
0009971995 عبد( ناC محمد المنصورى 13.00                
0009972186 احمد راشد احمد المنصورى 13.00                
0009987779 فاطمه سالم عX سلطان هالل السبو� 1.30                   
0010001378 فاضل عمر االنصارى 1,355.90         
0010005187  P#راشد محمد عبد( خميس ظنحا 13.00                
0010074497  qrالمرزو P QRمحمد حس P QRامنه حس 1,300.00         
0010174516 خلود حسن الجالف 1,300.00         
0010216273 وليد ابراهيم محمد احمد عبد( 13.00                
0010264906 ى Q[محمد خليفه مطر ال مزينه المه 130.00             
0010265810 Xخديجه عبيد خميس ع 650.00             
0010315430  P#يف القيوا N� جمال سالم محمد نور محمد 3,368.30         
0010330216 محمد راشد خميس راشد بن عابر 1,367.60         
0010357549 Xحسن احمد ابراهيم ع 13.00                
0010389537 P صالح يوسف QRرمله حس 13.00                
0010426804 ابراهيم عبيد ابراهيم عبيد الزعا#"  2,600.00         
0010431219 عX راشد سلطان راشد الكيتوب 71.50                
0010450995 احمد عيo ابراهيم مطر الظاهرى 13.00                
0010542461 زكيه اسماعيل محمد عبدالرحمن التال¢ 13.00                
0010570074  PVخميس محمد الحوس Xعدنان محمد ع 26.00                
0010682325 سعود ابراهيم حمد عبدالرحيم حمد 650.00             
0010683210 اسماء محمد عX محمد 1,307.80         
0010703454 ى Q[كامله مطر المه 1,500.20         
0010709625 لطيفه مطر محمد مطر المسافرى 13.00                
0010713705 oمحمد هاشل محمد الشام 28.60                
0010745695 سلt احمد عمر نجيب 1,367.60         
0010801765 مريم حسن يوسف 1,300.00         
0010807038 oعبدالعزيز شام P QRحس 37.70                
0010848220 مختار محمد ابراهيم كندوره 13.00                
0010881749 طارق عبدالحفيظ ياور خان 20.80                
0010925877 محمد عX عبيد محمد الفزارى 390.00             
0010945826 سعيد صالح راشد سعيد بن جميع الزعا#"  1,300.00         
0011020572 محمد عX محمد 2,024.10         
0011135220 P مالك QRمحمد سعيد عبدالكريم حس 1,380.60         
0011158879 اصيله عيد مفتاح مسمارى 11.70                
0011163342 خالد عتيق هاشل سليم 13.00                
0011208342 فوزيه صالح مصط}P محمد الجزيرى 650.00             
0011209448  "Vاحمد سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0011225896 جاسم يوسف يعقوب عيo المنصورى 9,100.00         
0011253859 سيف عبد( محمد 650.00             
0011267829 عبدالرحمن احمد حسن عبد( 13.00                
0011278405  "# Q[المح P QRفارس سالم شاه 1,300.00         
0011288991 محمود عX عباس محسن النويس 390.00             
0011303601 Xفاطمه سعيد سالم الهام 1,367.60         
0011303851 حمد طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0011382155  P#عبد( اللوغا Xعمران ع 1,300.00         



0011438655 مريم عX المهرى عX المزرو� 1,300.00         
0011470182 Xيفه حسن ع N� 650.00             
0011475225 عايده سيد عقيل سيد محمد ابراهيم 650.00             
0011477420 tصقر عبد( القاس 13.00                
0011523466  "Vخليفه راشد خليفه دلهام الكع 750.10             
0011550591 اسماء احمد محمد احمد 28.60                
0011557683 ليX حسن زوجه رضا حسن مختار اليوسف 1,443.00         
0011558522 شعله محمد عبدالجليل المطوع 1,300.00         
0011596105 فاطمه ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  27.30                
0011612091 احمد غانم احمد بن ديالن المزرو� 650.00             
0011630996 عX محمد عX حسن القرق 3,130.40         
0011682852 خديجه عبيد عX خميس الزباد 32.50                
0011683811 عبدالرحمن محمد عبدالكريم محمد دويه 1,300.00         
0011766798 النساء عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم محمد Q[خ 1,900.60         
0011868189 وفاء زكريا محمود متاعه 650.00             
0011875181 P الشعا� QRمحمد حس P QRجمال حس 2,600.00         
0011963114 امل صالح عمر عوض سالم الصعرى الكندى 1,300.00         
0011999475 مؤسسه ق¡ الحصن التجاريه 1,432.60         
0012000025 مريم محمد عبد( احمد العتيبه 1,405.30         
0012042814 حمدان محمد سالم صالح المنها� 26.00                
0012043545  P#فايز عبد( انطنحا 683.80             
0012077406 عبدالنV" مهدى عبد( 1,300.00         
0012102290 عX محمد خورى 1,900.60         
0012137623 خليل محمد المزرو� 13.00                
0012141977 احمد عبد( راشد سعيد يما� 4,290.00         
0012256874 ى Q[عبد( مبارك سعيد محمد المه 2,600.00         
0012274429 جوهر بالل حسن 13.00                
0012311004  �Vسلطان سالم سعيد الرمي 71.50                
0012335587 zعبد( احمد محمد سليمان بن سليمان الش 130.00             
0012369623 زينه حمد عX عبد( المنصورى 89.70                
0012382131  Pالعو� Xعادل محمد ع 1,300.00         
0012418410 عائشه عX عبيد 8,625.50         
0012447858  �

�Vخلف خلفان خلف خديه الرمي 585.00             
0012478284 Xفاطمه محمد ابراهيم ع 13.00                
0012490044 عX محمد عبدالرحيم اسد 1,300.00         
0012515351 حر#" الطشه العامرى 650.00             
0012520976 ف N� يوسف السيد محمد اسالم السيد محمد 650.00             
0012536547 ناهد خليل محمد سميع محمد المطوع 650.00             
0012538319  "Vعبد( راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0012543096 فرج صقر فرج صقر 13.00                
0012558795 عبدالرحمن غلوم محمد البناى 661.70             
0012568854  Prاحمد محسن المعرو Cصالح نا 1,300.00         
0012578965 مبارك سالم عمر محمد المنها� 1,311.70         
0012579063  qrعبدالعزيز محمد المرزو oعي 13.00                
0012586985 عبد( حمد عبد( محمد الماس 1,755.00         
0012588965  "Vعبد( خميس محمد الكع 10,431.20      
0012589865 عX جمعه محمد 650.00             
0012635112 Xالهام zسعود خليفه خلفان ض 1,367.60         
0012640017 حصه احمد عX مسعود بن مسعود 260.00             
0012665360 بخيته ناC المنصورى 13.00                
0012679874 tعزه مرشد الغني 650.00             
0012719436 جمعه محمد عX حمد بوهليبه 650.00             



0012730743 سالم عX المرى 1,300.00         
0012801922 محمد خلفان ناC خلفان السويدى 1,444.30         
0012818429 oفاخره عيد القبي 650.00             
0012852809 سالم محمد المزرو� 13.00                
0012852982 عائشه محمد محمد راشد 13.00                
0012994882 مريم سعيد محمد محمود 1,391.00         
0013011977 P المنصورى QRحمود سالم P QRحمود سالم 3,900.00         
0013023492  "# Q[سعيد مبارك المح 2,577.90         
0013024464  PVعبدالوهاب عبد( خلف الحوس 1,300.00         
0013058945 فاطمه عبدالعزيز محمد 650.00             
0013075859 حمد سهيل محمد العامرى 650.00             
0013082000 مريم عبد( محمد عبدول 832.00             
0013117825 عزاء حميد زوجه عبد( الدليله العامرى 1,300.00         
0013121160 حميد عبيد سعيد بخيت 1,300.00         
0013136452 tعنود محمد حمد سعيد العري 650.00             
0013136457 P صالح احمد سيف QRحس 2,109.90         
0013254826 نوره عX محمد بنواس 26.00                
0013303687 محمد سعيد سلطان عبد( 31.20                
0013335254  P{ي NOال Xن¡ه ع 1,300.00         
0013340229 فاطمه سعيد عبد( الميدور 1,300.00         
0013398392 محمد حيدر صالح 37.70                
0013405816 Xعيد سعيد الغف 1,300.00         
0013408019 خالد عبيد عX خميس الزباد 32.50                
0013420061 محمد سهيل دليله سالم العامرى 1,300.00         
0013424244 Xفاطمه محمد صالح ع 13.00                
0013455361 امنه وليد محمد االحمد 13.00                
0013594322  PVمحمد الحوس P#اما 1,300.00         
0013641663 محمد احمد خليفه عبيد بن حميدان الفال� 260.00             
0013733179  P#منال عبد( عبدالعزيز الزرعو 356.20             
0013746833  Nخالد احمد كرم محمد البلو� 650.00             
0013823124 طارق عبد( محمد اليا� 390.00             
0013849420 فتحيه طيب عبد( 1,510.60         
0013857031 Xمريم محمد ابراهيم ع 13.00                
0013901424 يف حسن N� محمد 650.00             
0013926717 tرا� خالد عبد( محمد القاس 26.00                
0013979525 فاراد بيجوم محمد افضل 1,311.70         
0013981581 مه]Q عX كرم 31.20                
0014012446 حمد عبدالرحيم عبد( محمد فلكناز 13.00                
0014049705 Xحصه سعيد ع 1,300.00         
0014064908  P#اسماعيل احمد محمد الزرعو 1,907.10         
0014106652 مريم سيف سلطان مكسح 1,300.00         
0014142132 وداد عX حسن 1,333.80         
0014183324 عبدالرحمن سلطان الزعا#"  27.30                
0014203876 عائشه محمد ابراهيم 78.00                
0014206079 ناC عبدالرحمن محمد رفيع 1,300.00         
0014373183 عبد( محمد خليفه عبد( بالهول 1,300.00         
0014402005 حليمه نصيب عبد( 683.80             
0014415852 عبد( حمد سالم مبارك الدر� 13.00                
0014457133 عX احمدعX الحداد 13.00                
0014508776  q{عمر حسن عبد( احمد ت 1,300.00         
0014514923 احمد ماجد محمد سالم الروم 1,300.00         
0014559096 ي� لبPV عيظه زوجه سالم صالح مبارك ال]" 661.70             



0014560987 P حسن الخويلدى QRمحمد حس P QRحس 13.00                
0014664272 فاطمه حميد راشد حميد المزرو� 1,300.00         
0014710189  qrاحمد المرزو P QRجالل محمد حس 716.30             
0014761403 يف عبد( المال N� نعيمه محمد 1,535.30         
0014767382 كريمه صادق عبدالرزاق العامرى 130.00             
0014823503 عبد( احمد محمد احمد 13.00                
0014844004  �Vمحمد سالم الرمي 1,432.60         
0014905367 zسيف الش Xمحمد خميس محمد ع 1,300.00         
0014939400 ضياء ناC صالح ال رحمه 26.00                
0014950963 محمد ناC عمر صالح ال بريك 26.00                
0014957987 P بن طالب QRمزنه فيصل سالم 1,300.00         
0014964406 لطيفه محمد حمد مبارك العامرى 650.00             
0014970929 فاطمه مو� سيف عبدالرحمن محمد حوير 1,300.00         
0015018510  "Vالعبد اجت Xسعيد عبيد ع 390.00             
0015040970 oعبدالكريم الكبي Xلي 49.40                
0015107342 فاطمه سالم المسكرى 650.00             
0015152409 امنه سلطان راشد 41.60                
0015224715 عباس حسن بدر 882.70             
0015224884  P#طيبه محمد يوسف عبد( الشيبا 650.00             
0015237576 امال محمد مهدى محسن التاجر 1,432.60         
0015269931 محمد ب� خادم المزرو� 650.00             
0015276799 امينه يوسف عبد( الجزيرى 1,336.40         
0015296797 حصه خليفه الظاهرى 1,300.00         
0015316457 حمده راشد عX الدرم� 650.00             
0015347837 كفايه هاشم مو� الحمادى 1,510.60         
0015359685 فاطمه نصيب سعيد نصيب صنباخ 650.00             
0015379459 oحمد مبارك خنيفر مبارك الشام 650.00             
0015391954 جاسم يعقوب محمد عبدالعزيز الOكال 1,300.00         
0015509765 احمد محمد احمد خلف العتيبه 1,500.20         
0015515022 محمد ابراهيم احمد محمد رفيع 1,445.60         
0015517988 عوشه مرشد زوجه معال  احمد معال  المرر 1,300.00         
0015527357 عبدالسالم محمد ابوبكر احمد 13.00                
0015535592 عبيد عX عبيد راشد المنصورى 1,300.00         
0015539275 عبد( خليل النباى 683.80             
0015543033 شمسه عبد( احمد الجزيرى 1,336.40         
0015543378 حميد عX عمر 13.00                
0015559869 فاطمه احمد يوسف باقر 650.00             
0015585678 خوله محمد ناC صالح ال رحمه 26.00                
0015624310 قماشه عX سعيد المنصورى 650.00             
0015671573 حمده صياح ماجد المنصورى 13.00                
0015701472 ى Q[الخم Xسعيد درويش عبدالرازق ع 650.00             
0015713747 tموزه محمد راشد حمدان النعي 650.00             
0015834183 منصور ناC المنصورى 650.00             
0015836639 صالح حيدر صالح 37.70                
0015874069 سلطان جمعه عيo راشد الركن 27.30                
0015915242 محمد عبد( عX الكندى 1,324.70         
0016012809 عمر طه محمد 31.20                
0016088849 محمد خليل ابراهيم محمد احمد عبد( 13.00                
0016139574 موزه راشد عبيد العوبد 215.80             
0016197065  Pثريا محمد مظفر العو� 13.00                
0016227937 عائشه جاسم راشد سلطان المنصورى 390.00             
0016237058 يف محمد الجنا� N� جواهر احمد محمد 13.00                



0016256474 احمد مبارك عX مبارك 13.00                
0016303549 مبارك حمد المنصورى 650.00             
0016372133  �Vعتيق محمد الرمي 1,432.60         
0016453180 ميثاء سعيد سعيد 13.00                
0016459485 صالح مصط}P محمد الجزيرى 650.00             
0016463774 فاطمه حسن حسن مهدى 782.60             
0016467295 حمد سلطان محمد النيادى 494.00             
0016488000 حمد محمد عX حمد بوهليبه 650.00             
0016499607 صالح عوض الجابرى 650.00             
0016511396  "Vسيف راشد الكت 1,311.70         
0016513852 كدفور محمد كدفور عبد( كدفور 1,311.70         
0016519183 P الجزيرى QRمحمد يوسف صالح حس 1,300.00         
0016588586 فاطمه حميد مطر زوجه محمد سعيد الطاير 1,500.20         
0016658410 ناC عبدالرحمن نواب 1,632.80         
0016676567 محمد عبيد محمد ابراهيم المسافرى 650.00             
0016682145 خلود راشد خميس راشد بن عابر 1,300.00         
0016690845 هناء فؤاد ابوالحسن 683.80             
0016704890 ى عبد( عX عبد( NOب 1,300.00         
0016712070 احمد مطر خميس خلفان المزرو� 650.00             
0016718808 ى Q[اسماء مبارك خليفه راشد المه 1,367.60         
0016719260 علياء محمد عX محمد 1,307.80         
0016720360 حمدان سعيد مسلم حمرور العامرى 1,300.00         
0016740073  "Vشيخه عبد( مسلم الجني 1,311.70         
0016760237  "# Q[عائشه فرج مسعود المح 2,566.20         
0016776528 خديجه سالم سعيد 13.00                
0016787189 كليثم سلطان السويدى 1,547.00         
0016819917 مو�P جمعه او عبد( سالم 390.00             
0016966941 خالد عX عبد( كما� 650.00             
0016969923 ناC مبارك المنصورى 716.30             
0016975264  �Vيوسف محمد الرمي 1,300.00         
0016983417 عX كرم محمد مراد 13.00                
0017014223 حبيبه عبداللطيف محمد زوجه خالد احمد كرم 650.00             
0017023572 مPV طالب سعيد النهدى 1,300.00         
0017032027 مريم سلطان الظهورى 1,300.00         
0017177075 يف محمد الجنا� N� وليد احمد محمد 13.00                
0017177608 مبارك ناC المنصورى 650.00             
0017217989 درويش محمد عبدالرحمن يوسف جكه 13.00                
0017220117 سعيد محمد عبد( القمزى 2,900.30         
0017284201 P الحامد QRعبدالرحمن هادى حس P QRحس 650.00             
0017353908 Xعائشه حمد عبيد حمد الغف 13.00                
0017356778 صالح عبد( كمص المنها� 1,324.70         
0017408404 رويه حمد بهيان باروت العامرى 1,300.00         
0017415546 محمد خليفه عبد( حميد بالهول 1,367.60         
0017542090  qrجابر محمد المزرو 650.00             
0017648899 سعود عتيق سالم محمد 1,235.00         
0017726150 عبد( السيد خليل السيد عبد( السيد 651.30             
0017757715 Xاحمد ابراهيم ع 13.00                
0017871561 zمحمد راشد الخنبو� الش Xاحمد زيد ع 1,300.00         
0017875019 عائشه محمد عبيد محمد اصبيح 650.00             
0017889394 سلوى صالح محمد مقرم 1,300.00         
0017906742 خلفان محمد خلفان الرو� 2,502.50         
0017910179 راشد محمد احمد عبد( الفهيم 1,300.00         



0018031303  Pيوسف عبد( عبدالرحمن العو� 1,300.00         
0018035413 Xاسماء سالم مصبح ع 13.00                
0018126345 صالحه احمد صالح 1,300.00         
0018129889 Xشهرزاد اسحاق كرم ع 650.00             
0018134818 zسيف الش Xعمر خميس ع 1,300.00         
0018154488 لطيفه عبدالرحمن محمد زوجه ابراهيم عبدا 1,439.10         
0018193734 صبحه ذياب ذيبان العامرى 1,300.00         
0018219445 سلطان عيo سلطان السويدى 1,379.30         
0018306533 مريم خليفه السويدى 13.00                
0018363375 عائشه عبدالكريم مبارك فرج 1,300.00         
0018395370 oناهد سعيد صالح محمد الشام 45.50                
0018424397 حمده سعيد حمود السويدى 1,641.90         
0018465286 zسيف الش Xسيف خميس محمد ع 1,300.00         
0018623699  PVخميس محمد الحوس Xاحمد محمد ع 13.00                
0018728339 مروان احمد ماجد الغرير 4,275.70         
0018738673 oمريم راشد الحب 650.00             
0018788010 برك عX الجابرى 1,063.40         
0018792332 Xعائشه محمد ابراهيم ع 13.00                
0018839032 ه احمد عبدالرحمن Q[من 1,409.20         
0018853996 مريم سالم سعيد بن هزيم 1,300.00         
0018883005 سلطان سالم مقرب 1,392.30         
0018886548 عX عبد( احمد عبد( القصاب 664.30             
0018960093  PVزوجه عبد( محمد الحوس QVرشا احمد يح 1,170.00         
0018978759 عبد( غلوم رضا عبد( بن مسيح 1,311.70         
0018990695 طارق احمد حسن عبد( 13.00                
0019028836 tجمعه فرج مبارك النعي 650.00             
0019050489 سلوى عX محمد عبد( جمعه 13.00                
0019070247 خزينه مهنا النو#" المحر� 1,300.00         
0019091524 زا محمد Q[عبد( م 650.00             
0019104897 يف محمد شهاب N� محمد P QRاحمد محمد ام 1,300.00         
0019126052 مريم سالم احمد 1,300.00         
0019210470  P#عبدالرحيم عبد( جعفر الزرعو 4,938.70         
0019220021  �Vسالم سعيد الرمي 750.10             
0019235928 tبخيت مطر بخيت النعي 683.80             
0019391357  P QRلولوه منصور زوجه/مبارك عبد( البوعين 650.00             
0019404287  PVابراهيم محمد حسن المعي 13.00                
0019404935  "Vعبيد الكت Q[شيخه عم 1,500.20         
0019406944 مروان عX محمد عبد( جمعه 13.00                
0019445305  PVوليد عبد( محمد المعي 13.00                
0019653516 P يعقوب حسن QRام 1,500.20         
0019674081 خوله صالح مصط}P محمد الجزيرى 650.00             
0019742077 هند سالم سعيد خلفان المرى 683.80             
0019764338 فاطمه حبيب حسن احمد 1,311.70         
001987O811 P المرر بPV ياس QRعبيد عبد( شاه P QRشاه 650.00             
0019891050  Pالعو� Xيه ع Q[خ 1,300.00         
0019900564 ى Q[سليمان محمد مبارك المه 13.00                
0019951130 طارق خميس بالل مبارك 13.00                
0019980256 امل حمد عبيد ابراهيم الزعا#"  27.30                
0019985934 شمسه سلطان محمد احمد العتيبه 1,900.60         
0020015032  "# Q[محمد سالم المح 650.00             
0020033604 فاطمه محمد عبيد 1,311.70         
0020086783 P عبدالكريم QRخديجه محمد ام 716.30             



0020216072 عبد( عتيق سالم محمد 1,235.00         
0020225692 tالردي Xحمود ع 1,367.60         
0020235837  "Vحنان راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0020262916 فتحيه محمود عبد( االحمدى 650.00             
0020297988  Nالبلو� P QRحس Xع 1,300.00         
0020364887 tبدر محمد حمد سعيد العري 1,300.00         
0020455012 Xعمر ع Xع 13.00                
0020529793 سيف جابر الجابرى 1,300.00         
0020645247 راشد عX عيo بن حرمشالمنصورى 9,750.00         
0020651357 حميد سعيد محمد سعيد 683.80             
0020742318 oراشد محمد الحب Xراشد ع 1,367.60         
0020834179 حسن جمعه محمدابراهيم 1,300.00         
0020858782 سعد عبدالرحيم عبد( محمد فلكناز 13.00                
0020965833 Xسالم الشب Cيوسف سعيد نا 6,500.00         
0020998893 tالهاش Xهيثم ع 1,311.70         
0021071927 لطيفه الشيبه خميس 652.60             
0021120167 سعيد عX محمد بنواس 26.00                
0021140048  "# Q[طارش المح Xحمد طارش ع 1,300.00         
0021181344  �Vخالد محمد صالح عبدالرحمن الرمي 650.00             
0021209437 عبد( جوهر بالل حسن 13.00                
0021221775 سعيد راشد حمد اغدير 1,300.00         
0021280249 ى Q[علياء محمد مبارك المه 13.00                
0021401873 عX حمد احمد سند 661.70             
0021426666 مصط}P محمد الشيخ اسحاق العبا� 1,817.40         
0021457153 ان q[سعيد ب Xع 1,400.10         
0021495238 سلطان سيف سلطان 1,300.00         
0021527710 بخيته حميد صياح المنصورى 13.00                
0021583033  Nحسن خميس البلو� Xع PVم 13.00                
0021583642  PVخالد حسن اسماعيل محمد الحوس 273.00             
0021610084 فاطمه سعيد محمد المرى 2,080.00         
0021611509 علياء عيo جمعه محمد المطوع 1,300.00         
0021613176 شوق حيدر صالح 37.70                
0021689594  Nفاطمه بالل محمد عبد( البلو� 2.60                   
0021716754 عائشه محمد عبدالكريم 1,300.00         
0021740709 راشد عX عمر 13.00                
0021741679 ه محمد احمد سلطان الحمادى Q[من 1,040.00         
0021744206 محمد عبد( محمد خميس 650.00             
0021786471  �Vسعيد محمد المي 950.30             
0021799547 غازى عبدالعزيز عبدالكريم عبد( الدو�ى 686.40             
0021819256 عX محمد عبد( جمعه 13.00                
0021835019 نعيمه محمد حمد مبارك العامرى 650.00             
0021941719 يف محمد شهاب N� محمد P QRمحمد ام 1,443.00         
0021954682  P#عبد( احمد مصبح ظنحا 42.51                
0022045147 حمد عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0022048546 Xسعيد سلطان عبد( غليطه الغف PVم 31.20                
0022049910 ى Q[محمد احمد بلخ Xلي 416.00             
0022096950 احالم عبدالرحمن محمد عبد( الفيل 1,300.00         
0022117404 رباب احمد عX دسمال الحداد 13.00                
0022200214 سكينه جمعه سليم 85.80                
0022221829 محمد عيo عبد( 13.00                
0022336856 فاطمه ع�X زوجه سالم ع�X سالم المرمر 97.50                
0022355684 محمد الوي¥� الزفنه العفاري 650.00             



0022383674  "Vمحمد راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0022384323 tالقاس Xقمر النساء قاسم ع 1,311.70         
0022509224 P ابراهيم المنا� QRحس Xع P QRحس 2,600.00         
0022559973 عائشه ابراهيم عX الحلو 1,300.00         
0022609129 سعيد محمد الجابرى 9,755.20         
0022633745 عبدالباسط محمد عبد( محمد الجنا� 1,404.00         
0022678655 عمار احمد محمد احمد 13.00                
0022691111 مريم عX سيف محمد 1,016.60         
0022727703 خالد خليفه السبو��  650.00             
0022772266 عبدالحكيم عبيد محمد البدور 438.10             
0022793476 بدريه محمد سعيد عبد( العمودى 1,404.00         
0022846421 فتحيه عباس عX عبد( الخاجه 132.60             
0022933189 Xيوسف محمد نور الشيخ محمد ع 1,367.60         
0023033252 شمسه محمد المزرو� 13.00                
0023043987 امل خليفه احمد السويدى 1,510.60         
0023105049 عX محمد عX عبد( 1,372.80         
0023115342 موزه عX جاسم الظاهرى 1,300.00         
0023129293 oمبارك مبارك القبي 1,500.20         
0023137136 oشيخه محمد الشام 1,300.00         
0023141944 نوره فهد الدو�ى 1,300.00         
0023145797 مريم محمد خليفه عبد( بالهول 1,300.00         
0023164705 خليفه راشد ثا#P حارب 1,300.00         
0023174503  P#محمد الديوا Xنجالء ع 1,368.90         
0023239651 احالم جاسم ابراهيم 910.00             
0023374808 مسندم للمشاريع الهندسيه 13.00                
0023402342 خصيبه خادم عبد( 1,300.00         
0023466933 عX احمد عX عبيد العوير 13.00                
0023482335 فضل محمد هده 650.00             
0023552129 ى Q[امل عبد( محمد المه 1,300.00         
0023552871 عائشه عبد( محمد خميس 650.00             
0023568912 مو� احمد سعيد الظاهري 182.00             
0023606537 امينه محمد احمد 13.00                
0023653991 عبد( محمد عبد( عX ضاوى 708.50             
0023667448 مبارك سعيد خلفان سعيد المنصوري 4,550.00         
0023674415 شما ناC ابراهيم ناC الزعا#"  13.00                
0023694981 عمر عبد( حمد عبداللطيف الجابرى 722.80             
0023712235 oراشد محمد الحب Xوفاء ع 1,300.00         
0023722587 Xنوره حمد عبيد حمد الغف 13.00                
0023735972 ن¡ه محمد ابراهيم 1,765.40         
0023749280 ى Q[ام Xع Q[عبد( م Q[م Xلي 1,306.50         
0023779853 Xنعيمه قم]" ع 260.00             
0023791074 tمحمد الجس Xعائشه عبد( ع 13.00                
0023844509  Q[ه احمد محمد زوجه محمد سالم بلخ Q[سم 26.00                
0023873402 tفاطمه عبد( القاس 13.00                
0024051987 سعود عبدالعزيز عبد( احمد الغرير 32.50                
0024169628 وداد عبدالعزيز حسن عيo الصابرى 1,311.70         
0024213462 محمد عبد( مبارك سالم عوض الجابرى 1,950.00         
0024272847 سناء خميس يوسف عبدالرحمن المو� 1,307.80         
0024276222  P#عبد( احمد محمد مند 13.00                
0024286392 عيo احمد حسن عبد( 13.00                
0024300308 ى Q[محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0024310523 ى Q[عتيق عبيد راشد عاضد خليفه المه 3,900.00         



0024339923 مريم عX سعيد 650.00             
0024386419  "# Q[حليمه غيث المح 683.80             
0024393720 ى Q[مبارك محمد مبارك المه 13.00                
0024401917 بخيت حمد سعيد منها� 650.00             
0024425919 افراح محمد ناC صالح ال رحمه 26.00                
0024425936 انيسه عX حسن 3,948.10         
0024437091 زينب محمد عبد( العبدو� 1,336.40         
0024512486 عبد( احمد عبد( 650.00             
0024593678 فاطمه عX عX ارمله احمد حسن محمد 130.00             
0024765331 سميه حمد محمد احمد 1,300.00         
0024828390 Xسعيد يوسف محمد نور الشيخ محمد ع 1,300.00         
0024865973  "Vسلطان مصبح سالم الكع 49.40                
0024912089 حليمه جمعه مبارك السويدى 650.00             
0024970415 شيخه عX احمد سالم المزروع 26.00                
0025003048 بخيته احمد زوجه سهيل دليله سالم العامرى 1,300.00         
0025018497 امنه سعيد مسلم 1,311.70         
0025056068 كلثم عبد( حسن الظاهرى 1,367.60         
0025093936 Xعبدالباسط عقيل عبد( محمد المص 683.80             
0025093963 tطماعه الع¡ى خلفان النعي 650.00             
0025121974 P خورى QRخليفه يوسف عبد( حس 110,500.00   
0025156658 طارق محمد ابراهيم عبيد سليمان ال¡و� 1,300.00         
0025165341  qrنوال عبد( احمد ابراهيم المرزو 683.80             
0025341658 عبدالرحمن محمد يوسف محمد السويدى 1,300.00         
0025372958 ى Q[محمد مو� عبد( �ور الخم 65.00                
0025399795 طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0025463393 oعليا رحمه الشام 1,324.70         
0025475553 حمده محمد معضد 683.80             
0025493538 جواهر كرم محمد مراد 13.00                
0025494115 محمد حميد راشد حميد المزرو� 1,300.00         
0025527085 ى Q[مساعد محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0025534678 خالد عX مو� لنجاوى 1,326.00         
0025578889 يف محمد شهاب N� محمد P QRعبد( محمد ام 1,300.00         
0025590846 عX ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  27.30                
0025631145 Xاحمد مال ( خميس محمد ع 131.95             
0025665477  QVحمد سالم عوض عبيد النعم 2,600.00         
0025679793 ى Q[خالد غالب محمد المه oعي 650.00             
0025684138 سميه محمد عبدالرحمن البكر 650.00             
0025691630 مؤسسه الماهر للمفروشات والديكور 1,307.80         
0025732822 عبد( خليفه عبد( سيف 375.70             
0025778196  �Vخليفه جمعه محمد الرمي PVم 416.00             
0025845615 مسعده حمد عX عبد( المنصورى 89.70                
0025876617 مطر عبد( مطر احمد محمد المنصورى 26.00                
0025885385 وليد محمد مال ( محمد 650.00             
0025893462 عبد( حميد خليفه حميد بن ضبيان الفال� 1,950.00         
0025899663 سعاده احمد عX المنصورى 83.20                
0025956868 بدريه سالم خميس 650.00             
0026085476 عX حمد المزرو� 650.00             
0026130297 بش]Q مرزوق بش]Q مرزوق 650.00             
0026137216  �Vالغي Xفاطمه سلطان ع 1,300.00         
0026257559 شيخه امان عبدالرحمن عX عبدالرحيم 1,311.70         
0026417391 امنه يوسف محمود ارمله محمد يحQV محمود 650.00             
0026479826 Xمهند سالم مصبح ع 13.00                



0026539288 oوليد عبد( خميس عبد( الرئي 1,391.00         
0026585588  Nامنه مراد محمد مراد البلو� 468.00             
0026586911 فتحيه احمد عبدالواحد زوجه محمد يعقوب 1,404.00         
0026593977 مو� عبدالعزيز محمد ابراهيم 13.00                
0026597018 ى Q[عيالن سعيد عيالن عبد( المه 750.10             
0026603760 حليمه طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0026627297 فاطمه ناC ناC الزعا#"  650.00             
0026637720 oحسن رحمه الشام Xع 74.10                
0026653640 حليمه عبد( صالح 13.00                
0026681095  qrمريم حسن المرزو 1,170.00         
0026717415 ن¡ه جالل حسن مطر 221.00             
0026850713 علياء عX عمر 13.00                
0026894166 معتوقه ابراهيم عبد( الحواى 26.00                
0026949671 فاطمه احمد عبدالرحيم 26.00                
0026956965 فهد محمد عبدالرحمن حسن العرى 1,367.60         
0026984001 Xالدر#" ال ع Xسعود محمد جاسم ع 1,950.00         
0027062545  qrمحمود عبد( ابراهيم المرزو 8,048.17         
0027079574 احالم محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0027098622 ه محمود غلوم محمد Q[من 650.00             
0027206736 هادف محمد هويدن سعيد 650.00             
0027210703 Xاحمد عبد( الخيال ال ع Xع 650.00             
0027216431 ماجد محمد عيo عبد( 13.00                
0027288666 P المو� QRذياب حس qrمحمد صد 650.00             
0027340426 عبيد مطر سعيد المنصورى 1,300.00         
0027356121 مPV عبدالرحيم محمد عبدالرحيم الفهيم 650.00             
0027451748  P QRسوسن محمد ياس 1,907.10         
0027476202 فهد سيف كريده 650.00             
0027479499 Xعلياء سلطان الغف 1,302.60         
0027507177 جمال احمد بن الشيخ محمد احمد عبدالسالم 750.10             
0027570534 مريم محمد راشد بن دامكه 5,279.30         
0027593886 P المو� QRذياب حس qrمحمود صد 1,300.00         
0027636176 خليفه سالم الخالدى 13.00                
0027711678 ف N� سيد محمد صالح Xسيد محمد ع q[اخ 650.00             
0027769679 ى عيo خلف عيo صالح الع]" 650.00             
0027777853 مريم خلفان محمد بوسارى السويدى 750.10             
0027779493 مPV محمد يحQV محمود سالم 673.40             
0027839863 واضحه زايد بخيت دحنان الفال� 716.30             
0027857721 فاطمه عبد( حميد 13.00                
0027860664 سعد عبدالفتاح محمود محمد رشيد 1,430.00         
0027860957 فاصمه مه]Q سعيد المزرو� زوجه خليفه محمد 1,300.00         
0027938521  PVابراهيم اسماعيل صالح احمد الحوس 11.70                
0027967081 نوره سيف زوجه الشيخ حميد راشد حميد 3,911.70         
0028059716 محمود عX عبد( جاسم الحمادى 1,303.90         
0028101984 خالد الحر راشد الحر السويدى 278.20             
0028138299 عX راشد حمد اغدير 1,300.00         
0028184916 طالل عبد( محمد عبدالكريم عبد( 1,333.80         
0028231412 حمد سيف سلطان سعيد 650.00             
0028252220 Xفاطمه عبد( حميد ال ع 2,470.00         
0028264306  "Vفهد سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0028301866 عبيد سالم عبيد المنصورى 1,300.00         
0028343787 هادى محمد صالح هادى المنصورى 2,600.00         
0028372348 سعيد عX حسن المنها� 683.80             



0028403913 مريم احمد حسن عبد( 13.00                
0028431144 ى Q[فاطمه عبد( خليفه ياعد الحم 1,430.00         
0028531693 ز ليخه محمد الحمادى 1,336.40         
0028545851 امل عX احمد دسمال الحداد 13.00                
0028589856 لطيفه سعيد عبد( سالم العامرى 1,379.30         
0028596828 tمحمد حمد سعيد العري Xمث 650.00             
0028644408 مطر خميس خلفان المزرو� 1,283.10         
0028655945 oسالم خادم محمد القبي 1,657.50         
0028659522 موزه عX محمد بنواس 26.00                
0028713600  �Vعائشه عبيد سالم الرمي 650.00             
0028736388 سلطان ابراهيم عبد( الحساوى 1,548.30         
0028803425 حصه عX كرم 31.20                
0028815199 ه Q[ظافر محمد كنان محمد الح 5,200.00         
0028839876 Xفاطمه صالح عبد( بوع 1,367.60         
0028880255 حمده مطر زايد جديد المنصورى 650.00             
0028935573 فيصل عبد( صالح حبش العرى 13.00                
0028944272 ى Q[عبدالرزاق سعيد عبيد سلطان المه 1,300.00         
0029047742 عبدالرحمن هاشل محمد 28.60                
0029050249 محمد سلطان سيف سلطان السويدى 13.00                
0029115965 حمد محمد عبد( القمزى 13.00                
0029137445 مبارك جاسم سيف خليفه القمزى 13.00                
0029183511 عنود حمد محمد احمد 1,300.00         
0029331264 محمد مختار ابراهيم كندوره 13.00                
0029346344  Prميثاء سالم شا 1,300.00         
0029354349 خميس بالل مبارك 13.00                
0029456358 بخيته عبيد سالم طماش المنصورى 325.00             
0029523194  "# Q[خالد خميس سعيد ضاعن المح 683.80             
0029568747 محمد عX محمد مسلم الغاوى 338.00             
0029614459 زينب محمد غلوم 13.00                
0029652786 مريم عبد( محمد 1,300.00         
0029672695 يف محمد الجنا� N� احمد محمد 13.00                
0029686416 oابراهيم سلطان محمد الشام 13.00                
0029728539 محمد ناC محمد حارب السويدى 1,300.00         
0029739645 وليد صقر فرج صقر 13.00                
0029757276 ه عX محمد بن كدرا الفال� Q[ام 650.00             
0029761143 سعيد سالم سعيد سالم 650.00             
0029764752 oزوحه رحمه سيف الشام oمريم راشد الشام 1,500.20         
0029784628 يوسف عبدالرزاق يوسف الخاجه 1,368.90         
0029786769 ابراهيم محمد احمد الجنا� 13.00                
0029826881 Xفاطمه حمد عبيد حمد الغف 13.00                
0029828347 مبارك عبدالهادى غريب مس¥ االحبا#"  2.60                   
0029844439  P#ابراهيم عبدالرحمن محمد الشيبا 750.10             
0029891833 مبارك سلطان مرخان المنصورى 650.00             
0029905426 عائشه سعيد خميس 13.00                
0029909497 عمر محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0029946734 عX محمد عبدالكريم محمد دويه 1,300.00         
0029966948 جواهر محمد خليفه عبد( بالهول 1,300.00         
0030090881 محمد خلف المزرو� 1,300.00         
0030109844 ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0030124964  P#اليبهو Xسلطان ع Cنا Xع 1,300.00         
0030145464 Xمريم احمد عابد الهام 1,283.10         
0030218762  PVاحمد عبد( محمد عبد( الحوس 1,303.90         



0030345617 P جابر QRعائشه حس 1,300.00         
0030413641 راشد مطر ابراهيم محمد المنا� 3,029.00         
0030448035 ماريه محمد احمد محمد 2,267.20         
0030475359 فاطمه مطر محمد مطر المسافرى 13.00                
0030581045  qrماجد سلطان ابراهيم المرزو 650.00             
0030658919 طالل راشد سالم 13.00                
0030666488 خوله سعيد جمعه الهويدى 1.30                   
0030714039 مريم حسن عX احمد اال نصاري 1,300.00         
0030806771 نجالء مبارك سالم المنصورى 650.00             
0030826400 tسلطان محمد حمدان راشد بن خادم النعي 1,300.00         
0030948011 ى Q[وز المه Q[محمد مبارك ف 13.00                
0030979386 ناعمه عبيد محمد عX الفال� 1,961.70         
0030992844 عوشه احمد ابراهيم احمد 1,999.40         
0031008091 zسيف الش Xعبد( خميس محمد ع 1,300.00         
0031024386 شيماء محمد الجوعان 683.80             
0031051968 اسلم بن مz الدين مامو حا�"  6,401.20         
0031070768  "Vسالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0031071975 عبد( حسن احمد حسن 1,003.60         
0031082047 tاحمد صالح محمد عبدالهادى شهاب الهاش 1,950.00         
0031102804 احمد محمد العطاس 1,300.00         
0031114951 محمد حسن محمد بو الصفارد 1,300.00         
0031220001 هديه عبد( سعيد محمد القمزى 1,302.60         
0031231219 مريم عبد( مطر احمد محمد المنصورى 26.00                
0031252966 عيo صالح عمر عوض الصعرى الكندى 1,300.00         
0031267247 ى Q[المه oراشد عي P#سهيل ثا 673.40             
0031280192 ميثاء راشد خميس راشد بن عابر 1,300.00         
0031300860 صالحه خليفه حميد بن ذيبان 1,333.80         
0031307069  "zالح ) Q[زياد محمود خ 13.00                
0031315243 شيخه محمد عبد( عبيد بن عوقد 1,300.00         
0031330331 نجود جابر الجابرى 1,300.00         
0031333112 محمد حسن عبد( 1,302.60         
0031345551 oبيات غانم بيات سند القبي 1,300.00         
0031449244  P#مريم سعيد محمد يما 1,537.90         
0031456006  "Vى الجني Q[هالل النخ 650.00             
0031468333  Nزهره قم]" درويش محمد البلو� 13.00                
0031573647 فاطمه محمد عبد( ارمله سعيد ماجد الم¥�  650.00             
0031615364 عائشه ابراهيم محمد سلطان الزعا#"  325.00             
0031630001 امنه عX احمد 650.00             
0031661785 سوسن سالم خميس 650.00             
0031661890 سم]Q عبدالغفور جالل الزى 4,265.30         
0031678669  Nحسن خميس البلو� Xنوف ع 13.00                
0031767014  "Vجمعه سالم سعيد حسن الكع 1,300.00         
0031793820 عبد( سالم محمد الصيعرى 608.40             
0031833949 oعزه رحمه الشام 1,324.70         
0031866700 عX يوسف جمعه 650.00             
0031870268 غبيشه خميس عX المزرو� 683.80             
0031884673 Xموزه احمد سلطان الهام 23.40                
0031896475 P عبد( جاسم محمد الفردان QRحس 1,367.60         
0031940144 علياء سيف سلطان سعيد 650.00             
0031986980 عائشه خليفه الظاهرى 1,300.00         
0032022653 احمد محمد عبدالكريم دويه 1,300.00         
0032030824 نوره عبدالرحمن محمد رفيع 1,300.00         



0032081270 شيخه سالم العامرى 650.00             
0032096130 Xسيف سعيد سلطان عبد( غليطه الغف 31.20                
0032107065  qrنوره عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو 13.00                
0032127695 مطر عبد( دلموك 683.80             
0032147622 عصام حسن صالح حسن محبوب 130.00             
0032161493 محمد عX عبد( يوسف خورى 1,300.00         
0032216910 فاطمه ناC عمر صالح ال بريك 26.00                
0032220484 مبارك صالح عبد( القعي� 1,367.60         
0032220576 عوض زايد سويد المنصورى 650.00             
0032226431 منصور محمد سعيد محمد 1,307.80         
0032247591  Nمحمد عبد( حسن البلو� 13.00                
0032250189 فاطمه مبارك سالم 13.00                
0032261477 ريه نا�" عامر الكر#"  260.00             
0032265749 سبحان بيكم عبدالسبحان ادم خان 2,340.00         
0032291794  "Vراشد سويلم اجت Xراشد ع 650.00             
0032299203 مPV حميد سيف ب� 390.00             
0032353042 oسعيد محمد الشام 37.70                
0032371889 عبد( راشد عبيد السويدى 585.00             
0032403557 ى Q[حصه محمد المه 15.60                
0032410152 صفيه حسن خ]Q ( حسن 1,302.60         
0032415888 محمد حسن محمد بPV ياس 1,311.70         
0032418358 P جابر QRسعيد حس 1,300.00         
0032437064 صالح راشد الزرى 13.00                
0032494331 سعيد احمد عX عبيد العوير 13.00                
0032518973 خليفه صالح جمعان الصيعرى 686.40             
0032551713 امينه سلطان سيف سلطان 650.00             
0032639045 العبيده خليفه زوجه حمد خويتم العامرى 650.00             
0032840263 حمد عX المزرو� 650.00             
0032871195 فاطمه حسن محمد 1,300.00         
0032946142  Nالبلو� P QRمحمد احمد حس 1,300.00         
0032964507 عادل عبده الراد� 13.00                
0032976374  qrه محمد المرزو Q[ام 650.00             
0032994936  Nمحمد مراد البلو� Xموزه ع 11.70                
0033041415 Xموزه محمد ع 13.00                
0033097205 مها خليفه احمد سيف السويدى 1,510.60         
0033112057  qrعبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو 13.00                
0033114014 فاطمه حسن احمد 650.00             
0033118749 موزه عX احمد سالم المزروع 26.00                
0033265680 خالد محمد ب� محمد عمر المنصورى 650.00             
0033288791 مطر عX محمد مطر المفتول المزرو� 67.60                
0033346015 زين حسن احمد عمر العزب 683.80             
0033378906 oيوسف ابراهيم الشام Xع 1,311.70         
0033403024 سعاد عبد( صالح حبش العرى 13.00                
0033424723 عبد( محمد عبد( احمد العتيبه 1,405.30         
0033466910 عبد( ضا� عبد( ال بوعميم 1,300.00         
0033510500 فاطمه ناC عبد( 1,574.30         
0033519116 عبده احمد الراد� 13.00                
0033521449 oرحمه سالم الشام Xسالم ع 683.80             
0033523036 حمد صياح سيف سهيل 650.00             
0033575146  Nبالل محمد عبد( البلو� 2.60                   
0033788708  P QRاحمد سيف سهيل الزف 1,948.70         
0033827835 اليازيه احمد راشد المنصورى 13.00                



0033845593 امل محمد احمد 650.00             
0033869247 مطر عX عبيد خليفه السويدى 1,311.70         
0033894987 جاسم عبد( صالح حبش العرى 13.00                
0033933933 P عX خورى QRفاطمه عبد( حس 82.55                
0033935618 محموده محمد عباس 13.00                
0033948563 سالم سعيد محمد ال بريك 1,311.70         
0033965863  NOمريم حسن عبد( ال ب 325.00             
0033982543 ايمان محمد جاسم عبدالرحمن 2,566.20         
0033997623 محمد احمد درمح  الراشدى 650.00             
0034018878 مريم صالح احمد رشيد 13.00                
0034078471 ى Q[احمد عبيد راشد عبيد المه 1,300.00         
0034120589  PVعبد( محمد المعي 13.00                
0034128725  "Vشيخه راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0034199735 عبد( صالح عمر عوض سالم الصعرى الكندى 1,300.00         
0034213940  "Vعيالن حميد سالم سيف بنواس الكت 1,560.00         
0034226983 ى يوسف حسن اليهرى ص]" 650.00             
0034263183  Q[طالب عبدالكريم عبد( م 683.80             
0034265987 oشيخه سيف حاشد سيف القبي 93.60                
0034313105 فاخره سعيد محمد المنصورى 1,300.00         
0034313851 خالد عارف الشيخ عبد( الحسن الحسن 1,311.70         
0034328516 يف فوالذى N� ثريا محمد 1,306.50         
0034330006 محمد عبده الراد� 13.00                
0034350801  Nمحمد يعقوب عبد( محمد الحداد بلو� 24.70                
0034416428  P#حمدان سعيد سيف معيوف العريا 1,300.00         
0034464652 oنوريه رزيق عبدالهادى الكبي 2,667.60         
0034485928 محمد فاروق عبدالكريم فاروق 683.80             
0034529412 فاطمه احمد محمد 1,367.60         
0034564074 P بالسالح QRيف عبد( حس N� ابراهيم محمد 1,283.10         
0034725189 سمر سيف سلطان سعبد مكسح سما� 1,300.00         
0034758467 Xسيف الذه Xسعيد فاضل ع 11.70                
0034890473 عبدالعزيز حسن عX حمادى 1,300.00         
0034922513 oسعيد محمد ماجد درويش الشام 1,300.00         
0034973079 شيخه عبيد حمد 1,367.60         
0035033518 مريم سالم راشد 650.00             
0035084676 فاطمه حميد محمد حميد المزرو� 650.00             
0035135816 عبد( عبيد راشد بن عوقد 14,907.10      
0035185295 فريده جوهر بالل حسن 13.00                
0035219631 ناديه محمد قور#P جمعه 1,311.70         
0035285464  P QRخديجه غلوم حس 2.60                   
0035324660 عتيبه سعيد احمد خلف العتيبه 1,907.10         
0035336447 مزيونه عبد( عبدالرحمن 1,016.60         
0035347958 ى Q[عبد( احمد الكث Xرائد ع 1,367.60         
0035355805 نوال عX محمد عبد( جمعه 13.00                
0035361950 حمد بهيان باروت العامرى 1,300.00         
0035373733  P#حميد سعيد صالح عبد( الغيال 1,300.00         
0035393645  �Vمحمد عتيق محمد سالم الرمي 1,300.00         
0035493425 سالم سهيل عويضان 650.00             
0035549073  P#حمد سعيد احمد الحسا 58,866.60      
0035557279 zشيخه سعيد محمد الش 1,300.00         
0035569879 حمد باقر محمد حسن زباد االنصارى 8,307.00         
0035573412 فيصل عباس حسن عبد( المندوس 390.00             
0035602445 خديجه احمد عX الحداد 13.00                



0035629365 شمسه خلف خلفان المزرو� 1,300.00         
0035658565 يوخه سلطان محمد 650.00             
0035710599 موزه حمد محمد احمد 1,300.00         
0035733949 راشد حمد مفتاح حمد النيادى 780.00             
0035777812 عبد( حسن المرشدى 1,311.70         
0035795896 فاطمه عبد( جاسم محمد الفردان 1,367.60         
0035823067 هنيه سالم طرشوم العامرى 1,510.60         
0035840706 tسعيد احمد ربيع النعي 13.00                
0035860722 فاطمه سيف الجابرى 683.80             
0035866864 محمد سعيد محمد 3,099.20         
0035982689 oحميد ابراهيم سلطان الشام 13.00                
0036127386 سالمه سعيد عبد( قريبان قريبان 650.00             
0036133589 محمد مفتاح النيادى 1,300.00         
0036180689 خالد محمد اسماعيل عباس اسماعيل خورى 1,900.60         
0036202249 حيدر صالح احمد 37.70                
0036209289 خليفه ابراهيم سلطان 650.00             
0036266826  PVعايده ابراهيم محمد حسن المعي 13.00                
0036287970 سلطان عبدالرحمن هاشل محمد 28.60                
0036497528 tسالم خالد عبد( محمد القاس 26.00                
0036597769  "Vمحمد سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0036627879 محمد راشد حمد غدير 28,704.00      
0036652363 بدر ناC الزرى 13.00                
0036719903 ناC عمر صالح ال بريك 26.00                
0036763612 فاطمه السيد مهدى سيد احمد 13.00                
0036772078 tغضيب الزح Xمطر هالل ع 416.00             
0036806741 فاطمه احمد يوسف محمد 1,300.00         
0036849329 اسماء عX سالم مرشود 1,311.70         
0036851043 عتيج مOى سالم عبيد بالعر¦ 4,104.10         
0036884869 ̈ لحريمش سيف سعيد تر 1,300.00         
0036897236 حور راشد خميس راشد بن عابر 1,300.00         
0036924893 ساره عبدالحميد محمد التندى 1,432.60         
0036934293 سكينه جوهر بالل حسن 13.00                
0036948906 كنه سالم سليم العامرى 84.50                
0036961025 عبد( سيف عبد( محمد الحساوى 28.60                
0036962435 عبد( صالح حبش العرى 13.00                
0037037419 راشد ناC الزرى 13.00                
0037080658 سعيد مبارك عبد( سعيد 1,311.70         
0037112465 zسلطان جاسم حسن عبد( خصيبه الش 7.80                   
0037131977 oعزاء ابراهيم سلطان محمد الشام 13.00                
0037147613 خالد ناC عمر صالح 26.00                
0037151237 عبدالرحمن حمد محمد الشمالن 1,300.00         
0037180349 يف محمد الجنا� N� يوسف احمد محمد 13.00                
0037187590  "Vسالم سعيد سالم عامر النق 1,311.70         
0037274463 نور احمد محمد ظاهر هالل بن ظاهر 1,380.60         
0037280625 فوزيه عبد( عبدالرحمن 1,300.00         
0037323828 ناC مبخوت سالم الشعش© 1,608.10         
0037371451 نعيمه سيف ماجد سالم 1,500.20         
0037438593 سالم سويدان سالم رشيد بPV جتب 1,311.70         
0037468215 Xحبيب جعفر ع Q[عبداال م P QRحسن 230.10             
0037513673 رفيعه محمد عX حمد بوهليبه 650.00             
0037608373 احمد محمد عبد( احمد العتيبه 1,405.30         
0037617703 سامر سيف سلطان سعيد مكسح 1,300.00         



0037617770  �Vخليفه جمعه سالم جمعه الرمي 1,300.00         
0037638152 ساره حمد عبيد ابراهيم الزعا#"  27.30                
0037701430 فاطمه عبد( الخورى 1,300.00         
0037767426 علياء محمد عX عبد( البناء 13.00                
0037799061 العنود محمد غانم سعيد المزرو� 79.30                
0037819003 حسن عX عبد( حسن الحمادى 650.00             
0037891039 سلطان حمد المزرو� 650.00             
0037899943 يف فلكناز N� عبدالرحيم عبد( محمد محمد 13.00                
0037930647 نجX احمد عX دسمال الحداد 13.00                
0037932774 Xماجد سلطان الغف 1,302.60         
0037997675 Xعدنان محمد ابراهيم ع 13.00                
0038004158 عائشه سيف مرشد المزرو� 683.80             
0038005200 شمسه عبدالرحمن هاشل محمد 28.60                
0038016237 امل محمد عX راشد بن عدى 1,301.30         
0038068615  PVالحوس Xعبدالرحمن محمد جاسم ع 11.70                
0038077818 ى Q[المه Xراشد سعيد ع 1,311.70         
0038140026 مريم سيف حمد صالح الظاهرى 1,367.60         
0038347779 مزون عبد( محمد رفيع الدالل 1,367.60         
0038394727 سعيد عX سالم عX مرشود 1,311.70         
0038435692 خليفه حمد خليفه عيo المزرو� 950.30             
0038439075 oعبد( الشام Cسالم نا 1,300.00         
0038446147 Xعبدالعزيز جاسم احمد عبد( عكران ال ع 260.00             
0038536657 مبخوت سالم سليمان عبد( الصيعرى 67.60                
0038543863 ى Q[وز المه Q[عائشه محمد مبارك ف 13.00                
0038565529 خليفه يعروف البو� 650.00             
0038592866 نبيل حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0038613280 tمحمد الجس Xمحمد عبد( ع 13.00                
0038676038 tعبدالعزيز عبدالرحمن سالم النعي 1,300.00         
0038680338  P QRفاطمه غالم محمد ام 1,300.00         
0038700448  PVروا#" عبد( محمد عبد( الحوس 1,303.90         
0038723248  P#محمد يوسف محمد يوسف الشيبا 950.30             
0038746766 عبد( محمد سعيد المهندى 1,300.00         
0038778866  "Vخليفه حميد ساعد الكع 1,300.00         
0038808683 سالم عX خميس حسن الزيودى 1,300.00         
0038831226  "# Q[تغريد سالم المح 683.80             
0038855960 ليX محمد خليل خورى 11.70                
0038860399 tمحمد حميد عبد( محمد القاس 26.00                
0038876618 فهيمه السيد مهدى سيد احمد 13.00                
0038882454 شيخه عبدالرحمن هاشل محمد 28.60                
0038913618 ى Q[محمد عبد( المه 1,300.00         
0038964273  P{لط Xسلطلن ع 26.00                
0039075611  P#محمد عبد( السيال Xع 683.80             
0039110488 السيد عبد( السيد محمد السيد عبد( 1,311.70         
0039143277 P صالح يوسف QRعبد( حس 13.00                
0039148859  Nحسن خميس البلو� Xعنود ع 13.00                
0039160641 مديه عX سيف خلفان بالجافله 750.10             
0039213397 حصه سعيد عبيد 1,379.30         
0039222708 شهرزاد احمد قاسم 1,500.20         
0039248143 تعيبه ب� عبيد المزرو� 950.30             
0039259383 عبد( ناC راشد ماجد لوتاه 1,300.00         
0039282071 عتيق راشد خليفه الظاهرى 1,333.80         
0039309968 عزه عبدالرحمن عX سعيد الجروان 1,367.60         



0039336478 يفه خليفه المرر N� 650.00             
0039347522 مطر عX محمد بنواس 650.00             
0039382068 السيد محمد فضل السقاف 683.80             
0039411100 خالد عبد( صالح حبش العرى 13.00                
0039434230 oمريم ب� احمد محمد بن ب� خلفان القبي 1,900.60         
0039500841 لطيفه محمد عX عبد( البناء 13.00                
0039544627 راشد حمد محمد الشمالن 5,532.80         
0039605454 سعيد عبد( العامرى 1,336.40         
0039627237 مريم احمد محمد الحريز 26.00                
0039628095 امنه عبد( محمد زوجه عبدالعزيز حسن 1,311.70         
0039631763 شمسه حارب المزرو� 1,300.00         
0039645144 خليفه سعيد مصبح حمدان العزيزى 2.60                   
0039677907 موزه محمد عبيد خميس 1,300.00         
0039713974 tمحمد الجس Xحمد عبد( ع 13.00                
0039815345 مريم سيف عبيد الزعا#"  1,300.00         
0039876790 يف محمد الجنا� N� خوله احمد محمد 13.00                
0039893498 مصبح عبيد جمعه بن عديل 13.00                
0040038167 oرائد عبدالعزيز هادف حميد الشام 1,379.30         
0040083157 محمد عبدالكريم محمد دويه 1,300.00         
0040186013 ابراهيم عبيد الزعا#"  27.30                
0040211492 احمد راشد عبيد المنصورى 683.80             
0040253842 Xقاسم الساح Xسهيم ع 1,300.00         
0040290322 Xع oصالح سالم عي 13.00                
0040311487 Xكلثم حمد عبيد حمد الغف 13.00                
0040319210 P ش]"  QRمهديه السيد حس 13.00                
0040331117  "Vمحسن المصع Xهناء خالد ع 49.40                
0040332655 فاطمه محمد عبدالكريم 1,311.70         
0040346738 عX محمد عX عبد( البناء 13.00                
0040350333 محمد عبد( محمد رفيع الدالل 1,367.60         
0040411164  P{لط Xاحمد ع 26.00                
0040426238 سعيد غالب سعيد بن غالب 650.00             
0040657310 سيف احمد سيف بالحصا 4,550.00         
0040684725 فاطمه حارب حارب العتيبه 1,283.10         
0040701438 موزه سعيد احمد خلف العتيبه 1,641.90         
0040716106 بدريه راشد الزرى 13.00                
0040795802 حميد راشد سعيد حميد الكوس 11.70                
0040799147 سعيد خلفان سالم خلفان مزرو� 1,500.20         
0040804441  "Vسيف خلفان سيف خليفه الكع 37.70                
0040858849 متعب مطر خميس خلفان المزرو� 650.00             
0040903906 oالشام Q[ساره سالم عم 750.10             
0040909319 احمد صالح خلفان صالح 1,300.00         
0040924403 مروه محمود محمد اسماعيل زينل 1,379.30         
0040946350 احمد عبدالرحمن احمد الجرمن 7,800.00         
0040986375 P الهرر QRشاه P#فاطمه ثا 683.80             
0041067779 راكو للصيانه و المقاوالت العامه 26.00                
0041075687 عائشه غافان سعيد البس� 1,500.20         
0041144401 سعيد محمد سويح المزرو� 1,300.00         
0041145134 حصه خليفه حمد بوشهاب 13.00                
0041163442 FUNDINVEST            فند انفست ش.ذ.م.م 13,000.00      
0041197506 صالح راشد الزعا#"  1,300.00         
0041235698 فارس ناC صالح ال رحمه 37.70                
0041245158 شيخه عبيد خميس 1,367.60         



0041292885 اسماء راشد الزرى 13.00                
0041304814 نوره عX عمر 13.00                
0041392841 ناديه عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 3,517.80         
0041399738 حمد سالم عبيد الزعا#"  729.30             
0041443529 ابراهيم عبدالكريم يعقوب رستم 13.00                
0041472582 احمد عX المطوع الظاهرى 1,367.60         
0041502006 ن¡ه محمد عبد( باباعيش 13.00                
0041513841 محمد عX المنصورى 683.80             
0041544739 P صالح محمد QRسوسن احمد زوجه صالح الدين ام 1,379.30         
0041553858 خالد عبد( بن تركيه 950.30             
0041616770  PVمحمد عبد( محمد المعي 13.00                
0041651630 سالم احمد محمد بن سلوم الفال� 6,744.40         
0041658122 غاليه ابراهيم حسن عX القميش 1,324.70         
0041658669 يفه كرم محمد مراد N� 13.00                
0041729822 امنه مصبح ناC مصبح المزرو� 26.00                
0041760921 Xع P QRراشد احمد عبدالحس 1,300.00         
0041775277  P#يه عبد( احمد محمد مند Q[خ 13.00                
0041862869 احمد هالل مبارك سيف الريا� 650.00             
0041866951 هند حمد خويتم بخيت العامرى 1,300.00         
0041963009 Xعائشه محمد مبارك حموده الهام 1,367.60         
0042042787 ى Q[عاشور محمد الكث Xع 28.60                
0042109362 احمد سالم مصبح عX المقبا� 13.00                
0042111150 فاطمه محمد حسن 13.00                
0042158451 سعيد عبد( سعيد العمودى 650.00             
0042312445 ى Q[سلطان سعيد سالم المه 689.00             
0042328525  "zحمد زياد محمود الح 13.00                
0042330662  �Vسيف الغي Xسيف سليمان ع 1,333.80         
0042338456 ى سيف سلطان سعيد NOب 650.00             
0042432481 Xمريم مبارك ع 650.00             
0042526917 سعيد فارس عيo فارس المزرو� 1,300.00         
0042577557 معصومه السيد هاشم هاشم 26.00                
0042592013 اسماء محمد عبد( الجنا� 1,431.30         
0042602113 حمده عبدالرحمن محمد رفيع 1,300.00         
0042638459 هزاع ناC المنصورى 13.00                
0042641401 مهره عبد( عX الشوز 1,370.20         
0042688045 عبد( كرم محمد مراد 13.00                
0042778631 عبدالرحمن نواب جالل 1,657.50         
0042864115 مريم سعيد سعيد 13.00                
0042890736 عبد( سعيد حسن سعيد حسن اكنيبش 2.60                   
0042922425  qrيوسف احمد محمد المرزو Cنا 1,690.00         
0042952509 زعفران النو#" مطر 650.00             
0042953307  P#ال ثا oفاطمه مروان احمد عي 1,900.60         
0042984240  PVعبدالعزيز خالد ابراهيم محمد المعي 1,300.00         
0042996149 عاطف عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0043038297  PVبدريه عبد( محمد المعي 13.00                
0043130266 معرض المرفا للسيارات 26.00                
0043140772 راشد حميد راشد اليحيا́#  650.00             
0043165139 خليفه سلطان عX محمد بالرشيد 1,300.00         
0043185070 حصه عX محمد العبدو� 2,672.80         
0043215365 عهود عX ابراهيم محمد احمد عبد( 13.00                
0043222042 مهره عX الزعا#"  1,319.50         
0043237244 جمال عX محمد عX ابورحيمه 5,200.00         



0043347429 مدرك محمد عامر سعيد الصيعرى 67.60                
0043352221 Xع Pينه قا� N� 943.80             
0043397878  "Vعائشه مبارك جمعه سالم الجني 1,300.00         
0043417165 علياء راشد عبد( 74.10                
0043418634  P#احمد يوسف محمد الشيبا 950.30             
0043424136 Xسلطان احمد الغف 1,302.60         
0043516707  qrعبدالرحمن احمد حسن المرزو 195.00             
0043521000  "Vالجني oعي Xفوزيه صالح ع 1,300.00         
0043552113 راشد حميد العشيش الزعا#"  650.00             
0043563589 مريم ابراهيم ابراهيم 1,368.90         
0043579247 رحمه كرم محمد مراد 13.00                
0043669654 حنان حسن احمد عبد( الصفار 650.00             
0043676432 P الجزيرى QRعبد( حس P QRحس 816.40             
0043698370 الغوى خميس جمعه 1,500.20         
0043730115 خديجه مطر خميس خلفان المزرو� 650.00             
0043763209 حمده عبد( ناC راشد ماجد لوتاه 1,300.00         
0043795520 خميس سيف راشد 1,300.00         
0043801835 دوله ناC المنصورى 13.00                
0043802497 tالقاس Cمهره ماجد نا 1,367.60         
0043867755 سالم عبيد المنصورى 3,897.40         
0043879540 وفاء محمد عيo عبد( 13.00                
0043883989 oالقبي Cعبد( سعيد نا 650.00             
0043980890 مريم يوسف ناC جاسم الزعا#"  1,300.00         
0044012108 حمد راشد خلفان 650.00             
0044027790 عبد( عيo بو الصفارد 650.00             
0044067976 سلطان ابراهيم اسماعيل احمد 13.00                
0044078613 مريم جمعه زوجه عبد( احمد عX الزعا#"  1,300.00         
0044089778 امل عبد( عX عبد( الزعا#"  1,300.00         
0044101641  PVفوزيه عبد( زوجه ايوب عبد( الحوس 650.00             
0044119353 حمدان سيف محمد راشد حرمش المنصورى 20,670.00      
0044124948 جاسم صالح احمد رشيد 13.00                
0044211507 جابر محمد عيo عبد( 13.00                
0044217393 عيo ناC محمد حارب السويدى 1,300.00         
0044235698 oرحمه ابراهيم سيف محمد الغزال الشام 2,470.00         
0044242953  Pمحمود ابراهيم محمود العو� P QRحس 2,860.00         
0044251752  qrعبدالقادر محمد رفيع المرزو 1,560.00         
0044291197 P عبدالنV" محمد ال درويش QRحس Xع 1,500.20         
0044367124 حمدان حمد سعيد بالخالص العامرى 7.80                   
0044405293 ه عياض محمد عقيل محمد فاروق Q[عم 1,311.70         
0044421388 Xهدى السيد عبدالجليل السيد ع 1,300.00         
0044434067 Xعائشه حسن ع 1,300.00         
0044441601 فاطمه محمد عX العطار 1,900.60         
0044443704 نوره احمد محمد احمد 13.00                
0044482387 روضه محمد احمد الفال� 650.00             
0044494121 oسالم محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0044502170 ان سعيد محمد راشد محمد الغ]� 630.50             
0044533518  "# Q[المح P QRهيفاء سالم شاه 1,300.00         
0044584757 خميس عيد محمد 1,367.60         
0044598769 Xعائشه عقيل عبد( المص 1,574.30         
0044615724 محمد احمد عX عبيد العوير 13.00                
0044649563 عX خميس حسن الزيودى 1,307.80         
0044653524 oسلطان ب� سعيد محمد الشام 520.00             



0044753695 Xالغف Xموزه ع 1,305.20         
0044857122 tمحمد الجس Xاحمد عبد( ع 13.00                
0044981155 ه عX عبد( البناء Q[من 13.00                
0045028177 عائشه المر محمد 1,300.00         
0045118602 عفراء راشد حمد هويدى 1,300.00         
0045164799 خليفه عX الشيبه كتوت 2,600.00         
0045205801 P صالح يوسف QRشيماء حس 13.00                
0045318858 عبدالرحمن محمد رفيع الدالل 1,367.60         
0045355044 امينه عبد( حسن عX القميش 1,404.00         
0045417086  PVخميس محمد الحوس Xسالمه محمد ع 13.00                
0045458546 شيخه عبد( محمد عقيل باعباد 149.50             
0045526074 عX عبد( مال حسن درويش 65.00                
0045536325 احمد عX سالم عX مرشود 1,311.70         
0045554596  PVمحمد الحوس P#تها 1,300.00         
0045575209 محمد ناC صالح ال رحمه 26.00                
0045644713 سالمه سعيد حميد عبد( الحمادى 1,300.00         
0045654485 Xموزه خلفان راشد خلفان الغف 31.20                
0045658439 محمد صالح راشد سعيد بن جميع الزعا#"  1,300.00         
0045673033 فاطمه مانع زوجه عX محمد حمد حماد 650.00             
0045677696 عX جوهر بالل حسن 13.00                
0045679256  "# Q[فاطمه سالم المح 683.80             
0045721025  "Vالكع PVالعوي Xاحمد سالم ع Xع 156.00             
0045733971 هادى عايض مطرف العامرى 1,510.60         
0045781145 مPV محمد عX احمد الحمادى 98.80                
0045781999 فهد عبيد سهيل جمعه الزعا#"  13.00                
0045811812 حمد سعيد عبد( المنها� 650.00             
0045815885 عبد( احمد عبدالرحمن حميد الحديد 1,367.60         
0045820349 مريم حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0045829930 هادف الحز� قناص عX العامرى 715.00             
0045841106 محمد سلطان محمد احمد العتيبه 1,900.60         
0045845964 محمد سالم سلطان محمد بونواس 3,900.00         
0045846254 محمد سويد زايد قشمان المنصورى 1,950.00         
0045848377 oيوسف ابراهيم الشام Xنداء ع 1,311.70         
0045854198 شيخه محمد الزعا#"  27.30                
0045884240  qrعبد( المرزو P{سالم عبدالعزيز مصط 18,200.00      
0045935578 بدر النساء محمد رضا كما� 1,300.00         
0045948945 صالح محمد مقرم 650.00             
0046090295 يف محمد شهاب N� محمد P QRساره محمد ام 1,300.00         
0046153296  Nحسن خميس البلو� Xشوق ع 13.00                
0046172223 oاحمد عبد( الري Cخالد نا 650.00             
0046187838 نوره عبد( محمد خميس 650.00             
0046218851 oسالم بالروب القبي Xسعاد سيف ع 234.00             
0046238367 زهراء طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0046266420 اسماء مال ( احمد نصيب 13.00                
0046301922 عيo عبد( محمد خميس 650.00             
0046398462 موزه سعيد البادى الظاهرى 782.60             
0046417021 خالد احمد خليفه احمد السويدى 2,879.50         
0046429580 جميله محمد عX مال� 325.00             
0046470596  "# Q[عبيد ربيع غريب مبارك المح 910.00             
0046472118  P#سعيد سيف معيوف العريا 1,300.00         
0046510478 عبد( حميد هالل راشد المزرو� 683.80             
0046518923  P#عبدالرزاق المد Xع Cمحمد عبدالنا 1,367.60         



0046546888 رياض احمد عX دسمال الحداد 13.00                
0046560826 شكرى عX محمد يحQV الشيخ عX ال بريك 1,500.20         
0046594353 عX محمد الظاهرى 1,300.00         
0046643012 سلطان سالم سلطان 13.00                
0046690966 ى مصبح حمد خميس سويعد الع]" 1,300.00         
0046740949 محمد عبد( ناC راشد ماجد لوتاه 1,300.00         
0046784903 خالد محمد غلوم سالم 52.00                
0046822250 سعيد ماجد خلفان عبد( قريبان 650.00             
0046836327 رقيه محمد صالح 13.00                
0046841812 عوشه محمد سيف 13.00                
0046901991  "Vفاطمه سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0046912545 oراشد محمد الحب Xنوال ع 1,300.00         
0046951345 خديجه حامد محمد صالح الجفرى 39.00                
0047024235 احمد بن الشيخ محمد احمد عبدالسالم 750.10             
0047078109 ى Q[نوال محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0047118256 Xهبه سلطان غنوم الهام 1,380.60         
0047229253 ى Q[شيخه محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0047236750 فيصل عX محمد عبد( جمعه 13.00                
0047246450 عيس مبارك مسعود جاسم 650.00             
0047255033 مريم عبد( صالح حبش العرى 13.00                
0047260054 ايمان احمد الحوسPV زوجه خالد محمد السويد 1,300.00         
0047300904 oيوسف ابراهيم الشام Xعدنان ع 1,311.70         
0047308073 لولوه يوسف حمزه مو� االصمخ 925.99             
0047312868  Q[جمال احمد الط 1,300.00         
0047403306 Xفاطمه اسماعيل ع 1,367.60         
0047422684 P صالح يوسف QRهيثم حس 13.00                
0047461621 tعائشه محمد زوجه محمد احمد محمود النعي 1,367.60         
0047463193 سعود عتيق محمد عبيد الكاش 650.00             
0047498503 فاطمه احمد حدرج 26.00                
0047612699 صباح سيد زوجه راشد محمد ناC الزعا#"  325.00             
0047617054 كرم محمد مراد 13.00                
0047655438 شما سالم محمد عيد( التاجر 1,300.00         
0047664662 معاذ عبد( سعيد مسعود الزعا#"  1,300.00         
0047666856  "Vه جمعه سالم محمد الكع Q[م 1,300.00         
0047677331 Xمحمد عبد( العلي 26.00                
0047729478 احمد عX حمد سعيد بو هليبه 1,300.00         
0047765344 ى Q[بينه محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0047787373 مهره سلطان الزعا#"  27.30                
0047870480 ساره محمد سعيد محمد 1,307.80         
0047894563 عX سالم عX سالم ناC الراوى 1,303.90         
0047902045  PVمحمد عبدالمجيد سالم عبد( محمد الحوس 11.70                
0047929716 صبحه الفندى المزرو� 650.00             
0047948455 ريما محمد حسن ابراهيم الحواى 13.00                
0048029251 عبد( احمد محمد بن رفيعه 1,500.20         
0048063684 احمد خليفه محمد المزرو� 1,300.00         
0048066134 راشد عارف الشيخ عبد( الحسن الحسن 1,300.00         
0048122039  "Vعلياء سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0048134425 فاضل راشد المزرو� 37.70                
0048177347  PVزليخه يعقوب احمد الحوس 1,333.80         
0048188411 عبد( مطر احمد محمد المنصورى 2,927.60         
0048192091  P QRشمسه حميد سالم الش 13.00                
0048200046 عائشه احمد محمد عX اليبهو#P الظاهرى 158.60             



0048320125 Xمريم عبد( سالم ع 13.00                
0048326830 Xراشد عوض راشد جابر الهام 1,384.50         
0048328228 خلود محمد ناC صالح ال رحمه 26.00                
0048348410 فاطمه صالح احمد 1,300.00         
0048365773 ى Q[وليد محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0048395265  P QRحس Xفاطمه محمد ع 650.00             
0048404613 سالمه سالم الظاهرى 650.00             
0048407927 oخالد غرير محمد العوجان القبي 13.00                
0048430277 احمد ابراهيم قم]"  1,300.00         
0048439156 كليثم سلطان بتال المرر 1,300.00         
0048499022  "Vعبيد خادم عيد حليس الجت 930.80             
0048529728 عائشه جمعه محمد المطوع 1,300.00         
0048536439 سعيد سلطان سالم سلطان 13.00                
0048655478 راشد سعيد محمد مصبح القايدى 1,300.00         
0048658760 خالد محمد يوسف حسن بن يوسف 650.00             
0048685936 رحمه عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0048724618 Xعبد( احمد ابراهيم ع 13.00                
0048760355  Nعبدالرحمن عبد( البلو� ̈ تر 1,931.80         
0048767159 ه للوقود Q[محطه مدينه الفج 2,566.20         
0048773194 Xفاطمه عبد( ع 32.50                
0048874535 حمد عبدالرحمن هاشل محمد 28.60                
0048883520  NOسالمه ب� حميد بن ب 1,300.00         
0048907632  PVعبد( ابراهيم حسن المعي 13.00                
0048962862 ه خليفه عبيد Q[صغ 759.20             
0049003909 راشد سعيد سعيد 13.00                
0049036447 طالل ابراهيم حمد عبدالرحيم حمد 650.00             
0049063141 محمد عبده عبدان 1,300.00         
0049070871 zاحمد صالح احمد الصوالح الش 1,040.00         
0049090591 حسن عX محمد عبد( جمعه 13.00                
0049117549 ثا#P عبيد راشد الناوى 1,300.00         
0049144201 Xه محمد ابراهيم ع Q[من 13.00                
0049197418 ناC محمد ناC صالح ال رحمه 26.00                
0049221198 zخالد حسن عبد( العبد الش 1,300.00         
0049234737  qrنوح عبدالعزيز محمد المرزو 13.00                
0049249671 حماد حمدان سلطان حمد العامرى 729.30             
0049270809  "Vالمياله اجت Xصبيحه عبيد ع 1,300.00         
0049278730  Nابراهيم البلو� oعي 1,300.00         
0049331078 جميله احمد حر#" العامرى 1,379.30         
0049372672 حمد سالم مبارك الدر� 13.00                
0049380887 احمد حمد الزعا#"  1,188.20         
0049393733 احمد عبد( محمد البو� 1,797.90         
0049396238 عX محمد الدالل 1,324.70         
0049414165 هند عبيد ربيع �يع الخظر 650.00             
0049519864 كامله خلفان جباره المرر 1,149.20         
0049537431 ف N� فاطمه السيد عباس السيد ش]" السيد 13.00                
0049608645 فهد محمد غلوم عبد( روبارى 143.91             
0049690569 عبد( خليفه محمد سعيد المزرو� 1,300.00         
0049709274 tعبدالرحيم السيد مو� السيد الهاش 1,300.00         
0049727535 شيخه محمد ابراهيم محمد عX الغواصالزعاب 650.00             
0049873740 oمحمد راشد محمد تريم الشام 78.00                
0049930286  "Vسالم سعيد عبد( الكع 910.00             
0049951210 حمد هزاع سلطان خلفان الدرم� 1,367.60         



0049994621 هند عX حسن رحمه الزعا#"  74.10                
0050073603 خديجه حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0050086129 لطيفه ناC المنصورى 650.00             
0050090679 عائشه ابراهيم محمد 13.00                
0050094768 عفراء مطر زايد جديد المنصورى 650.00             
0050155337 tفرج الهاش zميثاء محمد سيد ي 1.30                   
0050249451  PVالحوس Xاسماعيل عبدالرحمن محمد جاسم ع 11.70                
0050264415 بشاير عX العامرى 1,300.00         
0050276951 قاسم غالم حيدر غالم 3,250.00         
0050320058  q{علياء حسن عبد( احمد ت 1,300.00         
0050340045  "Vحسن عبيد حميد راشد النق 3,347.50         
0050341052 فاطمه عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 1,300.00         
0050345443 tالنعي Xعزه عبد( البغام زوجه ع 650.00             
0050351758  PVخميس الحوس Xمحمد ع Xع 13.00                
0050392734 خلفان عبيد خلفان بن رعود 650.00             
0050443943 محمد ناC عبيد حميد المزرو� 1,632.80         
0050457403 طالب عبد( طالب الهاشt العطاس 13,355.55      
0050477596 يف السيد باقر N� بتول السيد محمد 13.00                
0050530331 سلt عX محمد بنواس 26.00                
0050552980 فاطمه عبد( الحاج احمد 13.00                
0050607394 شمسه عX كرم 31.20                
0050647671 جاسم عX جاسم الظاهرى 650.00             
0050667178 P بالشاالت QRابراهيم احمد محمد حس 1,300.00         
0050720843 Xالغف Xخليفه ع 1,500.20         
0050722874 oفاطمه احمد شام 37.70                
0050765629 مريم عبدالرحمن سعيد المدفع 1,510.60         
0050847527  "Vم الكت Q[سلطان عبيد الزفنه حض 2,600.00         
0050848771 عادل سالم خميس سالم السعدى 650.00             
0050886052 رشيده محمد حسن زوجه عبده محمد عبدان 1,300.00         
0050900280 سعيد عX المنصورى 1,324.70         
0050970549 ليX صابر محمد 13.00                
0050981973 احمد حسن احمد 650.00             
0051003507 P محمد الشعا� QRمحمد بن حس Cنا 1,931.80         
0051015614 عبيد صالح راشد الزعا#"  1,300.00         
0051029424  "# Q[المح P QRامل سالم شاه 1,300.00         
0051091058 عبد( هالل مبارك الريا� 683.80             
0051108499 شمه سعيد خلفان �ور الخالدى 1,300.00         
0051141273 شمس مبارك صالح احمد الخبنه الحار#�  1,305.20         
0051163351 مPV احمد كاظم زوجه احمد عقيل البنا 3,900.00         
0051181661 خوله محفوظ عبد( 910.00             
0051233966 بدريه احمد عX دسمال الحداد 13.00                
0051234833 احمد عبدالجليل عبدالعزيز محمد الفهيم 1,300.00         
0051298797 عبد( راشد محمد راشد بPV رشيد 364.00             
0051310423 حموده سعيد حمد حمرور العامرى 650.00             
0051332854 zاحمد عبدالرحمن الش Xخالد ع 1,305.20         
0051347350 عائشه عبدالرحمن هاشل محمد 13.00                
0051370065 وديمه سالم هالل محمد سعيد الدرم� 1,300.00         
0051383947  "Vمحمد ضعيف حمد غدير اجت 1,367.60         
0051384170  � "Vسعيد سالم سيف الكت 474.50             
0051425749 مروه محمد احمد المنها� 1,300.00         
0051627540  P QRسالم محمد مبارك خميس بوكياس 13.00                
0051642993 وضz سعيد سعيد 13.00                



0051671698 عبد( وليد محمد االحمد 13.00                
0051781574 عوشه سارى بلوش المزرو� 683.80             
0051816851 خوله احمد حسن عبد( 13.00                
0051822612 P السيد عبد( محمد الها QRرابعه السيد حس 1,300.00         
0051822948 يف NOحمده محمد عبد( محمد ال 650.00             
0051865424  P#سلطان اليبهو Cنا 1,300.00         
0051888768 سعيد ابراهيم المزرو� 650.00             
0051935090 خليفه خميس جمعه الغويص 716.30             
0051947902 يسلم ناC عمر صالح ال بريك 26.00                
0051970357 وداد محمد احمد 1,300.00         
0052004861 ى Q[عبد( الخم Xمطر عبدالرزاق ع 650.00             
0052040297 يوسف طاهر عبدالرحيم طاهر الخاجه 1,647.10         
0052043465  PVوحيد عبد( محمد المعي 13.00                
0052081917 خالد محمد عبد( احمد العتيبه 1,405.30         
0052106003 Xعائشه محمد ع 6,562.40         
0052126980  "Vاحمد سعيد منانه غدير اجت 3,250.00         
0052176558 الهام احمد عبد( 1,367.60         
0052198840 oبخيته عبد( سعيد القبي 1,311.70         
0052239561 محمد فارس خلف خلفان بو حميد المزرو� 1,300.00         
0052272687 ابراهيم حمد عبدالرحيم حمد 650.00             
0052313883 سلطان مختار محمد 683.80             
0052355985 مروان عبد( محمد سليمان العوى 650.00             
0052378449  PVفاطمه ابراهيم جاسم الحوس 11.70                
0052384331 حصه محمد عX محمد 1,307.80         
0052385858 صفيه حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0052396732 صالح احمد سعيد احمد 1,794.00         
0052414035 شيخه راشد الزرى 13.00                
0052415279  qrنجاه عبدالعزيز محمد المرزو 13.00                
0052436527 محمد حمد عبد( المزرو� 1,820.00         
0052444435 ندى راشد الزرى 13.00                
0052503025 محمد عبد( احمد 1,300.00         
0052514863 سالم احمد عبد( المو� 13,000.00      
0052530564 مريم راشد جمعه 13.00                
0052615792 Xمريم سعيد عبد( الهام 1,300.00         
0052625940 عائشه ثا#P محمد 975.00             
0052665231 فيصل محمد رحمه االنصارى 260.00             
0052677138  �

�Vاسماء محمد صالح عبدالرحمن الرمي 130.00             
0052735990 طارق ب� احمد سعيد بن خادم 1,565.20         
0052748854 عX سعيد صالح محمد مقرم الجابرى 11,098.10      
0052755358 tالزح Xسعيد محمد هالل ع 5.20                   
0052831080 احمد محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0052847555 tالنعي Xخدوم توي Xتوي 130.00             
0052899742 فضل عوض احمد عمر 812.50             
0052932514 مريم صالح عمر عوض سالم الصعرى الكندى 1,300.00         
0052968302 يفه السيد محمد عبدالقادر N� 1,333.80         
0052989571 وك عبود حنتوش الكر#"  عبدالرحمن م]" 2.60                   
0053110883 امنه سالم سعيد سالم 650.00             
0053132486 مرزوق محمد عX سيفان المرى 1,300.00         
0053178782  P#احمد عبد( احمد محمد مند 13.00                
0053316650 عفراء بالل فرج 1,300.00         
0053324004 هزاع محمد عX مصبح 13.00                
0053492564 احمد عبد( مطر احمد محمد المنصورى 26.00                



0053506606 Xهند احمد ابراهيم ع 13.00                
0053559962 عبد( سلطان الزعا#"  27.30                
0053566771 بدريه عبدالجبار ارملة عبدالوهاب الرويشد 650.00             
0053591071 منصور محمد االحبا#"  782.60             
0053593800 Xعدنان عبدالرحيم محمد عبدالرحيم ال ع 0.13                   
0053599557 صفيه طه محمد 31.20                
0053677874 فوزيه عبد( محمد 1,365.00         
0053696949  qrحسن المرزو Xعبدالكريم حسن ع 1,300.00         
0053703422 احمد ابراهيم الشيخ نصار ابراهيم 284.70             
0053711275  qVمحمد سعيد عبد( هالل الكوي 6.50                   
0053733041 Cنا Xعبد( ع 1,300.00         
0053745912 جمعه محكوم جمعه االسود 1,311.70         
0053889928 oسليم �ور مشعان سليم الشام 1,311.70         
0053970862 وز  الكندى Q[وز بالل ف Q[ف 18.20                
0053996682 مريم سيد عقيل سيد محمد سيد ابراهيم 650.00             
0053998248 oكليثم محمد الشام 1,311.70         
0054008879  P#حمد سعيد حمد سعيد احمد الحسا 2,915.90         
0054065471 حميد زايد بخيت دحنان الفال� 716.30             
0054101401 سعيد دريول سعيد خصوان الظاهرى 65.00                
0054156948 سيف عبيد جمعه سعيد بن عديل 13.00                
0054170994 oراشد محمد الحب Xه ع Q[ام 1,300.00         
0054219265 ميثه حمد محمد المزرو� 1,380.60         
0054221607 ابراهيم احمد الحمادى 650.00             
0054231376 هند راشد الزرى 13.00                
0054253596 oمحمد سعيد حمد مانع الشام 650.00             
0054346629 عائشه خميس سيف زوجه خلفان محمد السويدى 650.00             
0054538474 ب� مسلم العامرى 1,367.60         
0054568817 عفيفه احمد عX الحداد 1,311.70         
0054594885 محمد سيف سلطان سعيد مكسح 1,300.00         
0054638046 حميد عبيد المنصورى 1,366.30         
0054658302  Nحسن خميس البلو� Xعبد( ع 13.00                
0054693548 خميس سعيد محمد راشد الفال� 1,583.40         
0054704661 امنه سيف عبد( محمد 650.00             
0054724480 فوزيه خليل فردان الفردان 683.80             
0054756678 نوال خميس سكران 13.00                
0054793710 حميد جمعه عيo راشد الركن 27.30                
0054850216 احمد مOى سالم عبيد بالعر¦ 4,104.10         
0054914490 عبد( عX محمد عبد( 13.00                
0054976567 عائشه احمد حسن عبد( 13.00                
0055003022  P{الظريف الظري Xسلطان مرزوق ع 650.00             
0055100577 حمد عبيد ابراهيم الزعا#"  27.30                
0055124917 Xالهام Xعبيد ع Xع 63.70                
0055133671 حامد عقيل عبد( الفهيم 13.00                
0055194622 سلطان عبد( سلطان الكندى 780.00             
0055219644 احمد محمود احمد 3,031.60         
0055239718 سالم سهيل دليله سالم صقوح العامرى 1,300.00         
0055314689 tمحمد النعي Xسلماء ع 650.00             
0055322950 ه حمد مسعود رقعان االحبا#"  Q[من 650.00             
0055326269 حسن جاسم احمد 13.00                
0055344577  P#ناديه عبد( محمد الزرعو 1,773.20         
0055446643  PVباسل جاسم الحوس 650.00             
0055467564  P#راشد الكلبا Cنا QVوليد يح 11.70                



0055491762 شيخه عبد( الزعا#"  1,300.00         
0055510454 محمد كرم محمد مراد 13.00                
0055516556 حالوه محمد راشد 1,300.00         
0055551436 عX خلفان حمد الكوس 1,333.80         
0055588849 عمر راشد الزعا#"  1,367.60         
0055610693 ه احمد الجابرى Q[ام 750.10             
0055786282  P#سلطان سعيد سيف معيوف العريا 1,300.00         
0055808479 tعبد( سالم سعيد محمد الزح 2,623.40         
0055874454  PVالحوس P QRعبدالرحمن حس P QRعبدالرحمن حس 468.00             
0055887780  �

Nف كرم البلو� N� زينب محمد 130.00             
0055980074 P المو� QRذياب حس qrصد 7,174.70         
0055980552 يف محمد الجنا� N� وحيد احمد محمد 13.00                
0056021178 جمال محمد جاسم عبدالرحمن 2,566.20         
0056030340  "Vفهد راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0056034406 هند محمد احمد عبد( 1,367.60         
0056075586 ى عبد( عيo خلف الع]" 650.00             
0056188946 لطيفه عبد( عباس 650.00             
0056238645 سعيد معضد سعيد هويدن 1,300.00         
0056248309  �Vموزه سيف مانع الرمي 1,565.20         
0056344887 عليا مه]Q محمد را� الزمل 650.00             
0056369653 عبدالباسط محمود محمد اسماعيل 1.30                   
0056397024 عيo جمعه محمد المطوع 1,300.00         
0056426478 يق المنصورى Q[مبارك راشد محمد مق 683.80             
0056473261  PVجاسم محمد حسن الحوس 13.00                
0056476798 عائشه بخيت حميد المطروش 650.00             
0056517229 عبد( حمد محمد 1,300.00         
0056633606 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن العر#"  1,367.60         
0056656041 عبد( عيo راشد 13.00                
0056658921 عX راشد سعيد عX المهندى 683.80             
0056662768 سعيد عبد( صالح حبش العرى 13.00                
0056717711 ى Q[ى المه Q[محمد مطر راشد احمد الجم 780.00             
0056717960 سلطان محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0056721424 ابتسام سيف سلطان مكسح سما� 1,300.00         
0056852999 بشاير عX ابراهيم محمد احمد 13.00                
0056858509 احمد خلف عيد سيف بالجافله 650.00             
0056906787 فاطمه عبدالرحيم محمد عبد( 1,500.20         
0056907226 عامر محمد حمد المدفع 650.00             
0056908500 صالح حسن مبارك صالح باظفارى 130.00             
0056909325 عX يوسف حسن عباس 9.36                   
0056940510 يوسف ناC جاسم حميد الزعا#"  650.00             
0056972274 روضه مبارك العامرى 683.80             
0057037885 سالم عبيد راشد السال� مرشودى 1,300.00         
0057092874 سلطان عبيد الزعا#"  27.30                
0057121632 محمد ج]" محمد غانم سلطان السويدى 1,300.00         
0057145970  PVخالد جاسم محمد حسن الحوس 13.00                
0057189854 خرزانه سعيد عمر 650.00             
0057206701 ى Q[سهيله سعيد محمد المه 11.70                
0057223904 محمد سعيد حسن سعيد حسن اكنيبش 2.60                   
0057233982 حسن حميد خاتم 650.00             
0057281341 خلود عبد( عبيد محمد بابنيله 1,391.00         
0057299683 محمد حسن مو� 13.00                
0057350644 مريم صياح سيف سهيل 650.00             



0057378240 مسعود عX مسعود الظاهرى 650.00             
0057411892 ندى بالل شامبيه سعيد 13.00                
0057421055 مؤسسه ماجنبتايزر 750.10             
0057435819 علياء محمد عبيد محمد اصبيح 650.00             
0057477801 مريم سليمان احمد 1,300.00         
0057485925 سالم سلطان النيادى 1,300.00         
0057503337 عزه عX سالم محمد الخيال 13.00                
0057526298 عبدالمحسن صالح محمد حمد الهاجرى 715.00             
0057533582 محمد ناC سيف ناC المرى 650.00             
0057582358  "Vراشد سويلم اجت Xسالم ع 650.00             
0057637712 وليد محمد عبد( عبدالكريم االحمد 13.00                
0057647223 مريم سالم محمد 1,524.90         
0057694663 ذياب زايد بخيت وضاح الفال� 716.30             
0057741965 Xال ع Xابراهيم عبد( ع 1,300.00         
0057761369 امنه محمد راشد احمد بالخرم 1,300.00         
0057792743 مطر محمد مطر المسافرى 13.00                
0057794294 فاطمه محمد عبيد اصبيح 1,333.80         
0057931194 حمد راشد حمد اغدير 1,300.00         
0057970217  Pطارق محمد نور محمود محمد العو� 6.50                   
0057975376 امنه محمود عX البناء 130.00             
0058024538 ى Q[الكث PVالعوي P QRعبد( سالم Xع 1,311.70         
0058035583  Nخالد محمد جاسم كما� البلو� 33.80                
0058044505 عبد( حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0058090910 Xعبدالعزيز ابراهيم عبد( ال ع 1,300.00         
0058091569 سعيد مطر ب� مبارك هواش الخيX المنصورى 4,235.40         
0058158216 يف عX محمد خورى N� ه محمد Q[من 1,300.00         
0058179281 فاطمه اسماعيل احمد عبد( 1,560.00         
0058218050  Nمحمد احمد كرم البلو� 15.60                
0058283007 Xه سعيد سلطان عبد( الغف Q[م 31.20                
0058320341  PVغانم الحوس Xسالم جمعه ع 2.60                   
0058374749 oفاطمه محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0058385432 سالم كميدش حمد بن علويه 1,300.00         
0058399229 ناC مهدى ناC مبارك االحبا#"  1,367.60         
0058406314 Xجابر محمد ابراهيم ع 13.00                
0058477219 يف محمد الجنا� N� محمد احمد محمد 13.00                
0058501618 مريم محمد احمد الصايغ 650.00             
0058560871 ى Q[شيخه محمد مبارك المه 13.00                
0058623412 سلطان عبد( سلطان عبد( الطويل 994.50             
0058661033  PVسعيد عبيد سعيد الحفي 1,300.00         
0058675424  Nهدى عبدالرحمن المطرو� 1,300.00         
0058675745 هيفاء سعيد سلطان محمد الدرم� 1,367.60         
0058729958 محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0058732327 oسعيد حمد سعيد الشام 1,367.60         
0058785547 احمد عبد( محمد سعيد العمودى 2,600.00         
0058886892 سعود عبدالرحمن محمد رفيع 1,300.00         
0058955414 فاطمه محمود محمد ارمله عقيل عX بست� 1,367.60         
0059034110 سلt سعيد سالم المزرو� 1,900.60         
0059036595 سعيد عX سعيد سالم المزرو� 816.40             
0059038232 عبد( رشاد السعدى 1,404.00         
0059038826 tمريم محمد سعيد ماجد القاس 26.00                
0059105290 مريم طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0059144161 سالم عX سالم ناC الراوى 1,303.90         



0059168647 فيصل حمد محمد احمد 1,300.00         
0059181771  "Vمحمد سيف حميد حمد الكع 260.00             
0059197598 يف عبد( المال N� حبيب محمد 5,145.40         
0059220443 ى Q[سعيد ماجد سعيد المه 1,300.00         
0059236212 Xاحمد ابراهيم ع Xع 13.00                
0059349997 ساره عبد( سعيد مبارك العامرى 1,300.00         
0059358743 خوله ربيع خميس ربيع 91.00                
0059361071 خالد احمد حسن عبد( 13.00                
0059366991 tمحمد عبد( القاس 13.00                
0059401550 عX حسن عX احمد االنصارى 1,300.00         
0059441123 ى Q[ورثه المرحوم خميس مصبح خميسالمه 1,367.60         
0059496691 رقيه محمد جعفر 1,300.00         
0059500013  P#الزروعو Xعصام عبدالرحمن حسن ع 286.00             
0059658745 جابر مسعود محمد سعيد المنصورى 6,500.00         
0059676825 oيونس ابراهيم عبدالرحمن يون 1,439.10         
0059691438 مريم حسن عبد( محمد كليب 1,367.60         
0059694801 راشد زايد بخيت دحنام الفال� 716.30             
0059715421 عبد( طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0059843943 راشد صياح ماجد المنصورى 13.00                
0059845134 محمد عX عبد( البناء 13.00                
0059848642 مكيه عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم الريس 1,900.60         
0059852116 عيo عX عمر 13.00                
0060011927  Pzسالمه جابر جاسم جابر الري 1,300.00         
0060024743 ه محمد المزرو� Q[م 13.00                
0060104660 يف NOفاطمه محمد عبدالرحيم زوجه محمدحسن ال 1,522.30         
0060127384 سماء عمر عبدالرحيم العمودى 1,391.00         
0060137806 خلف سعيد احمد خلف العتيبه 1,641.90         
0060156921 مطر عتيق هاشل سليم 13.00                
0060234389  PVعادل محمد الحوس 1,300.00         
0060252670 داود عX عX هاشم 650.00             
0060310376 احمد هادى عايض مطرف العامرى 2,327.00         
0060324816 ى Q[ر المه P Q[موزه خليفه م 1,300.00         
0060355535 عبد( عادل ابرهيم محمد الحاج 1,300.00         
0060476896 بشاير احمد محمد احمد 13.00                
0060507446 عبدالرحمن عبده الراد� 13.00                
0060563443 مOى سالم عبيد بالعر¦ 4,104.10         
0060573818 oعامر عي oصفيه عي 13.00                
0060596019 هادف حمد محمد عفصان المنصورى 683.80             
0060600019 محمد عبد( احمد العتيبه 1,405.30         
0060606432 حصه حميد عبد( الشاعر 2,600.00         
0060611728 Xاحمد محمد رشيد ال ع 1,311.70         
0060634971  q#مريم عبد( ابراهيم كال 650.00             
0060674098 امينه حميد جاسم 1,300.00         
0060782565 فاطمه محمد عX المسافرى 13.00                
0060789920 يوسف حيدر صالح 37.70                
0060816656 ى Q[شماء سهيل المه 1,913.60         
0060845693 نورا مبارك عX مبارك 13.00                
0060950160 لطيفه يعقوب عبد( خورى 1,524.90         
0060980818  "# Q[احمد سالم المح 650.00             
0060997033 عائشه السيد ابراهيم عبد( 2,116.40         
0061091958 حمده سعيد احمد خلف العتيبه 1,641.90         
0061092088  "Vالمصع P QRاحمد صالح احمد حس 31.20                



0061102800 ناديه صالح مقرم 1,300.00         
0061113272 راشد احمد عبيد بن جرش الفال� 1,900.60         
0061179551 Xحمد سعيد سلطان عبد( غليطه الغف 31.20                
0061179973 درويش عبدالرحمن يوسف جكه المنصورى 3,133.00         
0061184803 حليمه حسن عX م]Q شكارى 228.15             
0061319883 فاخره محمد زوجه ابراهيم عبيد الزعا#"  27.30                
0061460563  PVريم جاسم محمد حسن الحوس 13.00                
0061629164 خلفان محمد خليفه بوسارى السويدى 1,950.00         
0061677537 عذارى راشد خميس راشد بن عابر 1,300.00         
0061686593 مريم عX سالم عX مرشود 1,311.70         
0061740684 فاطمه عX احمد 683.80             
0061772999 ساره كاظم داود سليمان 509.60             
0061778978  PVمحمد الحوس Xفيصل احمد ع 234.00             
0061860501 فضل احمد جاسم 1.30                   
0061862639  "Vمبارك الشبي Xطارق ع 1,300.00         
0061875906 وفاء احمد رقيط 13.00                
0061988137 محمد عبدالرحمن حسن العرى 1,367.60         
0062006789 نوره محمد عبدالرحمن حسن العرى 1,367.60         
0062069650 هند ابراهيم محمد 13.00                
0062098695 ميثاء عX محمد بنواس 26.00                
0062124616 Xصالح سعيد سالم معي 530.40             
0062131154 فاطمه عبد( محمد زوجه ابراهيم محمد خكا 390.00             
0062174717 عبدالرحمن مروان احمد الغرير 1,300.00         
0062209394 عبيد ابراهيم ضليع الزعا#"  27.30                
0062238920  P#عبد( عبدالرحمن احمد الظنحا 257.40             
0062279259 سلطان صالح اسعد ثابت 2.60                   
0062297450 K 1,367.60         
0062369069 يفه حسن خميس N� 13.00                
0062387928 ب� جمعه عيo راشد الركن 27.30                
0062415649 ان الظاهرى Q[راشد الح Xمحمد ع 1,367.60         
0062474580  P#مريم درويش سالم محمد الوحدا 1,300.00         
0062582132 oزوجه سعيد الشام oالشام Xحمده سعيد ع 130.00             
0062623050 oمريم محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0062650510 موزه محمد زوجه عX عبيد سعيد 130.00             
0062712820 كه الجبل االخ¡P للنقليات العامه N� 1,300.00         
0062720278 طالب عبدالرزاق يوسف الخاجه 1,368.90         
0062730489 ورثه المرحوم سعيد عX محمد سعيد 1,379.30         
0062743926 فاطمه سيف سلطان سعيد مكسح 1,300.00         
0062770576 Xنوره محمد ع 2,925.00         
0062775498 ام النور رياض صديق 390.00             
0062797849 ى Q[مريم سهيل المه 1,913.60         
0062874556 oخالد ب� عبد( القبي 13.00                
0062912379 زهره سعيد الجابرى 1,331.20         
0062919883 ثامر ربيع ابراهيم خميس 716.30             
0063006779 ى Q[عوشه عجالن المه 650.00             
0063019132 فاطمه ابراهيم عبيد 1,300.00         
0063162649  "zكه البناء الخلي N� 1,449.50         
0063207563 بدور احمد حسن عبد( 13.00                
0063239371 oاحمد مكتوم القبي 650.00             
0063245774 جالء احمد محمد 2.60                   
0063255954 محمد حمد مبارك العامرى 683.80             
0063273544 محمد سهيل محمد المزرو� 13.00                



0063278252 Xسلطان سعيد سلطان عبد( غليطه الغف 31.20                
0063280941 احمد محمد عبدالخالق رفيع 2,683.20         
0063297654 احمد حسن عبد( 13.00                
0063332974 حمد عيo حبيب سالم المزرو� 2,860.00         
0063377144 مريم احمد جاسم فضل 1.30                   
0063437210  "Vسعيد سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0063445971 حليمه عمر عبد( 650.00             
0063455811 عفره محمد حمد مبارك العامرى 650.00             
0063457101 جاسم محمد سعيد محفوظ 2,649.40         
0063508030 Pى الفال� Q[مصبح الق Xه احمد سعيد ع Q[م 683.80             
0063553184 سعيد محسن العامرى 816.40             
0063568207  PVالحوس Xجمعه ع 1,302.60         
0063680453 محمد �ور الظاهرى 650.00             
0063700249 خليل ابراهيم محمد احمد عبد( 13.00                
0063757657 فيصل حسن عX احمد االنصارى 1,300.00         
0063773895 P الخورى QRمحمد بديع صديق محمد حس 1,306.50         
0063778945 عX حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0063796009 zامنه محمد رشود الش 13.00                
0063807782 ينه خليفه محمد المبارك N� 1,324.70         
0063845945 غباش صقر غباش سعيد غباش 1,300.00         
0063895259  Pzعائشه عبد( المري 1,300.00         
0063900868 مها محمد جوعان البادى 1,300.00         
0063988429 محمد عX راشد بخيت الكيبا� 539.50             
0064019178 Xعامر محمد الهام 1,283.10         
0064051428 وز Q[فاطمه خالد مبارك ف 13.00                
0064063064 فاطمه محمد سعيد محمد 1,307.80         
0064103844  P#ال ثا oمروان احمد عي 3,900.00         
0064119184 Xسالم عيد سعيد الغف 1,300.00         
0064122332 P غفارى QRاز محمد ام Q[م P QRاحالم محمد ام 650.00             
0064147134 فايزه محمد عيo عبد( 13.00                
0064169517 نادر محمد حسن ابراهيم الحواى 13.00                
0064195325 Xعفراء حمد عبيد حمد الغف 13.00                
0064195437 Xصبيحه محمد خميس الغف 1,300.00         
0064201542 oالشام Q[ى سعيد عمOي 650.00             
0064237864 احمد المر احمد 13.00                
0064284155 نوره احمد حسن عبد( 13.00                
0064319928 شميه محمد المنصورى 1,765.40         
0064427611 احمد راشد سعيد سالم اليما� 520.00             
0064437508  "Vالكت Xسعيد غدير عبيد ع 6,567.60         
0064439981 وفاء حمد محمد احمد 1,300.00         
0064448113 رنده عX عبيد جاسم الصورى 85.80                
0064454001 فاطمه عبد( احمد 1,300.00         
0064492806 oسالم خلفان الشام Xميثه راشد زوجه ع 1,900.60         
0064519085 oسالم جمعه سعيد حميد النقاز الشام 650.00             
0064619599 Xراشد سعيد سلطان عبد( غليطه الغف 31.20                
0064671468 مريم عبيد عثمان وليد 650.00             
0064677565 احمد سعيد احمد خلف العتيبه 1,641.90         
0064683921 ى Q[خليفه المه P#عبيد ثا P#محمد ثا 390.00             
0064713662 سلطان عX محمد حسن 13.00                
0064727590 يف خورى N� فايقه محمد 650.00             
0064761941 عذيقه سيف ارمله سعيد محمد احمد بالبادى ا 1,900.60         
0064771118 محمد سعيد عX الكندى 1,305.20         



0064818082 فيصل حميد راشد حميد المزرو� 1,300.00         
0064848530 ابتسام مبارك جابر مفتاح 1,632.80         
0064854632 Xعائشه محمد ع 396.50             
0064899362 زينب حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0064928281 نوره محمد عX بورحيمه 683.80             
0064933083 طاهر حسن عبد( درويش 1,379.30         
0064970698 ه عبيد الظاهرى Q[محمد جمعه نخ 390.00             
0065009133 oسيف محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0065014350  Nقم]" درويش محمد البلو� 13.00                
0065015945 دينا ناC صالح ال رحمه 26.00                
0065038495 ي� عادل عبد( محمد يحQV ال]" 1,811.42         
0065043204 مريم مراد محمد 650.00             
0065122143 Xنوره محمد رفيع ع 1,300.00         
0065142418 صالح سالم حمد العامرى 1,300.00         
0065188179 عبد( مرزوق سويدان المحر� 650.00             
0065219857 زكيه سالم ثا#P الجابرى 47.06                
0065233652  "Vمصبح هالل مصبح سيف الكع 3,900.00         
0065243571 ى Q[حميد محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0065244896 احمد جابر عبد( محمد اال لحر#"  382.72             
0065255047 zسليمان سليمان عبد( احمد الش 650.00             
0065331073 عبد( سالم عبد( المسافرى 1,300.00         
0065402980 oمحمد ب� احمد محمد بن ب� خلفان القبي 1,900.60         
0065423874 خليفه محمد قم]" محمد البناى 780.00             
0065454940 محمد حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 1,300.00         
0065475235 لطيفه حمد سالم العامرى 1,300.00         
0065486272 محمد احمد حسن عبد( 13.00                
0065525208 سهيله احمد عX عبيد العوير 13.00                
0065525697 ابراهيم حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0065540140 خالد ناC سليمان ناC العامرى 2,600.00         
0065556416  qVحمدان سالم سعيد مطر مرشود حفي 15,470.00      
0065598749 صالح حمد سعيد صالح المنصورى 130.00             
0065639465 حمد عبيد زوهرى 650.00             
0065673749 محمد حر#" يزرب العامرى 1,300.00         
0065709180 جواهر هزاع الدرم� 1,367.60         
0065715335 سلوى ابراهيم الصايغ 1,300.00         
0065750442 Xسيف سلطان ع 1,300.00         
0065761580 عX محمد عبد( 13.00                
0065775253 oمطبعه اطل 1,311.70         
0065814001  "Vميثاء سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0065821118 وداد حسن حيدر حيدرى الحمادى 130.00             
0065857201 علياء عبيد حميد الزعا#"  27.30                
0065880058 ى Q[عاشور الكث Xعائشه ع 28.60                
0065881806 حسن محمد حسن المسعود الزعا#"  1,300.00         
0065898345  qrمحمد عبدالرحمن محمد المرزو � 1,300.00         
0065932214 محمد سعيد عبد( احمد لقطرى 1,300.00         
0065971098 محفوظه محمود عبدالوهاب 13.00                
0065971824 ي� مبارك صالح مبارك ال]" 661.70             
0065974222 سالمه محمد سعيد محمد 1,307.80         
0065979192 راشد حمد اغدير 1,367.60         
0065992772 P محمد QRمحمد حس 650.00             
0065996698 ي� P مفلح ال]" QRصالح مبارك محمد سالم 1,300.00         
0066015163  q#امنه عبد( ابراهيم كال 650.00             



0066061966 لط}P عوض عبد( بامطرف 585.00             
0066106337 مريم مطر راشد بن يليل 1,283.10         
0066235412  � "Vسالم المرمر النق �Xسالم ع 52.00                
0066269933 oهاشل محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0066320423 ى Q[جمعه سعيد عبيد بن مسحار المه 3,900.00         
0066372912 محمود عبد( االحمدى 650.00             
0066451761 oعائشه ابراهيم سلطان محمد الشام 13.00                
0066454816 محمد عبد( سيف بن جوله القمزى 650.00             
0066463523  "# Q[المح P QRسالم شاه � 1,300.00         
0066473566  P#امنه سلطان البيهو 716.30             
0066489302 ى Q[خليفه المه P#عبيد ثا P#خليفه ثا 390.00             
0066509086 حسن طاهر حسن عبد( درويش 1,319.50         
0066596795 عبد( سالم عبد( محمد 650.00             
0066603960  Nمحمود خليفه احمد محمود البلو� 683.80             
0066744628 حسن احمد حسن عبد( 13.00                
0066759211 P الملغوث QRعائشه سالم خليفه سالم 1,307.80         
0066774060 عليا مطر عX عبيد الزعا#"  1,170.00         
0066812409 فاطمه هالل خاطر المعمرى 1,300.00         
0066844225 عبد( محمد مطر الحج الفال� 1,216.80         
0066938577 شما راشد محمد خليفه بالعم 551.85             
0066987453 صالح عبدالكريم صالح عبد( الحمادى 104.00             
0066991317 ه عبد( سعيد القمزى Q[م 1,302.60         
0066998525 Xاحمد مطر ماجد طارشالخي 6,500.00         
0067022622 علياء عبدالرحمن عX سعيد الجروان 1,367.60         
0067026938 مرشد حمد مرشد تميم المرزو� 1,300.00         
0067028651 سالم راشد سعيد المقعودى 1,300.00         
0067067558 ميثاء عبدالكريم ن¡( عX العارف 650.00             
0067117516 ابراهيم عيo محمد السمت 1,300.00         
0067188493 محمد راشد محمد عبد( المزرو� 715.00             
0067198976 قمر عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0067227699 حمد ابراهيم حمد يعقوب الزعا#"  356.20             
0067246267 ف سيد عX سيد ماجد الفردان N� سيد 1,641.90         
0067334551 حمده عبد( حمد عX يلوان الفال� 451.10             
0067334639 عX سالم جمعه محمد بن حيدر المراشده 716.30             
0067400440 احمد مروان احمد الغرير 1,300.00         
0067437315  P#الحسا Xسعيد سيف ع 1,300.00         
0067508426  qrمحمد عبدالعزيز المرزو 13.00                
0067521108 حميد حمد احمد حميد الزعا#"  66.30                
0067584256 الهنوف عX ابراهيم محمد احمد 13.00                
0067587349 اسماء سالم سعيد بن هزيم 1,300.00         
0067643519 زيد داود سليمان السكسك 2,145.00         
0067711610 سعيد محمد خليفه عبد( بالهول 1,300.00         
0067716611 مديه ب� مقرن سلطان 17.29                
0067783230 شمسه راشد الزرى 13.00                
0067795404 P جمعه ابراهيم الخلص QRزهراء حسن عبدالحس 13.00                
0067830879 Xشيخه عبيد ع 1,500.20         
0067833270 محمد اسماعيل ابراهيم عبد( 683.80             
0067848921 فاطمه احمد بائع 13,000.00      
0067942999 نورا سيف خلفان العباد 650.00             
0067984307  �Vشيخه محمد خلف الرمي 6,996.60         
0068002973 عX ناC المنصورى 13.00                
0068021096 محمد احمد عبد( عX الفهيم 782.60             



0068035115 يدى سالم سعيد ال]" 650.00             
0068043079 Xفضيله محمد ع 650.00             
0068073682 فاطمه نواف محمد عX فواز 1,300.00         
0068091266  Nمحمد بالل محمد عبد( البلو� 2.60                   
0068146218  qrحميده محمد المرزو 650.00             
0068188177 Xمطر حسن سعيد اله 260.00             
0068210877 فتحيه السيد محمد الحناوى 683.80             
0068233905 عبد( سعيد احمد خلف العتيبه 1,641.90         
0068236165 عيدروس محمد حسن عبد( الكاف 442.00             
0068255283 خالد محمد جاسم خليفه الم̈ز 286.00             
0068329874 ى Q[مهضد المه Q[سالمه مه 156.00             
0068382671  "Vعادل راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0068405164 oراشد احمد القبي 650.00             
0068421297 فاطمه عبد( سعيد القمزى 1,302.60         
0068443422  qrالمرزو Xمحمد ع 683.80             
0068499159 عبد( عX محمد عبد( جمعه 13.00                
0068505780 tعبد( الجس oاحمد محمد عي 13.00                
0068587427 سالم درويش الزعا#"  650.00             
0068660422 خالد محمد سلطان محمد العويس 650.00             
0068660486 راشد خاتم جاسم سالم 13.00                
0068688371 غريه محمد عبد( 13.00                
0068713779  Nاحمد حسن محمد حسن البلو� 16.90                
0068735621 P حسن الخويلدى QRجاسم محمد حس 13.00                
0068768389 صالح مطر سعيد سالم الساعدى 897.00             
0068809244 عX راشد سعيد المهندى 650.00             
0068814360 عبد( سعيد القمزى 1,302.60         
0068814557 عX عيد بالل مبارك الطاير 85.80                
0068837299 فاطمه محمد جاسم عبدالرحمن 2,566.20         
0068857933 حسينه سليمان زوجه بنهان اليعر#"  650.00             
0068914029 مدينه محمد عيo الحداد 13.00                
0068977604 Cسالم نا Xزوجه سالم ع oه عي Q[سم 1,305.20         
0069062243  "Vعائشه راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0069119567 صالحه شيخ بابو 683.80             
0069216288 يدى P Q[فيصل ال Xع P QRزايد حس 5.20                   
0069221112 ورثه المرحوم عبدالرحمن عبدالرحمن يوسف 7.80                   
0069275279 عبدالرحيم جاسم محمد عبدالرحيم الهياس 650.00             
0069282399 عبد( خليفه احمد السويدى 1,510.60         
0069287155 ايمن ناC صالح ال رحمه 26.00                
0069304761 اليازيه ناC المنصورى 650.00             
0069368401 نوره سعيد سعيد 13.00                
0069431402 زايد بخيت دحنان الفال� 750.10             
0069436182 نوره مصبح ناC مصبح المزرو� 26.00                
0069526876  "Vفاطمه عبد( احمد بوشلي 750.10             
0069531501 شيماء ناC عمر صالح ال بريك 26.00                
0069532865 مهديه احمد عX دسمال الحداد 13.00                
0069586174 خالد خميس بالل مبارك 13.00                
0069591144 P الزعا#"  QRرحمه حس P QRعائشه حس 1,918.80         
0069610562 ى Q[محمد جمعه عبد( القص Xلي 13.00                
0069666831 محمد حسن ابراهيم الحواى 13.00                
0069758856 ى Q[ساره عبد( المه 1,300.00         
0069766655 رينب احمد عX عباس 13.00                
0069796212 Xعبدالرزاق عبد( اسماعيل ع 650.00             



0069817737 منصور محمد يوسف الزاهدى 241.80             
0069907370  qrامنه عبدالعزيز المرزو 13.00                
0069916090 سالم حمد سهيل عنوده العامرى 661.70             
0069936272 ى Q[عبد( محمد جعفر محمد الكث 1,311.70         
0069985247 جمال محمد عبد( ابراهيم 5.20                   
0070005403 ماجد مه]Q خميس  المزرو� 520.00             
0070023418 عبدالقادر محمد عبد( المال 1,420.90         
0070030313 oراشد محمد الحب Xحصه ع 1,300.00         
0070035501 صالح عمر عوض سالم الصعرى الكندى 1,983.80         
0070038373 مريم عبد( عبدالرحمن 1,302.60         
0070044540 خالد ناC الزرى 13.00                
0070050246 ساره عبد( عبيد عبد( طحواره 1,302.60         
0070096670 P سالم صالح الراشدى QRمحمد حس 1,300.00         
0070120027 وك عبود حنتوش الكر#"  ابراهيم م]" 2.60                   
0070146132 ى Q[عاشور الكث Xصالح ع 28.60                
0070159518 فريد صقر فرج صقر 13.00                
0070173809 مPV عX سالم عX مرشود 1,311.70         
0070198390 علياء حمد عبيد ابراهيم الزعا#"  27.30                
0070217596  "# Q[ميثاء سيف المح 1,333.80         
0070218509 Xفهد احمد ابراهيم ع 13.00                
0070257888 عبد( احمد عX الحداد 13.00                
0070267600 Xسالم مصبح ع 13.00                
0070306398 راشد خلف عيد سيف بالجافله 650.00             
0070345878 عبد( حارب محمد حارب الزعا#"  650.00             
0070396445 عX حسن جنك]Q محمد المروى 520.00             
0070421594 oسلطان ابراهيم سلطان محمد الشام 13.00                
0070456941 سالم سهيل الراشدى 1,300.00         
0070486900 احمد عX احمد فرج باتيله 260.00             
0070501606 عبد( محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0070502181 سميه طه محمد 31.20                
0070517905 عمار سعيد محمد خلفان الكندى 2.60                   
0070542257 احمد سيف سلطان سعيد 650.00             
0070548141 فاطمه عX محمد عبد( 13.00                
0070566655 محمد احمد محمد سعيد 13.00                
0070569055 وحيده محمد عX يوسف مال� 2,275.00         
0070614917 نو�P محمد عون االحبا#"  650.00             
0070679244 Xمحمد ابراهيم ع 1,311.70         
0070683753  PVجاسم محمد حسن الحوس PVم 13.00                
0070696426 حسن احمد عبد( الصفار 683.80             
0070710834 ى Q[عدنان محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0070713929 عX سيف سلطان سعيد 650.00             
0070716813  Nعائشه ابراهيم سالم البلو� 1,368.90         
0070832463 مريم عبيد محمود 1,300.00         
0070845972 Xعائشه راشد ع 650.00             
0070848361  "Vيا� سالم عبد( سعيد الكع 13.00                
0070853633 oالشيخ هزيم الشام Xساره ع 1,004.90         
0070894154 وداد المر جمعه 683.80             
0070933291 Xصالح محمد احمد ابراهيم الع 816.40             
0070976220 مريم محمد حسن 26.00                
0071004621 وليد جاسم عX راشد بن عدى 5.20                   
0071016041 oعامر عي oعي 13.00                
0071050337 مPV حمد محمد الشمالن 1,300.00         



0071099152 P عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر QRحن 1,300.00         
0071120613 oمبارك خنيفر مبارك الشام 650.00             

00711295033 طالل سالم عبد( حسن الصابرى 520.00             
0071135179 احمد محمد سلطان عبد( 13.00                
0071146017  qrخالد عبدالعزيز محمد المزرو 13.00                
0071181043 محمد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 13.00                
0071196210  PVسلطان محمد جاسم الحوس 1,300.00         
0071237638 ى Q[صالح ربيع بدر عبد( الكث 11.70                
0071272961 فاطمه عX محمد بنواس 26.00                
0071274305 ى Q[سهيل المه oعي 1,913.60         
0071289547 حمد ناC حرموص المزرو� 1,380.60         
0071316000 راشد خليفه عبيد الظاهرى 650.00             
0071352477 سيف صقر حارب المرى 650.00             
0071385560 oسالم محمد القبي oعي 1,311.70         
0071389010 حسن جوهر بالل حسن 13.00                
0071395205 مPV عبده الراد� 13.00                
0071397953 هند سيف سلطان مكسح 1,300.00         
0071402182 عائشه محمد سالم الساعدى 1,367.60         
0071408611 oاحمد محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0071519330  �Vعبد( محمد سيف خادم الرمي 1,300.00         
0071529668  qrامنه محمد حسن محمد المرزو 650.00             
0071567684 دالل محمد سعيد عبد( العمودى 1,404.00         
0071615619 فخريه حسن محمد الحمادى 1,508.00         
0071638518 حمد جمعه عيo راشد الركن 27.30                
0071645686 مطر محمد سعيد جمعه المزرو� 1,591.20         
0071668793 Cنا Xمهره ع 1,302.60         
0071696190 فاطمه حسن عX عبد( 1,367.60         
0071705962 مPV عX محمد سالم بنواس 26.00                
0071746048 zسيف الش Xاحمد خميس محمد ع 1,300.00         
0071779316 نيله عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 1,300.00         
0071863690 زا عX حسن بن رستم Q[خاتون م 650.00             
0071868591 حمد محمد عفصان المنصورى 750.10             
0071880598 سعيد محمد سعيد عبد( العمودى 1,404.00         
0072006914 العنود مطر زايد جديد المنصورى 650.00             
0072102698 احمد حNO بن دلموك 1,367.60         
0072108083 زهره مراد محمد 11.70                
0072171197 مريم سلطان محمد الركن 1,300.00         
0072187215 P محمد ناC العبيد� QRجاسم حس 2,095.60         
0072192194 امل احمد حسن عبد( 13.00                
0072237960 محمد ناC عبيد محمد العرى 1,379.30         
0072238550 سهيل عبد( سيف القمزى 650.00             
0072241526 لطيفه عبيد شجعه الخريش 650.00             
0072246104 علياء خلفان بن مويزه 1,300.00         
0072260766 شماء محمد سيف بن حطيبه 13.00                
0072319855 Xهند فاروق ابراهيم فتح ( اه 390.00             
0072384732 صقر احمد حارب 683.80             
0072388736 عX سعيد خلفان المطيو� 1.30                   
0072392392  P QRسليمان حس P QRحس 683.80             
0072500477 عيo عبيد بوحميد 683.80             
0072501721 اصيله عX احمد عمران 683.80             
0072567870 خديجه عبد( محمد المطوع 1,300.00         
0072688259 فاطمه مبارك محبوب سالم الدو#"  13.00                



0072765231 صالح يوسف حمزه مو� االصمخ 650.00             
0072771940 محمد اكرم جمعه حلوم حجازى 84.50                
0072782965 محمد ابراهيم اسماعيل احمد 13.00                
0072788288 سوسن عبد( صالح حبش العرى 13.00                
0072809409 بخيته عX محمد بنواس 26.00                
0072823108 محمد صياح ماجد المنصورى 13.00                
0072829889 ى Q[مهره محمد ماجد المه 689.00             
0072949365 امنه حمد محمد الشمالن 9,100.00         
0072981383 مريم خليفه احمد السويدى 1,510.60         
0072994896  "# Q[محمد الفن المح 1,186.90         
0073070384 ابراهيم محمد حبيب عX الحمادى 1,300.00         
0073095754 ماجد عبد( عX عبدالرحمن بن درويش 683.80             
0073114034 مريم سعيد محمد محمد احمد بسيس 650.00             
0073116331 محمد جوهر بالل حسن 13.00                
0073146177 خالد محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0073374145 ناC راشد الزرى 13.00                
0073377251 ى Q[ميسون محمد عبد( محمد بن مانع الحم 650.00             
0073378964 ع NOشيخه سيف زوجه فيصل محمد راشد سعيد ال 1,300.00         
0073431199 منصور احمد محمد ظاهر هالل بن ظاهر 1,380.60         
0073489421 zسيف الش Xحمد خميس محمد ع 1,311.70         
0073500680 ى Q[سعيد عيالن عبد( المه 750.10             
0073536442 حمود حمد محمد راشد 1,300.00         
0073604878 Xاحمد عبد( ال ع Xع 1,300.00         
0073619459 عائشه احمد عبيد الهفوف 1,300.00         
0073651024 ى Q[محمد جمعه عبد( القص Cنا 13.00                
0073747350  Nالبلو� Xجوهره مو� احمد ع 1,311.70         
0073766646 سعيد طالب محمد سعيد جنا� 1,367.60         
0073782596  Prعبد( حمد محمد الهاد Xع 1,300.00         
0073795877  Nاحمد قم]" درويش محمد البلو� 13.00                
0073820294 احمد صياح ماجد المنصورى 13.00                
0073848357  P QRشيخه سلطان شاه 1,300.00         
0073868792 ى Q[احمد محمد خميس بن هندى المه 650.00             
0073913035  P{لط Xع PVلب 26.00                
0073954334 فريده ابراهيم مراد حسن 1,300.00         
0073960234 oراشد محمد الحب Xمريم ع 1,300.00         
0073963614 P المنصورى QRحمود سالم P QRصالح سالم 650.00             
0073970229 جعشان حيدر صالح 37.70                
0073981531 شامه عX سلطان الظاهرى 1,300.00         
0073984975 حصه راشد الزرى 13.00                
0073992050  qrجاسم سلمان محمد سلمان المرزو 195.00             
0073998440 oساميه عبد( الشيخ مبارك الشام 1,405.30         
0074129524 عم]Q بخيت النوه احمد المنها� 780.00             
0074131321 سالم سعيد بريك عX المهرى 11.70                
0074139253 عائشه سالم حميد الجابرى 650.00             
0074140910  PVاحمد جاسم محمد حسن الحوس 13.00                
0074225470 P العامرى QRحس Xخالد ع 11.70                
0074309811 فاطمه عبد( حمد بوشهاب 26.00                
0074339565 ناC عارف الشيخ عبد( الحسن الحسن 1,300.00         
0074356243 سعيد محمد خصيب محمد الناCى 169.00             
0074375668 خالد عيo الزعا#"  13.00                
0074431589 فاطمه عبدالرحمن سيف 260.00             
0074452789 P عبد( QRميثاء حس 65.00                



0074456987 oسعيد حمود حمد رحمه الشام 390.00             
0074465945 جاسم صالح راشد بن جميع الزعا#"  1,300.00         
0074474057  P QRاحمد عبد( محمد بوحس P QRحس 650.00             
0074501196 نهله سالم محمد سالم قادرى الدرم� 2,150.20         
0074541016 رحمه سعيد محمد الهناوى 650.00             
0074648201  qrمريم عبدالعزيز محمد المرزو 13.00                
0074751275  "# Q[ذيب الفن سارى الفن المح 661.70             
0074755561 امنه محمد عX كدود الزعا#"  1,300.00         
0074853466 عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 9,167.60         
0074924992 احمد حيدر صالح 37.70                
0074972057  P#العريا Xسلطان سالم ع 1,311.70         
0075025986 هزيم راشد هزيم 1,300.00         
0075087422 صياح ماجد مانع المنصورى 13.00                
0075131883 عايده عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0075219403 محمد سالم المنصورى 683.80             
0075310494 حصه عبيد بن جمعه ال مكتوم 3,445.00         
0075314957 رقيه طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0075355617 عبيد حسن م� بن م� 1,300.00         
0075374754  P{هدى عز الدين ابراهيم مصط 1,379.30         
0075395185 محمد حمد عX عبد( المنصورى 179.40             
0075437996 يف الجنا� N� هدى احمد محمد 13.00                
0075485869 مطر سعيد مبارك المنصورى 1,300.00         
0075495071 شيخه راشد خميس راشد بن عابر 1,300.00         
0075562274 ساميه سيف سلطان 1,300.00         
0075594914 حمده عX غالب خليفه المرى 1,831.70         
0075602632  PVخالد ابراهيم محمد حسن المعي 13.00                
0075634038 P حسن الخويلدى QRمحمد حس 13.00                
0075641891 عبد( عX محمد زينل 651.30             
0075681469 عهود عبد( محمد خميس 650.00             
0075735063 مروان صالح مصط}P الجزيرى 650.00             
0075848579 حامد ابراهيم نبيه محمد سالم 198.90             
0075886744 حمد سلطان محمد المنصورى 650.00             
0076001513 حميد عX يوسف جمعه 650.00             
0076041246 Xسيما عوض رضا حسن ع 1,307.80         
0076094262 oخلفان مطر محمد الشام 1,385.80         
0076112094 Xعبد( بن ك Xمحمد ع 6,500.00         
0076112555 عتيقه سيف محمد 13.00                
0076132966 عمر عبيد غباش 1,522.30         
0076161040 وفاء محمد سعيد عبد( العمودى 1,404.00         
0076188168 Xابراهيم عبدالرضا حسن ع 61.10                
0076194146 فهد صالح الزرى 13.00                
0076338546 فرح عبدالرضا فاضل 1,319.50         
0076340843 راشد حارب محمد 650.00             
0076416382  Nشماء عبد( حسن غريب عبد( البلو� 1,300.00         
0076443959 ى Q[سالم مطر عبد( محمد المه 715.00             
0076447039 موزه جمعه محمد 1,367.60         
0076473332  P#راشد الحمرا oجواهر راشد عي 1,300.00         
0076483829  "# Q[المح P QRمحمد سالم شاه 1,300.00         
0076616187 Xه حمد عبيد حمد الغف Q[م 13.00                
0076633449  "Vسيف النق Xاحمد مو� ع 6,500.00         
0076802851 طفول احمد سالم 650.00             
0076811294 مهدى ناC مبارك االحبا#"  3,351.40         



0076846381 oشيخه محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0076848844 فيصل ابراهيم عبدالرحمن يونس 1,374.10         
0076871357 سهيل الدليله العامرى 1,300.00         
0076877187 احمد حمد محمد احمد 1,300.00         
0076916516 محمد عبيد قصمول 1,300.00         
0076958549 مصبح ناC مصبح المزرو� 26.00                
0077149931 عائشه محمد سعيد بوجسيم 950.30             
0077203026 محمد مه]Q سالم العامرى 650.00             
0077244876 سكينه غلوم زينل عX اك]"  1,311.70         
0077252932 عX الشيبه كتوت 1,300.00         
0077290712 بدريه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 1,367.60         
0077298519  PVمريم عبد( محمد عبد( الحوس 1,303.90         
0077381643 ميثا محمد عX المزرو� 750.10             
0077392774 عX ابراهيم محمد احمد عبد( 13.00                
0077445234  "# Q[المح P QRسعيد سالم شاه 1,300.00         
0077500770 oهند ماجد احمد عبد( ماجد الشام 650.00             
0077544092 oمحمد هالل الشام Cنا 683.80             
0077567328 عيo عX المنصورى 156.00             
0077599649  "# Q[موزه خميس سعيد ضاعن المح 683.80             
0077641706 احمد عX احمد سالم المزروع 26.00                
0077693865 عب]Q راشد خميس راشد بن عابر 1,300.00         
0077697391 احمد كرم محمد مراد 13.00                
0077740137 ماجد عX عمر 13.00                
0077747305 هدى جوهر بالل حسن 13.00                
0077795553 ميثه سلطان محمد 1,379.30         
0077895152  qrسالم سبت غانم المرزو 1,300.00         
0077901277 موزه محمد خميس المزرو� 1,333.80         
0077960379 حمد محمد خليفه محمد الجالف 1,367.60         
0077990254  "Vضعيف حمد غدير اجت 1,367.60         
0078024487  PVاسماعيل ابراهيم الحوس P QRحس 1,300.00         
0078025874 سعيد سالم عX معيX المحرزى 5,200.00         
0078117350 ى عX محمد يحQV الشيخ عX ال بريك ص]" 1,367.60         
0078138310 فوزيه صديق عبدالمجيد 650.00             
0078166677 سالم طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0078183415 Xنوره محمد ابراهيم ع 13.00                
0078268577 P محمد سالم الهال#"  QRعامر سالم 14,349.40      
0078271199 شيخه خلفان محمد المرر 13.00                
0078308279 oعبدالرحمن محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0078467969 روضه عبد( مطر احمد محمد المنصورى 26.00                
0078509825 سهيل محمد مبارك العامرى 650.00             
0078552422 مديه ب� عبيد سالم المزرو� 1,368.90         
0078602274 نا�" ابراهيم خليفه الظفرى 780.00             
0078619302 مال ( سالم مال ( سويس 1,370.20         
0078623878 صفيه محمد سعيد عبد( العمودى 1,404.00         
0078697045 حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0078721920 Xفاطمه سعيد سالم ع 37.70                
0078755667 شمسه راشد زوجه ثا#P حمد عبد( العايل 1,324.70         
0078846825  P#عبد( اللوغا Xسميه ع 1,300.00         
0078864675 عائشه سيف سلطان سعيد 650.00             
0078913761 مروان محمد بن عابر 650.00             
0078925493 حمدان محمد حمدان احمد الجابرى 390.00             
0078936225 P جمعه ابراهيم الخلصان QRحسن عبدالحس 13.00                



0078994511 عنود صباح ماجد المنصورى 13.00                
0079014094 حمده محمود محمد حسن بابا حسن 1,998.10         
0079024869 ى Q[خليفه عبيد خليفه الحم 1,820.00         
0079052950 هزاع سعيد سعيد 13.00                
0079125048 ى Q[صالح محمد الكث 13.00                
0079207746  "Vحمده سيف عبد( الكع 650.00             
0079219659 oالشام P#ب� ثا 1,300.00         
0079229598 عوض حاتم سعيد مسلم المحر� 260.00             
0079234491 سليمان عبد( عX الشجاع 2,600.00         
0079239974 سلطان سيف سلطان سعيد مكسح 2,451.28         
0079253334 عدنان طالب محمد سعيد جنا� 1,367.60         
0079282041 oاليازيه الحاى القبي 650.00             
0079335258 نهيان كميدش حمد سالم بن علوبه 13.00                
0079339130 Xمحمد الجلج Xايمان محمد ع 13.00                
0079409178 محمد احمد بن الشيخ محمد احمد عبدالسالم 750.10             
0079424984 بدريه عبد( عبدالرحيم عبدالغفور 1,300.00         
0079464131 zمحمد منصور المرى الش Xسعيد ع Xع 1,300.00         
0079495994 خالد عX يوسف جمعه اليوحه البوسميط 79.30                
0079516680 حسن عبدالعزيز حسن عيo الصابرى 1,311.70         
0079526135 فاطمه عX ماجد العجيل 1,379.30         
0079551173 بدريه عم]Q البكرى 1,379.30         
0079588312 عبد( حميد جمعه 13.00                
0079593119 عX عمر عX عطوفه المنها� 13.00                
0079599679 ثريا غريب محمد الظاهرى 1,300.00         
0079694812 ف الفردان N� سيد محمد سيد 1,311.70         
0079755022 ى Q[سلطان ضا� سلطان معصم الحم 13,000.00      
0079767288 محمد نعمان محمد خان عبد( الخان 1,456.00         
0079828727 رجاء محمد غانم سعيد المزرو� 599.30             
0079874846 طالب محمد حمد مبارك العامرى 650.00             
0079888990 علياء سعيد سبيع مسفر المنصورى 1,500.20         
0079934544 مريم عبد( عبدالرحمن رفيع 2,566.20         
0079948907 امنه احمد سلطان احمد الظاهرى 1,300.00         
0079980664 tعتيق الشيبه النعي 650.00             
0080034005 oمحمد هالل الشام Cابراهيم نا 1,300.00         
0080050128 مريم محمد زوجه محمد اسماعيل عبد( 1,300.00         
0080111126  Pنجاه محمد سعيد كاظم الر� 1,379.30         
0080165605 جاسم محمد عبداللطيف عبدالرحمن الOكال 650.00             
0080179561 عيo محمد سعيد بالعرى الفال� 650.00             
0080207714 Xماجد محمد ابراهيم ع 13.00                
0080224194 خاتون عيo عX ال درويش 1,311.70         
0080427265 زبيده فخرالدين بيان صاحب 13.00                
0080527201 Xعبد( اسماعيل ع 650.00             
0080574880 راشد عبد( مطر احمد محمد المنصورى 26.00                
0080599440 oغايه خالد الري 650.00             
0080671620 خالد محمد عبدالرحمن محمد االهذل المراوعه 403.00             
0080686313 محمد ناC حرموص المزرو� 1,380.60         
0080689490 tعبد( الجس oمحمد عي Xع 13.00                
0080741783 Xسيف سعيد سيف ساره الغف 650.00             
0080762903 Xطارق محمد ابراهيم ع 13.00                
0080781475  P#سعيد حمد سعيد احمد الحسا 2,915.90         
0080812241 حمدان طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0080835312  Nسيف بالل محمد عبد( البلو� 2.60                   



0080851899  Q[راشد سلطان الفج 1,311.70         
0080862149 سيف عX سيف درويش 1,300.00         
0080876199 ناC محمد المنصورى 650.00             
0080916557 محمد خلفان سعيد خلفان المزرو� 1,300.00         
0080952239 عمر محمد سيف عبيد الهاجرى 1,283.10         
0080954517  Nفهد عبد( محمد البلو� 1,368.90         
0080977081 فهد عبد( حميد 13.00                
0081002854 tاحمد محمد العري 1,367.60         
0081034670 عمر عتيق محمد ذياب المرى 683.80             
0081038120 ى Q[بدوى صالح ربيع بدر عبد( الكث 11.70                
0081066453 عX حمد احمد حمد المطوع الظاهرى 1,432.60         
0081102263  PVاحمد محمد رجب الحوس 1,300.00         
0081316017 البتول عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 1,300.00         
0081316863  P QRمحمد يوسف شاه 13.00                
0081346762  P#يوسف محمد يوسف الشيبا 950.30             
0081490195 صفيه محمد محمد راشد 13.00                
0081495597 عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم محمد الريس 1.30                   
0081568387  P{لط Xراشد ع 26.00                
0081591283  Prال شا Prشا Cنا Prشا 1,597.70         
0081617767 فاطمه صالح احمد 37.70                
0081658732 خالد سعيد سالم سعيد الشوكرى 1,170.00         
0081687457 ه احمد راشد القاسم Q[سم 1,306.50         
0081713651  P#ال ثا P#زوجه سعيد ثا P#ثا oمريم عي 950.30             
0081736536 سعيد احمد خلف العتيبه 4,043.00         
0081752959 محبه محمد عبد( 13.00                
0081781036  Nمسعود قم]" درويش محمد البلو� 13.00                
0081822182 عائشه سيف رقيط 1,300.00         
0081835081 ى Q[احمد عوض الكث Xسلطانه فرج زوجه ع 132.60             
0081858472 oاحمد يهويل محمد القبي 910.00             
0081867524 حمدان خالد عX العامرى 1,331.20         
0081868233 سلt راشد زوجة خليفه زعل خليفه الدرم� 1,379.30         
0081872590 عبدالرحمن عبد( حميد 13.00                
0081935366  Pنا�" محمد سعيد كاظم الر� 1,311.70         
0081942571 سعيد حمد عX عبد( المنصورى 179.40             
0081969232 ابراهيم عبد( محمد عبدالخالق رفيع 1,367.60         
0082018066 ى Q[احمد عوض الكث Xع 950.30             
0082019421 tقاس Xفاطمه محمد ع 1,333.80         
0082029236  PVمحمد ربيعه الحوس 1,040.00         
0082172396 ن¡ه عبدالرحمن هاشل محمد 13.00                
0082189516 oالحب Xعفراء سعيد ع 1,300.00         
0082190550 سالم جمعه سالم الروم 11.70                
0082191115 سالمه راشد الظاهرى 1,367.60         
0082342059  P#محمد حمد سعيد احمد الحسا 3,299.40         
0082349524 عيo فاروق عبدالكريم فاروق 650.00             
0082357952  PVالحوس Xاحمد صالح ع 13.00                
0082359060 عادل طالب محمد سعيد جنا� 1,877.20         
0082366536 Xسعيد سلطان عبد( غليطه الغف 31.20                
0082440641  P#عبدالواحد محمد عبدالرحيم الزرعو 9,570.60         
0082441660  "zمحمد بره Xخالد احمد ع 650.00             
0082445929 خميس بالل محمد سعيد الظاهرى 683.80             
0082465573 نوف جمعه عبد( رمضان السويدى 286.00             
0082487417 عبدالرزاق عبد( عبدالنV" النجار 2,600.00         



0082518565  "# Q[منصور سالم المح 683.80             
0082543686 عتيق فنون سعيد حمد الفال � 1,379.30         
0082603513 لبPV عبدالعزيز صالح البطا¦ 650.00             
0082667330 وداد ابراهيم محمد الحمادى 1,327.30         
0082688726 عائشه زايد راشد فرج الزعا#"  325.00             
0082693100 حصه حمد محمد الشمالن 1,300.00         
0082777935  "Vعبيد سيف عبيد الكع 1,311.70         
0082780787 عبد( محمد الشنا� 683.80             
0082803315 ى Q[طالب الكث P QRخالد فيصل سالم 1,300.00         
0082812167 هدى عقيل عبد( الحداد 13.00                
0082813919 شيخه عبدالحسن اللوز 1,300.00         
0082827242 zعبدالرحمن ابراهيم الش 1,300.00         
0082881591 مطر محمد المنصورى 1,300.00         
0082893206 راشد عبيد ابراهيم ضليع الزعا#"  27.30                
0082920831 جميله عامر محمد 950.30             
0082963728 فاطمه محمد خليفه عبد( بالهول 1,300.00         
0083001211 P صالح يوسف QRمحمد حس 13.00                
0083027011 oرفيعه هالل درى يا� القبي 2,678.00         
0083133616 ندى سيف خلفان العباد 1,170.00         
0083168503 وز Q[خالد مبارك ف 13.00                
0083293157 افراح عX يوسف 650.00             
0083296987 محمد عمر عبد( بلفقيه 13,000.00      
0083347421 محمد ابراهيم محمد 13.00                
0083462771 tعبدالقادر العيدروس الهاش Xع P QRحس 260.00             
0083656133 مروان ابراهيم اسماعيل احمد 13.00                
0083743033 ابراهيم فاضل عيد عبيد اليحيا́#  216.45             
0083754730 راشد سيف سعيد الجروان 1,300.00         
0083782487 خلود عبد( محمد خميس 650.00             
0083836132 ناC سعيد حمرور العامرى 1,311.70         
0083883471 محمد عبد( يحQV الحمادى 1,311.70         
0083942472  PVنائله ابراهيم محمد حسن المعي 13.00                
0083996979 موزه راشد خليفه عبيد الظاهرى 650.00             
0084030805  Nعبد( حسن غريب عبد( البلو� 1,300.00         
0084076706 ليX عارف الشيخ عبد( الحسن الحسن 1,311.70         
0084189332 Xالغي P QRعبدالوهاب احمد حس 1,500.20         
0084202360 تسنيم محمد افضل محمد 650.00             
0084275839 مهند خميس بالل مبارك 13.00                
0084335602  "Vالجني tخالد عمر عبد( الزح 1.30                   
0084381017 ه حسن ابراهيم محمد الحواى Q[سم 13.00                
0084436991 ذياب سعيد خلفان �ور الخالدى 1,300.00         
0084447114 محمد عبد( عبدالرحيم احمد 650.00             
0084504457 عX ناC سيف المدفع 10.53                
0084509745 محمد سيف سالم النيادى 1,443.00         
0084554096 مريم عبدالصمد راشد الكيتوب 1,300.00         
0084563862 جمعه محمد عبيد اصبيح 1,638.00         
0084564374 اسماعيل مبارك الزعا#"  650.00             
0084582033 tمصبح عبيد بخيت النعي 683.80             
0084629074 وز صنقور Q[صالحه ف 13.00                
0084640637 محمد عمر بايوسف 1,300.00         
0084649981 oحسن عي P QRحسن حس 55.90                
0084685075 محمد راشد حميد راشد اليحيا́#  650.00             
0084764172 Xعبيد حمد الغف Xسهيل ع 1,632.80         



0084808523 مطره غريب عتيق المنصورى 28.60                
0084854773 P محمد QRحس Xع 1,170.00         
0084890456 عبدالكريم محمد طاهر 1,300.00         
0084918357 راشد جمعه عيo راشد الركن 13.00                
0084923329 جميله صالح الراشدى 32.50                
0084939727 احمد حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0085044346 عفراء مطر خميس خلفان المزرو� 650.00             
0085123108 راشد ماجد راشد 1,300.00         
0085130017 مريم محمد عX بوهليبه 650.00             
0085132758 يف محمد شهاب N� محمد P QRعبدالرحمن محمد ام 1,300.00         
0085134358 هدى فريد محمد زوجه احمد محمد المحياس 13.00                
0085225418 سالم هالل محمد سعيد الدرم� 1,300.00         
0085278462 tزح Xعائشه ع 650.00             
0085297184  PVعبد( خالد ابراهيم محمد المعي 1,300.00         
0085373080 تيهه خليفه احمد سيف السويدى 1,510.60         
0085418382  Q[بش Xبروين سلطانه سيد ع 1,311.70         
0085435797 عمر ابراهيم محمد احمد الجنا� 13.00                
0085453684 كذيه الدحيه لويع 1,367.60         
0085470911 عبداللطيف شاكر محمد حسن 650.00             
0085496069 عائشه عبيد ابراهيم ضليع الزعا#"  27.30                
0085546988  P#سعيد يوسف محمد يوسف الشيبا 950.30             
0085659874 اسماء عX عبيد حسن شهدور 91.00                
0085714998 هدى محمد زوجه عبدالجليل محمد احمد عبدول 1,311.70         
0085718572 بدريه عX الشيبه كتوت 1,300.00         
0085797272 سعود سالم النيادى 1,300.00         
0085857418 سعيد مOى سالم عبيد بالعر¦ 260.00             
0085892937 oمحمد ابراهيم سلطان محمد الشام 13.00                
0085940042 شيخه محمد حمد النيادى 1,300.00         
0085943070  �oخالد ب� احمد محمد بن ب� خلفان القبي 1,900.60         
0085979119 عبيد راشد سالم العقرو#"  850.20             
0086007310 خوله عX راشد العبار 1,367.60         
0086035388 عX عX حا�" محمد الخورى 9,750.00         
0086041181 علياء محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 1,632.80         
0086042988  P QRفاطمه محمد حس 1,307.80         
0086127043 شيخه حبيب حسن احمد 1,311.70         
0086185959  P QRزوجه حس qrفاطمه سالم عبد( المرزو 1,300.00         
0086232517 ه محمد المرزوق Q[سم 650.00             
0086257146 احمد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  27.30                
0086259322 عليا احمد محمد احمد 13.00                
0086265146 بدريه عبد( طالب 650.00             
0086310599  Noندى محمد الحب 1,305.20         
0086310672 ن¡ عX محمد عX السويدى 1,300.00         
0086311651 محمد سيف سالم طماش المنصورى 20.93                
0086334956 Xطالب مسلم الخي 1,311.70         
0086395917 عبد( محمد عبدالرحمن يوسف جكه 13.00                
0086448447 ماريا كرستيان زوجه سالم ابراهيم السامان 1,900.60         
0086508046 اليازيه عبد( هالل الريا� 683.80             
0086574530 شيخه سيف محمد 1,632.80         
0086579478  PVبسمه عادل الحوس 26.00                
0086587018 طارق عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم الريس 2,566.20         
0086593362  PVفهد سالم الحوس 650.00             
0086608764 tالهاش Xمحمد ع 1,300.00         



0086614501 رقيه غلوم زينل عX اك]"  1,300.00         
0086632007 ى Q[عبد( سعيد الحم 1,367.60         
0086853066 zجاسم حسن عبد( خصيبه الش 7.80                   
0086902536 P جمعه ابراهيم الخلصان QRحسن عبدالحس P QRحس 13.00                
0086957604 حصه عيo جمعه محمد المطوع 1,300.00         
0086976731 tساره سالم ابراهيم السامان النعي 1,900.60         
0087028903 tماريه السيد محمد السيد عبد( الهاش 683.80             
0087039736 فاطمه ب� عبيد 1,302.60         
0087046921 Cسالم نا Xامل ع 650.00             
0087150168 شذى محمد خليفه محمد العبيد( السويدى 22.10                
0087248268 سيف محمد سيف عبيد الهاجرى 2,566.20         
0087362757 Xحمد عبيد حمد الغف 13.00                
0087399829  "Vفاطمه مصبح سالم الكع 49.40                
0087407223 نجاه محمد عبد( بابا عيش 13.00                
0087412392 محمد سيف محمد 650.00             
0087418777 سيف سلطان سعيد 1,300.00         
0087427908  "# Q[المح P QRمكتوم سالم شاه 1,300.00         
0087432865 محمد حبيب عX الحمادى 1,300.00         
0087453384 سعيد هالل محمد سعيد الدرم� 2,600.00         
0087463644 احمد محمد سبيع 1,300.00         
0087468706 سعيد عX خلفان الكندى 1,303.90         
0087552608 عائشه سالم فرج 13.00                
0087556760 خالد خليفه زعل محمد 650.00             
0087609977 راشد سيف سلطان سعيد 650.00             
0087695210 Xزوجه راشد هالل ع Xزاكيه محمد ع 1,311.70         
0087771983 ى Q[عاشور محمد الكث Xبتول ع 28.60                
0087867847 Xالسبب الع Xماجد سلطان عبد( ع 53.30                
0087924747  "zالح ) Q[شما زياد محمود خ 13.00                
0087960294 oراشد محمد عبد( الشام 650.00             
0087988374 مريم احمد عX عبيد العوير 13.00                
0088027106 حمده عX محمد عبد( جمعه 13.00                
0088031512 عبده محمد عبدان 1,300.00         
0088037190 هدى مطر عبد( زوجه محمد جمعه بداه 520.00             
0088080828 مسفر عX مروان الهاجرى 1,565.20         
0088131115 عمر ماجد احمد الغرير 2,433.60         
0088166341 صالح سلطان محمد الجالف 683.80             
0088183964 حسن عX سليمان احمد 1,500.20         
0088197906 موزه محمد بن سويلم 1,367.60         
0088227167 سعود سالم سعيد بن هزيم 1,300.00         
0088242685 مريم محمد خلف 13.00                
0088248188 zحديد سعيد محمد زيد الخنبو� الش 11.70                
0088253064 سالم خلفان خميس راشدى 3,900.00         
0088333082 ف الفردان N� سيد عبد( سيد 661.70             
0088383415 فاطمه احمد حسن عX الجوى 11.70                
0088405696 حمد محمد حمد سالم المزرو� 2,600.00         
0088475201 باسم حمد عX محمد كانو 650.00             
0088513026 فاطمه خليل ابراهيم محمد الحمادى 1,300.00         
0088523356 طماعه سعيد الظاهرى 1,315.60         
0088591919  PVغالم عباس محمد حسن حس 1,300.00         
0088598505  Nحسن خميس البلو� Xحسن ع 13.00                
0088620222 ساره عبد( محمد العبد( 750.10             
0088655291  �Vحمد احمد عبد( مرشد الرمي 650.00             



0088745897 ى Q[كلثم ب� محمد المه 260.00             
0088789345  �Vيعه محمد الرمي� 1,367.60         
0088897564 ى Q[خليفه مبارك خليفه راشد المه 1,367.60         
0088901767 tاحمد محمد سعيد ماجد القاس 26.00                
0088951721  PVمحمد جاسم محمد حسن الحوس 13.00                
0089003557  "# Q[المح P QRلطيفه سالم شاه 1,300.00         
0089038598 فاطمه محمد محمد راشد 13.00                
0089099694 Xالع Xفريده حسن ع 1,374.10         
0089132940 سلطان محمد مرخان المنصورى 683.80             
0089143877 ان فاطمه احمد ج]" 683.80             
0089182728 يف محمد الجنا� N� شيخه احمد محمد 13.00                
0089191061 فت بدير بدير Q[م 1,671.80         
0089340844 علياء محمد غالب هادوم بالهادوم 726.70             
0089433008 يف الفار� N� خواطر عبد( محمد 1,300.00         
0089449194  P#شمه عامر حمد مسعود العريا 1,500.20         
0089573985 راكو لتجاره المواد الزراعيه 26.00                
0089618144  �Vراشد محمد الرمي 1,318.20         
0089640093 عX راشد عX سيف المنصورى 661.70             
0089658535 عائشه عبد( حميد 13.00                
0089664548 سالم عبد( سالم محمد بن سويدان القايدى 325.00             
0089843303 tمحمد الجس Xعبد( ع 13.00                
0089876257 ريم محمد عبد( عX سيف 13.00                
0089978708  qrعبدالرحمن حسن المرزو Xبدور محمد ع 455.00             
0089996720 نوره محمد يوسف محمد السويدى 1,300.00         
0090033805 خليفه احمد السويدى 4,799.60         
0090215954 oغيث ضاعن سويدان غيث القبي 6,500.00         
0090248851 مريم خميس بالل مبارك 13.00                
0090287683 علياء عارف الشيخ عبد( الحسن الحسن 1,300.00         
0090295885 خليفه سيف عبيد السويدى 1,376.70         
0090303392 مفرج ناC المنصورى 13.00                
0090304973 فاطمه احمد صالح المحرزى 1,300.00         
0090317367 موزه عبيد راشد المرى 2,566.20         
0090386804 سالم راشد سعيد رحمه 650.00             
0090396306 هدى حبيب حسن ال رستم 26.00                
0090430455 oعامر عي oعي Q[عب 13.00                
0090450783 مريم خميس حارب 1,336.40         
0090455439 عائشه سعيد مطر 683.80             
0090516768 خالد راشد الزعا#"  1,367.60         
0090611840 فاطمه عبد( محمد فكرى 1,561.30         
0090625120  P#الزرعو Xاحمد نور محمد ع 1,367.60         
0090638899 عليا ربيعه راشد بن ربيعه 650.00             
0090639415 P خورى QRبديع صديق محمد حس 1,307.80         
0090697355 بدر ابراهيم حمد عبدالرحيم حمد 650.00             
0090803730 ميمونه عبد( محمد 390.00             
0090820705 سعيد عبدالكريم محمد طاهر 1,300.00         
0090885428 tفاطمه احمد عبد( فهي 1,367.60         
0090888392 موزه راشد المسافرى 1,307.80         
0090912153 ى Q[عبدالعزيز ضويهر الكث 13.00                
0090969364 محمد راشد بن رشيد 1,311.70         
0090998442 oه سالم خادم القبي Q[من 1,311.70         
0091011385 عبد( احمد الواحدى 650.00             
0091018371 ساره مطر احمد المنصورى 13.00                



0091102685 مPV راشد الزرى 13.00                
0091132440 oابراهيم بالل الدي PVم 1,367.60         
0091166208  Nحسن خميس البلو� Xع 13.00                
0091217858 ابتسام احمد عX الفردان 1,311.70         
0091224784  P#فاطمه يوسف محمد البحرا 1,300.00         
0091239017  "Vسالم عبيد الكع Xع 2,600.00         
0091245946 محمد سيف عبيد الهاجرى 9,100.00         
0091248586 Xشيماء احمد ابراهيم ع 13.00                
0091260955 فخريه ابراهيم محمد احمد خكاك 1,300.00         
0091297197  NOعبد( احمد عبد( ال ب 650.00             
0091314423 لطيفه محمد ناC صالح ال رحمه 26.00                
0091338584 عيالن سعيد احمد خلف العتيبه 1,641.90         
0091370269 بالل خميس بالل مبارك 13.00                
0091427416 محمد سعيد راشد النيار 683.80             
0091442698 شيخه خليفه السويدى 1,315.60         
0091467930 عبدالبارى زين سعيد زين الزبيدى 5,200.00         
0091468967 حرموص ناC حرموص المزرو� 1,380.60         
0091497449  P#جاسم عبد( كشوا 650.00             
0091504095 Xالهام zخليفه خلفان ض 1,367.60         
0091594325 ى Q[حصه محمد خليفه بالهول المه 1,950.00         
0091604572 خالد جوهر بالل حسن 13.00                
0091610411 نوف سعيد خلفان �ور الخالدى 1,300.00         
0091646624 راشد فاضل المزرو� 37.70                
0091686497 خوله محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0091688869 ماهر مال ( احمد نصيب 13.00                
0091875691 راشد ناC عيo الزرى 13.00                
0091897639  P#يا NOسعيد هزيم ال Xع 1,510.60         
0091908826 سعيد محمد حسن مبارك العامرى 650.00             
0091959022 سعيد عبد( مطر احمد محمد المنصورى 26.00                
0092024857 Xمحمد ال ع P QRعبدالعزيز محمد حس 1,300.00         
0092057764 tفاطمه عبيد زوجه سلطان مرزوق المزاح 650.00             
0092106155 عبد( عبدالرحمن نواب 1,632.80         
0092113964 عبدالرحمن غانم محمد 1,379.30         
0092145922  "# Q[خليفه احمد خلفان غيث المح 5.20                   
0092287019  Nمحمد صادق البلو� Xفيصل ع 7,896.20         
0092289530  P#محمد اوغان اال وغا P QRساره حس 657.80             
0092340777 عارف جمعه الماس مبارك 1,500.20         
0092375835 مبارك سيف محمد خميس المزرو� 650.00             
0092389997 oعبد( محمد هاشل محمد الشام 28.60                
0092397323 فيصل عX خميس حسن الزيودى 1,300.00         
0092410897  Nايمان محمد عبدالعزيز البلو� 2.60                   
0092427966 فريده فرج عبد( خريصان 124.80             
0092514577 عبد( احمد عبد( العامرى 390.00             
0092665732 محمد سيف سويح المزرو� 13.00                
0092682437  q#عبد( ابراهيم كال 650.00             
0092720322 ف الفردان N� نجاه سيد 1,311.70         
0092759179  "Vبشاره محمد حميد الجني 1,324.70         
0092801358 يوسف احمد يوسف عبد( لوتاه 1,820.00         
0092824131 خلف محمد عX النكاس 9,817.60         
0092836094  PVخميس محمد الحوس Xحمدان محمد ع 13.00                
0092857342 غاليه مصط}P صالح مصط}P الجزيرى 24.70                
0092997193 حميد صياح ماجد المنصورى 13.00                



0093037704  qrاحمد محمد عبد( يوسف المرزو 1,500.20         
0093082906 ى Q[حسن المه P#محمد ثا P#ثا 1.30                   
0093115220 امنه غلوم قم]"  1,300.00         
0093156259 مروان اقبال محمد عبد( عابدين 1,432.60         
0093160672 فاطمه سعيد سبيع مسفر المنصورى 1,500.20         
0093206130 امينه طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0093227325 سلمه طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0093329790  P QRاحمد بن سالم P QRضا� سالم 650.00             
0093406188 Xراشد عبدالعزيز ابراهيم عبد( ال ع 1,300.00         
0093410971 عX سعيد حمد حمرور العامرى 1,311.70         
0093419382 ساميه فتz خاطر 910.00             
0093451040 خديجه عX عبد( 1,300.00         
0093460079 ى Q[عاشور محمد الكث Xزينب ع 28.60                
0093473306 حليمه احمد سليم 1,367.60         
0093482890  Nلطيفه محمد عبد( البلو� 13.00                
0093527985 عمران عX سالم ناC الراوى 1,300.00         
0093543521 Xعصام محمد سالم عمر ال ع 11.70                
0093624172  Nعبد( احمد محمد البلو� 1,305.20         
0093634202 oالدبدوب الحب Xشامس محمد ع 18,363.80      
0093659971 امينه طالب ابراهيم 1,311.70         
0093667380  Pعبد( نا�" محمد سعيد كاظم الر� 1,380.60         
0093671268 عبدالرحمن محمد عيo جمعه 1,961.70         
0093688456 اسيا محمد عX عبدالرحمن سلطان سلطان ال 1,311.70         
0093695235  qrعبد( احمد ابراهيم المرزو 650.00             
0093707899 مريم ابراهيم محمد 650.00             
0093735251 محمد برقش طبازه الدوده 1,367.60         
0093778929 عائشه محمد احمد حسن 13.00                
0093785240  "# Q[سعيد جمعه سعيد المح 1,300.00         
0093842668 هزام عبد( الظاهرى 1,367.60         
0093859910  Q[جهانك Q[راضيه شيخ محمد جهانك 13.00                
0093907165 محمد عX محمد بنواس 26.00                
0093932174 Xسميه محمد ابراهيم الع 1,300.00         
0093949947 جمعه راشد عبيد 13.00                
0093962180 خليفه ناC المنصورى 650.00             
0093975013 ى عبدالعزيز عبد( النجار NOب 162.50             
0094011279 عبداالم]Q حسن ابراهيم محمد الحواى 13.00                
0094036413 زليخه صالح مصط}P محمد الجزيرى 650.00             
0094055191 سالم محمد راشد الكندى 1,329.90         
0094066903 Xايمان محمد ع 13.00                
0094067201  PVابراهيم احمد جاسم الحوس 130.00             
0094076760 ى Q[سليمان محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0094126507  P#عبدالرزاق المد Xى عبدالرزاق ع NOب 1,379.30         
0094156449 حمد محمد احمد 1,300.00         
0094176889 oمريم محمد الشاعر الشام 1,300.00         
0094201469 جوهره عX زوجه غانم حسن غانم 4,677.40         
0094212315 عائشه سعيد راشد لقيوس 1,367.60         
0094215919 فردوس عبدالكريم فاروق محمد 716.30             
0094253953 oراشد محمد الحب Xعمر ع 1,367.60         
0094402816 حصه عX عمر 13.00                
0094609210 فيصل محمد جاسم عبدالرحمن 2,566.20         
0094623328 ثريا عبدالرحمن محمد عمر 845.00             
0094718744  PVطالل عادل االسم 650.00             



0094740332 مهره عبدالرحيم عبد( محمد فلكناز 13.00                
0094884697 حظيبه حميد سيف حظيبه الدرم� 1,300.00         
0094920494 tالنعي Xسالم راشد سالم ع 7.80                   
0094920863 امينه عبد( عX حمد الشايع 650.00             
0094940428 اياد خليل مطر اسماعيل ابو جراد 6,373.90         
0095035662 سالم كرامه عبيد الجابرى 1,300.00         
0095074688 جواهر عX سليمان محمد الحمادى 1,384.50         
0095123648 ي Q[عبده الحاج الحم �Xملك ع 130.00             
0095124765 خليفه محمد سعيد المزرو� 1,333.80         
0095126674  �

Nعبدالرحمن حسن اسماعيل محمد البلو� 630.50             
0095134118 راشد حمد عزان محمد المزرو� 650.00             
0095181181 بدور حمد محمد احمد 1,300.00         
0095191383 منصور احمد صالح عبدالرسول 1,311.70         
0095191763 oراشد محمد الحب Xاحمد ع 1,367.60         
0095252173 حمده حميد سيف 1,300.00         
0095261893 حمدان حسن عX احمد االنصارى 1,300.00         
0095295879 يحQV احمد حسن عبد( 13.00                
0095353777 سالم الغبNo محمد المحر� 11.70                
0095383157 نائل عبيد بوحميد 683.80             
0095497330 فاطمه احمد عبد( 716.30             
0095514183 سيف محمد المزرو� 13.00                
0095518543 فاطمه سعيد زوجه احمد محمد سعيد الطاير 1,306.50         
0095561376  PVجاسم محمد احمد حسن الحوس 1,300.00         
0095592786 لبPV ابراهيم يوسف عبد( حسن الصايغ 650.00             
0095621355 محمد عتيق سالم محمد 1,235.00         
0095665873 خالد محمد حسن ابراهيم الحواى 13.00                
0095692968 احمد محمد الحمادى 1,348.10         
0095711967 ميثا راشد محمد المزرو� 683.80             
0095784387  P#التكال Xمحمد سعيد ع 1,300.00         
0095789870 zمحمد منصور المرى الش Xسعيد سالم ع 2,600.00         
0095845767 علياء احمد محمد 1,502.80         
0095934138  "# Q[جامله سعيد محمد المح 1,300.00         
0095978458 oشيخه ابراهيم سلطان محمد الشام 13.00                
0095979421 خلود محمد جاسم محمد 1,500.20         
0096019693 مريم فهد راشد الدو�ى 1,300.00         
0096051803 موزه عبد( راشد الزيدى 1,307.80         
0096131565 oخليفه محمد الشام Xع 13.00                
0096133295 عبدالمجيد عبدالقادر محمد عبد( الم 1,530.10         
0096137293 منصور محمد منصور 650.00             
0096161015 ه حسن عبدالرحمن ابراهيم الOكال Q[م 1,510.60         
0096166028 محمد خميس عبد( الحاج 1,311.70         
0096182312 عبد( ابراهيم محمد احمد عبد( 13.00                
0096183867 حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 1,367.60         
0096263260 P كردوس العامرى QRسهيله سالم 1,300.00         
0096293244 oراشد محمد الحب Xمحمد ع 1,432.60         
0096308565  � "Vفاطمه راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0096327918  "# Q[المح P QRمريم سالم شاه 1,300.00         
0096353650 فاطمه عيo عX زوجه محمد عدالرحمن عبدالل 1,311.70         
0096429709 حمد سعيد مهنا النو#" المحر� 1,300.00         
0096447282  "Vميثاء مصبح سالم الكع 49.40                
0096471726 هاشم مسلم سليمان عبد( الكيو� 18,540.60      
0096558810 محمد سلطان حارب الفال� حارب 1,336.40         



0096576988 ابراهيم عX ابراهيم محمد احمد 13.00                
0096611190 ابراهيم احمد حسن عبد( 13.00                
0096632443 موزه عبد( محمد خميس 650.00             
0096635918 عبد( احمد قاسم الجهورى العامرى 1,300.00         
0096665037  P{العول Cزايد محمد نا 1,392.30         
0096690907 P الخورى QRفاطمه بديع صديق محمد حس 1,306.50         
0096695901  "Vعبد( مسلم عبد( الجني 1,313.00         
0096722320 صالح عبد( عبدالرحمن محمد اسبيعان 91.00                
0096722472 ى Q[جاسم محمد جمعه عبد( القص 13.00                
0096723572 oعامر عي oجميله عي 13.00                
0096735653 مبارك مهدى ناCاالحبا#"  683.80             
0096755478 ناC حرموص المزرو� 1,380.60         
0096780078 سالم خميس بالل مبارك 13.00                
0096792982 P صالح يوسف QRحس 13.00                
0096805206 ى Q[محمد عبيد راشد المه 1,500.20         
0096830246 محمد طه محمد 31.20                
0096850041 خالد سيف سالم طماش المنصورى 20.93                
0096980841 عائشه محمد عX محمد 1,307.80         
0097002613 احمد سلطان يوسف 1,300.00         
0097043997 ابراهيم عX محمد ابراهيم 2,600.00         
0097113819 جيهان جعفر ابراهيم حسن الفردان 1,300.00         
0097146527  P QRابراهيم مسلم حس 1,300.00         
0097169116  q{هند حسن عبد( احمد ت 1,300.00         
0097181518 شيخه سالم ابراهيم 1,300.00         
0097187533 Xعبود ع zي 695.50             
0097307322 سهيل سالم سليم اسود العامرى 1,300.00         
0097352544 عبد( طه محمد 31.20                
0097367937 حنان راشد سعيد الجروان 1,950.00         
0097371182 فاطمه سيف العامرى 650.00             
0097413082  PVسليمان داود سليمان حسن الحوس 1,311.70         
0097424693  "Vاحمد راشد سعيد راشد الخطي 27.30                
0097472180 Xعائشه عبيد ابوع 1,379.30         
0097512042 في}P مفيد بطرس 1,913.60         
0097534885 عبيد سيف قصمول 1,300.00         
0097598570 عزيزه سعيد سالم 13.00                
0097600118 محمد سيف حمد السويدى 1,384.50         
0097721134 ورثه المرحومه زكيه عمر باعياد 1,040.00         
0097724623 احمد محمد حسن الدرم� 6,500.00         
0097756898 oسلطان محمد يهمور محمد الحب 923.00             
0097762599  PVافراح جاسم محمد حسن الحوس 13.00                
0097829585 امنه محمد محمد راشد 13.00                
0097832580 عX بدر هاشم يوسف العمرى 1,300.00         
0097838652 عX ب� الداب الظاهرى 1,300.00         
0097855195 امنه حمدان جمعه 650.00             
0097908182 يف محمد شهاب N� محمد P QRابراهيم محمد ام 1,300.00         
0097925092 زايد محمد سعيد محمد 1,307.80         
0098063765 سعدى سالم مبارك المنصورى 83.20                
0098087918 شماء عبيد بوحميد 651.30             
0098104461 زينه ابراهيم احمد حسن حوكل 1,510.60         
0098122179 tاحمد خالد عبد( محمد القاس 26.00                
0098228974 P احمد QRنبيل احمد محمد حس 1,367.60         
0098242186 امنه سعيد محمد الظاهرى 650.00             



0098253884 فاطمه يوسف عبد( محمد الهرمودى 13.00                
0098258301 موزه حمدان جمعه 650.00             
0098264167 عبد( نصيب محمد احمد بالنقيطه 950.30             
0098409849 فريد عبدالرحمن مو� اسماعيل 650.00             
0098420679 احمد عX عبيد العوير 13.00                
0098464486 ماجد محمد سيف عبيد الهاجرى 2,566.20         
0098487051 احمد سعيد غانم عX المرى 1,535.30         
0098495456 ى Q[خالد صالح ربيع بدر عبد( الكث 11.70                
0098515932 سعاد جمعه الماس 1,714.70         
0098535096 zحسن الش PVخديجه احمد زوجه سالم حسن ب 650.00             
0098554671 ورثه المرحومه علياء عبد( سلطان المطر 2.60                   
0098583022 رائد محمد سلطان عبد( 13.00                
0098640130 ى Q[عبدالرحمن محمد االم 1,311.70         
0098657744 بخيته محمد مرزوق المزرو� 2,207.40         
0098673080 احمد سليمان الهباش 1,300.00         
0098685102 زينه محمد حمد عبد( المهرى 26.00                
0098686684 oراشد الشام Xخميس خزام ع 1,367.60         
0098700522 يحQV محمد سعيد محمد الحليان 1,300.00         
0098732889 محمد محمد راشد 13.00                
0098741232 نهله خميسخليفه بوسعود الماس المرى 130.00             
0098744632 محمد الحاج خادم ب�� الميدور 130.00             
0098745612 ماجده محمود زوجه احمد عبد( السلمان 1,300.00         
0098825146 Xع P QRميثاء احمد عبدالحس 1,300.00         
0098855220 عائشه كرم محمد مراد 13.00                
0098872740 فاطمه قاسم محمد يوسف بست� 1,367.60         
0098882068 خليفه ابراهيم السويدى 13.00                
0098922464 ي� شوqr عبد( محمد يحQV ال]" 1,632.80         
0098935232 ناديه حسن اباهيم محمد الحواى 13.00                
0098995198 علياء عX محمد سالم بنواس 26.00                
0099078248 بدريه طالب عبد( حمد الياس 13.00                
0099130471 ى Q[عاضد راشد عاضد المه 1,900.60         
0099179779 ى Q[كلثم جمعه خليفه الخم 1,565.20         
0099181048 محمد ابراهيم محمد عبد( سنبيج 1,379.30         
0099230750 مريم سعدون زوجه غيث بخيت الفال� 650.00             
0099269675  "Vحمد ضعيف حمد غدير اجت 1,367.60         
0099280130 احمد سعيد مزرو� 24.70                
0099327935 حصه عبد( احمد عX الحداد 13.00                
0099339009 عنوف سعيد سالم 1,311.70         
0099412274 مطر عX محمد بنواس 26.00                
0099416993 oالرئي Xنايف وليد مراد ع 674.70             
0099424781 غنيمه عبد( مو� 1,300.00         
0099484166 عمر يوسف احمد يوسف الخورى 750.10             
0099489048 خلود صالح عمر عX بن حيدر الحار#�  221.00             
0099500549 احمد محمد احمد محمد سعيد 13.00                
0099600949 راشد محمد سيف محمد لصX الظاهرى 683.80             
0099662152  Nاحمد محمد مراد محمد سعيد البلو� 1,449.50         
0099677592 يعقوب حسن عبدالرحمن عبد( 1,500.20         
0099741844 tفاطمه محمد صالح محمد الجس 13.00                
0099777298 صالح محمد المنصورى 650.00             
0099820408 حمد عبد( براك حمد المزرو� 1,300.00         
0099853340 ى Q[عاشور محمد الكث Xساره ع 28.60                
0099899384  PVهنادى محمد الحوس 1,300.00         



0099931985 ب� عبيد سالم المزرو� 1,368.90         
0099959611 oعمران حميد حمد تريم الشام 1,500.20         
AT00269400 ISSA SALIM 16,250.00      
BD00493205 SAIFUR RAHMAN 52.00                
BD00786543 TASKEEN ATHAR AHMED 52.00                
BE00627598 SEBASTIEN PAUL BERTIN 557.57             
BH00025611 يوسف راشد محمد الجودر 59.80                
BH00469545  Pعبد( عبدالرحيم مرا� oعي 520.00             
BH00568349 عب]Q عX عبد( بوخوه 2,080.00         
BH09072008 عX يوسف امر ( عX صادق 997.10             
CA00123564 HANNA JEAN EID 1,300.00         
CA00294023 RADWAN RAMADAN ALAMI 3,900.00         
CA00678390 HAIDER NAJIM 260.00             
CA00954268 WAIL MARK 130.00             
DE00280922 محمد فارس 16,049.80      
DK00789118 GABER NEHMA KENGER 1,300.00         
DZ00689326 محمد فيدوم 6,760.00         
EG00012369 يوسف عبدالهادى ابراهيم عال م 11,635.00      
EG00045189  PVبي NOسليمان ال P QRعماد حس 2,600.00         
EG00051250 السيد محمد السيد غنام 2,600.00         
EG00055898 ها#P عبدالحميد احمد عX صالح 163.80             
EG00062352 طارق يوسف فوزى 520.00             
EG00065202 احمد احمد فؤاد سليم هالل 1,950.00         
EG00125893 مPV عادل محمد بركات 4,095.00         
EG00214777  qrاحمد ابراهيم الدسو 10.40                
EG00225104 صالح محمود طلعت 5,460.00         
EG00230612 عصمت احمد ابراهيم البنا 503.10             
EG00256988 محمد محمود حسن الم¡ي 195.00             
EG00326957 ه NOاحمد عبدالستار احمد ع 325.00             
EG00355298 عمرو مصط}P حمدى عبدالعزيز سعودى 416.00             
EG00367829 رانيه رجا́# فهيم رياض 520.00             
EG00368789 ابراهيم مصط}P عاشور 260.00             
EG00406614 احمد محفوظ عبدالعزيز سيداحمد دوسه 283.40             
EG00430841 محمود عبدالعزيز محمود السادات 715.00             
EG00445865 امنيه عبدالحكيم عبدالرحمن بركات 130.00             
EG00454865 ى q[م P{ايهاب مجدى لط 130.00             
EG00454896 محمد فتz احمد الشاذ� 2,990.00         
EG00459685 احمد سعد عبدالحميد الزفتاوى 260.00             
EG00467489 ف عX محمود خليل Nا� 650.00             
EG00467890 ديانا سم]Q جرجس 118.17             
EG00527164 عصام عX احمد محمد 143.00             
EG00574435 هيام السيد عبدالشاPr الشورى 1,300.00         
EG00577816 محمد ماهر عبدالملك بكرى شمس 84.50                
EG00640148 ماجده محمد عX خليفه 673.40             
EG00673292 يا� السيد عبد( عبدالعزيز جاد( 234.00             
EG00822958 احمد عادل عبدالال 130.00             
EG00826385 حاتم ابراهيم عبدالمعز ابراهيم 70.20                
EG00864087 رأفت شكرى قسطندى 6,500.00         
EG00865234 P مراد QRمايده محمد حس 182.00             
EG00951364 نهاد محمد عبدالحميد السيد 84.50                
EG00965874 عمر محمد صادق رضوان 279.50             
EG00987135 DALIA IBRAHIM IBRAHIM 70.20                



EG00989247 سناء عبدالعظيم فرغX كريم 6.50                   
EG02325987 محمد سامح فكرى احمد 468.00             
EG23031974 يا� فتz احمد عبدالمع� 130.00             
FR00687822 MAHA MAHAMOUD HASSAN 130.00             
GE00337945 Kurt Koerfgen           P QRكورفج q[كورت بي 975.00             
HSBCSAB114 HSBC/SABB-Ahmed Ibrahim A /or Khaled 455.00             
IN00035672 ABBAS HUSAIN 390.00             
IN00053713 MARIE THREASA ALMEIDA 130.00             
IN00062413 SHAHDAD ABDURAHIMAN KADAMBOTT 130.00             
IN00068242 RAJAN KHATUMAL CHHATWANI 780.00             
IN00068793 SUNIL CHANDRA 130.00             
IN00074871 SANGEETHA NAHAR 520.00             
IN00078589 VELLALATH NARAYANAN 130.00             
IN00087136 SALIM GULAM HUSSAIN 780.00             
IN00157625 PRAKASH CHAND OR VINOD KUMAR HARWANI 650.00             
IN00177153 MANOJ GUL VASWANI 156.00             
IN00179964 MOHAMED SADIQ AHMED 650.00             
IN00215125 KUMAR NANDLAL DARYANANI 1,950.00         
IN00224698 RAMAN SUDRESHAN KHANNA 2,340.00         
IN00236199 MANOJ KUMAR VALLIKUDIYIL RAVI 39.00                
IN00250568 KAY PERPETUA XAUIER 130.00             
IN00251477 ANIL MOHAN SANKHDHAR 520.00             
IN00256155 BEGUM ANWARI 130.00             
IN00257488 GOVIND OR CHANDRV 455.00             
IN00346733 GULAM SHAHEED KHAN 6.50                   
IN00367192 GONDICALO HUPOLITO DE LOURDES COSTA 650.00             
IN00393990 PRAVINCHANDRA SANJAY KUMAR 260.00             
IN00462511 MUSTHAFA ALI 975.00             
IN00509287 MOHAMMED MUJAHID HUSSAIN 157.82             
IN00547741 KUNCHU VEEDU PURUSHOTHAMAN 260.00             
IN00567578 ABDUL MUTTALIB 780.00             
IN00628205 VIJYANT NATH KHOSLA 1,625.00         
IN00683438 NAZIRKHAN USMANKHAN AFRIDI 195.00             
IN00856364 JOAN GUILHERMINA FATIMA 260.00             
IN00865237 JAYARAM RAI MITHRAMPADY RAI 65.00                
IN00948771 STEPHAN JOHN PADAMADAN 286.00             
IN00982356 RAHIL SHAMSULHAG BEHLIM 30.55                
IN00996434 MATHEW KAVALAM 260.00             
IQ00311039 P محمد مهدى QRقيس محمد حس 286.00             
IQ00436788  qrطارق ارزو P{مصط 260.00             
IQ00455628 P محمود المنصور QRعبدالحس Xع 390.00             
IQ00577012 اسيل قÃ سالم 130.00             
IQ00770157 مصعب منذر توفيق الونداوى 13,000.00      
IQ00915835 مؤيد رشيد اسماعيل 650.00             
IQ00951264  P QRمحمد قاسم حس 520.00             
IQ00996510 فائزه عاشور محمد 260.00             
IR00050501 يف محمد كلشوارى N� 130.00             
IR00237203 فرنوش عزت ال حيا#q �ا#"  110.50             
IR00254585 ابو القاسم حسن سيارى 3,900.00         
IR00517265 P سعادت QRوحيد عبدالحس 87.75                
IR00561603 MORTEZA MANSOOR HASHEMI 260.00             
IR00644122 ABOLFAZL JALALI FARAHANI 9,100.00         



JO00031250  "Vرقيه فارس عبدالرحمن الشل 260.00             
JO00065102 امجد تيس]Q عبدالعزيز طبيشات 390.00             
JO00068864 ساره شهاب احمد ال¡اف 1,040.00         
JO00112876 جمال احمد حسن ابو حال وه 2,730.00         
JO00152645 محمد عبدالرحيم حسن خليل 494.00             
JO00156788 P يوسف عقروق QRنضال ام 1,040.00         
JO00166153 شادى هشام طلب العزه 130.00             
JO00171881 خ Nمحمود ابراهيم محمود ابو� 130.00             
JO00177165 ى سليم برغوث غسان ص]" 477.10             
JO00187864 Cرائد كريم سليمان نا 1,300.00         
JO00214544 BASEM AHMED FAYYED AL FARIS 266.50             
JO00251611 محمد عبداللطيف محمد الشوب� 780.00             
JO00279190 عمار محمد صبيح حريص الخياط 650.00             
JO00326547 P العبد QRمحمد حس Q[عب 89.05                
JO00345753 Cجمال عبدالحميد عبد( النا 1,300.00         
JO00373849  P#عبدالرحمن احمد صالح الحورا 650.00             
JO00393191 جميل نبيه محمد خليل 2,600.00         
JO00450987 جمال ابراهيم محمود صالح 26.00                
JO00453389 عادل عميد عادل الضاهر 650.00             
JO00457388 محمد غسان محمود مz الدين مرقه 299.00             
JO00467132 طارق مو� اسماعيل العروارى 286.00             
JO00468821 ينال (محمد نور) عيo بلقر 2,080.00         
JO00478299 روان عد� عبد( حساين 2,661.10         
JO00510585 عصام عبدالحق محمد مصبح 65.00                
JO00546587 محمد سم]Q صب�z الحطاب 234.00             
JO00546852  �oسامر فيصل سليم النابل 520.00             
JO00565964 مهند ابراهيم محمد عبده 81.90                
JO00576789  P QRماهر فيصل ابراهيم الشيخ ياس 175.50             
JO00592384 خليل راشد ابراهيم الجيو� 390.00             
JO00632657  P{مصط PVطه عبدالغ Cنا 130.00             
JO00655398 خالد عبدالرحيم احمد الخواجا 1,043.25         
JO00661711 فراس سليم سالم النعسان 1,950.00         
JO00676248  Q[ت q[ى رياض مو� ال� 130.00             
JO00676724 يا� محمودوديع سالمه يونس 1.95                   
JO00677156 P القطب QRبثينه محمد حس 947.44             
JO00680312 zساندى يوسف عثمان الرم 143.00             
JO00722345 P مو� زياده QRفاطمه حس 2,600.00         
JO00723678 عائده بركات 1,300.00         
JO00788167 P صال ح QRسعيد راتب حس 130.00             
JO00825182 P عبدالهادى QRمحمد سعدو حس 169.00             
JO00875963  Q[بشاره جودت ظاهر اسم 5,850.00         
JO00878766 zامجد محمد احمد الرم 1,235.00         
JO00887112 عماد عX عزت كرزون 286.00             
JO00940623  qVداليه سليمان بشاره قفعي 130.00             
JO00952351  �

qVعبدالعزيز عالوي صالح الكباري 130.00             
JO00985630 رائد محمد احمد السعيد 458.51             
KE00254631 SAID HABIB MUNYE ALAWI 650.00             
KG00689302 VLADIMIR GRIGOREV 1,339.00         
KW00263311 عليان محمد صالح فهاد المرى 650.00             
KW00576835 كيت q[دالل ابراهيم محمد صالح محمد ال 1,950.00         
KW00676154 عX عبدالوهاب سيد حسن سيد عX الزلزله 237.90             
KW00676545  P#معاذ محمد ابراهيم الشيبا 260.00             



LB00055638 طارق احمد مطر 6.50                   
LB00065125 سامر جوهاد سليم 187.72             
LB00168555 غنوى احمد صفا 521.82             
LB00188161 مصط}P احمد قمره 1,326.00         
LB00232075 رفيق شفيق ابو حرب 650.00             
LB00269401 سليم جر� كنعان 1,300.00         
LB00567177 زياد عبدالعزيز حدرج 286.00             
LB00568713 عزيزه صفا الشيخ حسن 130.00             
LK00678613 ROHAN ABEYSINGHE 455.00             
LY00162731 طارق عX احمد المحجوب 650.00             

MA00459637 Xبنت احمد رطي Xالميلوديه رطي 130.00             
MA00655131 حليمه السعيد 494.00             
MO00541121  P QRجف P QRهدى جف 130.00             
MY00943788 CHAN MEI SIM 6.50                   
NL00500560 OMAR YASIN YUSSUF 156.00             
NZ00262511 MEETA SAXENA 1,300.00         
OM00056724  q#صادق بن محمدحسن بن مو� اللوا 650.00             
OM00095471 ابراهيم بن سعيد بن درويش الريا� 910.00             
OM00106498 احمد محمد عامر المهرى 9,750.00         
OM00256698 ايمان مولد مشنجامه حاج عمر 283.40             
OM00435819  P#سا� بن سعيد بن عبد( النبها 204.10             
OM00547812 سيف بن خديم بن محمد المان© 2,288.00         
OM00687138 tبن جعروف بن سعيد النعي P QRحس 98.80                
OM00958449 سعاد بنت عX بن محمد 26.00                
PAK0025899 SUHAIL YUSUF TAYEB 156.00             
PAK0032817 ASAD AHMED MIRZA 650.00             
PAK0046985 SOHAIL ABBAS HERYANI 162.50             
PH00702191 MARTHA ARCENAS MANZANILLA 13.00                
PH00710685 APRONIANO DUCALANG 175.50             
PK00037752 ABDULLAH SHAM SUL HAQ 1,365.00         
PK00215565 SHAUKAT ALI BHATTI 390.00             
PK00302156 RASHID ZAKARIA AHMED 2,600.00         
PK00366957 اسد ( مومن بيادل 65.00                
PK00410244 زا احمد Q[م Xع 975.00             
PK00547033 MOHAMMED DARWISH AZAD 4,004.00         
PK00557193 UZAIR KHAN 273.00             
PK00576829 UMAR KASHIF MALIK 110.50             
PK00598977 AHMAD WASIM ABDUL HAMID 1,079.00         
PK01003560 عX محمد دين محمد 13,000.00      
PK42747162 AMIR ALI SHAMSI 478.40             
PL00045451 EDYTA SYLWIA 445.90             
PS00046783 ربz راغب سعيد ابورمضان 221.00             
PS00051256  P#خالد سليمان الو 650.00             
PS00102554 محمد زاهر الحكيم 148.20             
PS00122543 ضيف ( محمد مسامح ابو مسامح 390.00             
PS00254551 فاديه خالد ابو شاكر 669.50             
PS00368190 حسن احمد محمد االستاذ 650.00             
PS00433526 محمد احمد بركات تميم 1,625.00         
PS00549312 يه خ¡P م¡يه Q[خ 780.00             
PS00618815 عمار حكمت عبدالكريم بعاره 232.05             
PS00764255 جمال عبدالنV" عمر الحمارنه 260.00             
PS00987157 يوسف بكر عطعوط 390.00             



QA00036789 ابراهيم درويش هديب مسعود سعد 572.00             
QA00060154  qrسلطان عبد( حسن المرزو 1,495.00         
QA00167611 عX احمد عبد( السلي� 143.00             
QA00194422 عبد( سعيد عبد( خميس السلي� 1,950.00         
QA00277380 Xعبد( الع Xمحمد سلطان ع 637.00             
QA00421575 يعه المنصورى Q[ابومج P QRاحمد سالم شاه 117.00             
QA00462841 tج]" النعي Cج]" نا Cنا 226.46             
QA00674900 خليل ابراهيم محمد ن}q العمادى 224.90             
QA00677781 محمد جمعه جاسم المنا� 165.62             
QA00689344  �

P#القحطا Cمحمد نا Cمحمد نا 1,300.00         
QA00758332  "Vالعتي Cخالد سعد نا 414.44             
QA00761495 tعبد( فضل النعي Cج]" نا 650.00             
QA00787512 جميله �ور سعد مسعود 104.00             
QA00788559 حمد عبد( يوسف بوبشيت السبي© 273.00             
QA00826655 عبدالعزيز سعد حz" بوغانم السلي� 650.00             
QA01063921 محمد منصور ابراهيم منصور 83.20                
QA67188916 جواهر سعيد عبد( خميس السلي� 1,105.00         
SA00012366  P#الزهرا Xفالح بن مو� بن ع 1,677.00         
SA00012526  Q[فهد بن عبدالعزيز بن محمد الشن 325.00             
SA00014251 صالح بن محمد بن صالح النافع 780.00             
SA00015036 دى خالد بن مطلق بن راشد الح]" 260.00             
SA00015041 يده NOمحمد بن عبدالرحمن بن صالح ال 273.00             
SA00015426 ناC بن بخيت بن بخيت المرى 208.00             
SA00020589  P#عبد( بن عبدالرحمن بن محمد العمرا 4,056.00         
SA00025655 عامر بن محمد بن فهد العبود 4,760.86         
SA00026729 سا� ابن عيضه ابن محمد الخديدى 613.21             
SA00035769 ى Q[اسماء بنت سعد بن محمد السم 598.00             
SA00036748  Q[عبد( بن عبداللطيف بن احمد العم 1,404.00         
SA00038748 zالي Xحسن بن عبدرب الرسول ابن ع 260.00             
SA00045560 االم]Q عبد( بن فهد بن عبد( ال سعود 4,311.45         
SA00045678 عمران بن عبد( بن ثنيان الثنيان 4,938.31         
SA00046260 Xوليد بن صالح بن محمد الهذي 585.00             
SA00046737 غانم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الغانم 2,080.00         
SA00046738 عبدالعزيز بن محمد بن عبد( السبي© 357.50             
SA00050850 حسن بن سلمان بن احمد العبدالعزيز 650.00             
SA00051388 عبد( بن سليمان بن صالح العيدان 260.00             
SA00051562 سعد بن عبد( بن محمد الحنيحن 5,460.00         
SA00054856 حسن بن بكر بن حسن سندى 650.00             
SA00054935 سعيد بن محمد بن سعيد الغامدى 174.33             
SA00056215 فهد طه محمد المساوى 1,560.00         
SA00056713 P العبد( QRابن حس Xابن ع P QRحس 93.60                
SA00056739 ماجد بن خالد بن عبد( الصويغ 195.00             
SA00057658 عبد( بن احمد بن عبدالعزيز النعيم 650.00             
SA00058546 عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبد( الحقيل 1,435.20         
SA00062301  PVالقري Cعبدالعزيز بن حسن بن نا 1,339.00         
SA00066899 ̈ بن سلطان بن سعود ال سعود االم]Q تر 1,950.00         
SA00067493 Xمحمد بن عبد( بن محمد الحم 3,120.00         
SA00068120  P{بن محمد الخلي Xعبدالرحمن بن ع 273.00             
SA00068273 عثمان بن سعد بن محمد البحر 351.00             
SA00068713 ى Q[ابراهيم بن عبدالعزيز بن طاهر زب 195.00             
SA00069130 tالسل PVمعيوض عواض الشني ̈ تر 1,343.29         
SA00072360 محمد بن عبد( بن محمد الحماد 845.00             



SA00073316 مساعد بن عبدالرحمن بن ناC العبدالكريم 1,053.00         
SA00079346 خالد بن محمد بن فهد العبود 3,900.00         
SA00080771 عبد( بن محمد او ناديه بنت ش]"  1,280.50         
SA00084532 ̈ الرشيدى منيف بن عويجان بن عياد الدامو 139.10             
SA00085948 فهد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الغانم 130.00             
SA00087161 عصام بن عبد( بن سليمان السعدى 383.50             
SA00088367 ميسلون بنت عبداللطيف بن خالد المهيدب 1,300.00         
SA00088899 الم]Q سلطان بن عبد( عبدالعزيز ال سعود 5,590.00         
SA00095127 السيد البدوى فتz صديق محمد 546.00             
SA00096485 عثمان بن عائض محمد الواد��  455.00             
SA00105935 ساميه محمد عبد( الشهرى 45.50                
SA00114767  P#الشمرا Xبن ثالب بن ع Xع 325.00             
SA00116131 بدر احمد محمد جواد الزاير 2,600.00         
SA00116471 حبيب بن عX حبيب المحل 26.00                
SA00120457 عيد بن محمد بن عبد( السبي© 1,105.00         
SA00124577 فهد بن عX بن محمد المحيا 520.00             
SA00125478 P الحيدان QRسا� بن عبدالرزاق بن حس 760.50             
SA00125698 P بن عX محمود QRضياء بنت حس 585.00             
SA00126932 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليا 2,730.00         
SA00127811 مو�P بنت عبدالرحمن بن محمد النمر 1,014.00         
SA00127944 عX بن صالح بن عX العيد 3,250.00         
SA00132065  P#سعد ( الزهرا Xعبدالرحمن بن ع 715.00             
SA00147161  P#سعيد بن عبد( بن محمد القحطا 78.00                
SA00149745  Q[سعد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العم 3,532.75         
SA00160930 عX بن عبد( بن محمد االسمرى 96.07                
SA00160939 عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز ال حسن 1,235.00         
SA00161541 SAMIR FATHY A ELZOGHBY 2,132.00         
SA00163313 الراشد للتجاره العامه 66,690.00      
SA00164777 وفاء بنت عبد( بن عبدالرحمن الراشد 580.32             
SA00165123  P#محمد بن عبد( الشمرا 325.00             
SA00166141 عX بن سالم بن محمد المزيعل 130.00             
SA00166175 حمد بن حسن بن حسن العباد 123.50             
SA00166187 زكريا بن عX بن محمد الحاي� 195.00             
SA00166280 خالد بن محمد بن صالح النافع 910.00             
SA00167489 عمر بن زايد بن محمد الزايد 6,253.00         
SA00167817 جعفر بن محمد بن عبد( الحرز 260.00             
SA00171871  qrمشعل بن عبد( بن سارى الرو 46.80                
SA00177185  Prحبيب بن محمد بن حنيبل الحا 910.00             
SA00177186 عبدالعزيز بن عبد( بن عX المرزوق 130.00             
SA00177189 عا� بن محمد بن عا� الدو�ى 99.45                
SA00177390 زه]Q بن محمد بن ابراهيم العبندى 260.00             
SA00178303  Pzبنت ابراهيم بن صالح الدبي PVم 325.00             
SA00213212 عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم المعقل 39.00                
SA00214524 محمد بن احمد بن محمد الحبيل 260.00             
SA00215487 حبيب بن ابراهيم بن حبيب الحبيب 1,989.00         
SA00215574 سالم بن عX بن سالم ال سالم 468.00             
SA00216598 مو� بن يحQV بن صالح القباع 247.00             
SA00220902 عايد بن عيد بن سمران المهيمزى 741.00             
SA00224381 Cالنا Cصالح بن ابراهيم بن نا 9,100.00         
SA00224455 امل بنت محمد بن سلمان الج]"  130.00             
SA00228891 سهل بن من]Q بن عواض الذيا#"  154.05             
SA00230087  Noاحمد بن عبد( بن محمد البق 235.56             



SA00233657 عيد بن سالم محمد الهاجرى 130.00             
SA00235569 ي Q[ماجد حضيضعواضالعم 2,860.00         
SA00235745  PVايمن حسن حمدى الرفا� الجه 5,226.00         
SA00236487  �

P#سعود عبدالعزيز سلمان الثا 65.00                
SA00236517 عبدالرحمن بن يحQV حمد الصقيه 2,535.00         
SA00236553 اب N� بن عوض بن حموده �Xع 2,600.00         
SA00236966 عبدالرزاق بن محمد بن حسن  البجحان 130.00             
SA00239863 ابتسام محمد عبد( الشهرى 45.50                
SA00240129 سعد محمد سعد العفيصان 70,219.37      
SA00247796 سعود بن راشد عبد( العسكر 1,055.60         
SA00248290 صالح بن شايع بن دريوش السعود 390.00             
SA00249372 زينب محمد يوسف العمرى 338.00             
SA00251000 محمد بن عبد( بن محمد الدغار 1,852.50         
SA00251159  Noالبق Xعبدالعزيز ابن جعفر ابن ع 495.95             
SA00251447 حسن بن عمر بن عX باخميس 481.00             
SA00251698 ¨ q[بن عبد( ال ̈ فراس بن تر 169.00             
SA00251966 منصور بن عبد( بن احمد بن باز 780.00             
SA00252547 وليد بن عبدالعزيز بن حمد النافع 156.00             
SA00253647 P عX العساف QRفهد بن حس 2,600.00         
SA00254454 احمد بن عائش بن ظاهر البلوى 504.40             
SA00255018 عبدالمحسن بن محمد بن صالح الخزيم 1,300.00         
SA00255133  Q[بن عبد( الصق Xهدى بنت ع 715.00             
SA00255626 سعد بن عبدالكريم بن محبوب المحمد 1,690.00         
SA00256115 ناC بن احمد بن عبدالرحمن الزاهد 375.70             
SA00256487  �

P{عايض بن حشان بن عايش النتي 1,040.00         
SA00256987 ماجد بن عX بن محمد الشهرى 988.00             
SA00258258  Q[محمد بن احمد بن عبدالرحمن العم 897.00             
SA00258747 جوهرة عبدالعزيز عبدالرحمن آل الشيخ 520.00             
SA00258851 عبدالوهاب بن عبداللطيف بن عبدالوهاب 192.40             
SA00259303  "Vمحمد بن ذيب بن حمود العتي 1,101.10         
SA00259403  P#سعد بن سليمان بن صالح الحقبا 1,300.00         
SA00261511 جابر بن عX بن جابر بن عوير المرى 78.00                
SA00261544 يحQV بن عبيد بن سعد الدعر� 39.00                
SA00263916 فيصل بن فهد بن خليل السبعان 1,755.00         
SA00267628 عبدالعزيز بن محمد بن سليمان الOيع 2,527.20         
SA00267984 احمد بن عبد( احمد العسكر 1,430.00         
SA00268901 oبن حسن العي Xنزار بن ع 585.00             
SA00272941 خالد بن محمد بن عبدالعزيز الداغر 1,365.00         
SA00276992 سم]Q بن احمد بن عبد( بوعركه 650.00             
SA00278292 نادر بن مشارى بن عيo المشارى 1,300.00         
SA00279322 ى Q[مشارى بن عبد( بن عبدالرحمن الصع 1,430.00         
SA00279831 لملوم بن سعد بن شاPr الدو�ى 1,605.50         
SA00284916 محمد بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 14,001.00      
SA00289732  Q[الصق Xنوف بنت خالد بن ع 1,261.00         
SA00290401 عبد( بن عبدالرحمن بن عبد( المو� 5,200.00         
SA00294700 عبدالرحمن بن عبد( بن عبدالعزيز المو� 2,990.00         
SA00299357 P بن ابراهيم بن حسن ال ازبيل QRحس 221.00             
SA00322611 محمد بن سليمان بن عبد( البداح 260.00             
SA00322614 ابراهيم بن عبد( احمد الصائغ 390.00             
SA00322659 عبدالعزيز بن عبدالرحمن مقبل الشامخ 169.00             
SA00322987 عبد( بن عبدالعزيز محمد الفريان 2,017.08         
SA00326445  P QRفاطمه محمد بن عبدالرحمن الحس 153.14             



SA00326800 محمد بن عبدالعزيز بن سالم العبد العزيز 937.30             
SA00327307 محمد بن حسن بن محمد المهناء 3,900.00         
SA00332783 هدى عيo عمر العياف 845.00             
SA00336957 عبد( بن محمد سليمان النمله 16,858.40      
SA00344514  P#الزهرا Xمسفر بن عبد( بن ع 442.00             
SA00344628 ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبد( السحيبان 325.00             
SA00345769 عX بن عبدالمحسن بن عX المؤمن 2,600.00         
SA00346732 عيo بن حبيب بن عيo السالم 52.00                
SA00351952 فريان بن عبدالعزيز بن محمد الفريان 2,424.63         
SA00355161 اهيم حسن بن ابراهيم بن عX ال]" 130.00             
SA00355298 tعائض بن حمدان مثيب البق 2,600.00         
SA00355698 فهد بن محمد عبد( الدو�ى 62.92                
SA00357290 بدر بن محسن بن صالح المحيسن 910.00             
SA00357869  "Vبن محمد االكل Xمحمد بن ع 130.00             
SA00358290 عزالدين بن سعد بن فايز الشهرى 520.00             
SA00358729 خالد بن عبداللطيف بن سيف السيف 1,170.00         
SA00361291 ثامر بن حمود بن النشt الشمرى 650.00             
SA00362866 سعد بن احمد بن محمد السالم 260.00             
SA00367390 P ال حمزه QRحسن بن منصور بن حس 130.00             
SA00367810 ه عبد( بالبيد Q[من 105.04             
SA00367839  "Vعبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن الشعي 910.00             
SA00367848 P بن فايز الفايز QRاحمد بن حس 58.50                
SA00368011 حسن بن عبدالعزيز بن حمد الشبانه 546.00             
SA00368021  "Vسلطان بن معيض بن عايض اللهي 598.00             
SA00368721 عمار بن سلمان بن هاشم العوا� 39.00                
SA00368769 محمد بن رشيد بن عيo الرشيد 520.00             
SA00369105 محمد بن عوده بن ابراهيم العوده 798.46             
SA00369401 نبيل بن قاسم بن قاسم ابكر 3,217.50         
SA00369744  �tعبدالعزيز بن عبد( بن عبدالعزيزالسلي 1,131.00         
SA00372641 عبد( بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 2,405.00         
SA00372849  P#بن عبد( بن راشد الهزا ̈ تر 332.15             
SA00378202 عدنان بن محمد بن فهد غثيان 1,300.00         
SA00378225  qVعبدالسالم بن رداد بن رده الثبي 325.00             
SA00378299 عبداالله بن عبد( بن احمد الدريوش 65.00                
SA00379410 فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالكريم 2,080.00         
SA00382511 حمد بن محمد حمد ابوحميد 1,488.50         
SA00382569 محمد بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب الحمام 235.30             
SA00386820 عبدالعزيز بن حمد بن مو� المو� 1,079.00         
SA00387625 Xالمحمد ع P QRعبدالمجيد بن عبد( بن حس 507.00             
SA00387639 ثامر سلمان عويض الجعيد 5,096.00         
SA00388151 مساعد بن عبد( بن عيد المساعد 4,680.00         
SA00403810  �Vوليد بن محمد بن ابراهيم الحدي 942.50             
SA00408224 عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد السيارى 5,850.00         
SA00419521 عبد( بن احمد بن محمد الشنقي� 910.00             
SA00422654 وليد بن عبد( عبدالرحمن الصيخان 1,950.00         
SA00423356 محمد بن عبدالعزيز احمد التويجرى 1,319.50         
SA00423839 اء بنت عبدالرحمن بن محمود القسام P¡خ 637.00             
SA00424439 عبدالعزيز بن محمد بن السليمان العمود 1,976.00         
SA00425369  P QRفهد بن عبدالعزيز بن محمد الخن 1,560.00         
SA00425571 عبدالعزيز بن احمد بن عX التويجرى 1,170.00         
SA00425877 عبداللطيف بن عبدالعزيز فهد الج]"  819.00             
SA00428762  Pبندر بن حمد بن محمد الما� 520.00             



SA00432863 جاسم بن محمد بن عبد( الحميم 260.00             
SA00433391 وليد بن سليمان بن عبد( البداح 513.50             
SA00437290 زياد بن محمد بن عبد( العفيصان 143.00             
SA00437829  "Vسعيد طراد فالح الجيهان االكل 195.00             
SA00437862 عX بن محمد بن حسن العليوى 130.00             
SA00438004 مساعد بن عبد( بن محمد السويلم 6,500.00         
SA00439251  "Vمحمد بن سليمان بن عبدالرحمن القضي 780.00             
SA00446798 فهد بن سعد يوسف النافع 1,430.00         
SA00449126 tخالد بن محمد بن عبدالعزيز ابان 520.00             
SA00450680  P#عديله سعيد عيد اللحيا 897.00             
SA00452731 سعود بن عبد( بن ابراهيم البواردى 780.00             
SA00454852 ابراهيم محمد ابراهيم المطلق 130.00             
SA00456654 بدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الهمالن 1,781.00         
SA00456991 عبد( عبدالرحمن محمد البداح 650.00             
SA00457389 محمد بن صالح بن عيظه النهدى 19,500.00      
SA00457392 عمر بن صالح بن عبدالعزيز السويلم 195.00             
SA00457658 Cاحمد بن ابراهيم بن يوسف النا 455.00             
SA00457829 عبدالعزيز عبد( عبدالعزيز الفراج 2,080.00         
SA00457854 سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجا� 858.00             
SA00458537 درهم بن عX بن درهم الغبارى 58.50                
SA00458565  P#سعد بن هادى بن محمد القحطا 208.00             
SA00463839 عبدالعزيز بن محمدنصوح بن عX السمحان 101.40             
SA00464892 عمار بن يا� بن شاهر السمان 260.00             
SA00465128 محمد بن سعد بن بخيت اليا� 130.00             
SA00465710  P#بدر بن غرم ( بن رداد الزهرا 82,818.71      
SA00467139 عبداللطيف بن سلمان بن عبداللطيف المنصور 182.00             
SA00467181 سالم بن عX بن عما#P بن مرصع ابالحارث 1,430.00         
SA00467293 محمد بن عتيق بن عبد( الدو�ى 572.00             
SA00467298 وائل بن رشاد بن محمد طاهر فاضل 461.50             
SA00467578  "Vعبد( صقر العتي 442.00             
SA00467810 محمد بن احمد بن محمد باعقيل 1,060.54         
SA00467830 هشام بن فهد بن عبدالعزيز السالم 650.00             
SA00467839 Éعمر بن محمد بن جار( المال 1,215.50         
SA00467862 خالد بن صالح بن سليمان الهذال 1,430.00         
SA00467891 مساعد بن الفهيد بن المحمد الفهيد 1,040.00         
SA00467910 عبدالعزيز بن داود بن سليمان العريفج 1,950.00         
SA00468102 عبدالرحمن بن راشد بن سعد الشهرى 910.00             
SA00468103 ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم اليابس 650.00             
SA00468225 مو�P بنت عبدالرحمن السويلم 1,430.00         
SA00468390 ابوبكر بن عبد( بن حسن بالبيد 1,534.00         
SA00468739 صادق بن محمد بن عبد( الحرز 130.00             
SA00468902 هاشم بن احمد بن عبدالرحمن الخليفه 780.00             
SA00468932 Xع Xطه بن حسن بن ع 403.00             
SA00469513 حسن بن عX بن احمد ال مطر 1,820.00         
SA00469521 Xبن مو� بن عبد( المحمدع Xع 325.00             
SA00476040 طاهر بن حسن بن محمد بوكنان 1,092.00         
SA00476844 محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الOحان 9,880.00         
SA00478699 Éاحمد بن سعد بن احمد المال 650.00             
SA00481640 محمد بن سعيد بن يحياء العبد( 1,300.00         
SA00495251 جواد بن يوسف بن عX السليمان 182.00             
SA00496851 tبن محمد التمي Cفهد بن نا 2,184.00         
SA00498617 صالح بن محمد بن عبد( البطاح 4,524.00         



SA00499649 سعيده جمعان صالح احمد 45.50                
SA00499731 الجوهره بنت عبدالرحمن بن احمد السديرى 884.00             
SA00503985 عبداللطيف ابن عبده ابن احمد شولق 260.00             
SA00512893 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 32.50                
SA00514511 عبد( بن راشد بن سالم الطيار 650.00             
SA00516235  "Vبندر بن شا� بن مرزوق العتي 156.00             
SA00516677 احمد بن محمد بن مو� اال ريش 195.00             
SA00516777 عماد بن عبدالمجيد بن عX زهران 1,521.00         
SA00522987 ابراهيم بن عبد( محمد الجالل 4,940.00         
SA00523975 يوسف بن احمد صالح العاشور 260.00             
SA00524565 ماجد بن عبد( بن سليمان العبيد 397.02             
SA00528528 ي Q[واصل بن محمد بن عبدالمحسن الثم 507.00             
SA00528564 احمد بن ابراهيم بن فهد الفريح 1,001.00         
SA00528781 عبد( بن ابراهيم بن عبد( الOيع 22,750.00      
SA00528796 ابراهيم بن عبدالعزيز عبد( العبيد 3,250.00         
SA00535288 نايف بن عX بن سعيد السميح 65.00                
SA00540027 P الحر#"  QRخالد بن سالم بن حس 1,651.00         
SA00542810 عمر بن سلطان بن مصط}P ششه 214.50             
SA00545645 هاشم بن محمد بن سالم الحمود 1,063.14         
SA00545851 عبد( بن مطلق بن محمد الشمرى 3,481.40         
SA00546159 خالد بن ناC بن رشيد الرشيد 585.00             
SA00548001 حافظ بن ابراهيم بن عبدالعزيز الحافظ 221.00             
SA00548732 مضاوى بنت محمد بن عبدالعزيز الدغي]�  1,040.00         
SA00552288 ة Q[سحر عبدالعزيز محمد العم 1,306.50         
SA00554412 سعيد بن صالح بن عبد( األحمري 1,300.00         
SA00554658 بشار بن ي�z بن براهيم القنيبط 6,500.00         
SA00556248 اال م]Q بندر بن سلمان بن محمد ال سعود 13,000.00      
SA00556644 ع�X بن محمد بن ع�X الحمدان 819.00             
SA00556911 tسعد بن مشارى بن سعد الكلي 650.00             
SA00557130 محمد بن سويلم بن بالل سويلم 500.50             
SA00557368 مPV عبدالرحمن بن حمد الفوزان 975.00             
SA00561773 عبدالخالق بن حبيب بن احمد بوصالح 390.00             
SA00561898 نايف بن احمد بن ناC ال حيدر 104.00             
SA00563820 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الطويل 4,550.00         
SA00565247  Noبن احمد مع �Xبن ع P QRحس 650.00             
SA00565581  QVاحمد بن عبدالوهاب بن عبداللطيف اليح 281.45             
SA00566171 P بن احمد الحداد QRبن حس Q[ام 879.84             
SA00567290 محسن بن محمد بن عX الصيخان 5,196.10         
SA00567820 عبدالمحسن بن ناC بن عبدالمحسن الملحم 195.00             
SA00567822 ثاقب بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشعالن 520.00             
SA00568229 محمد بن سلمان بن عبدالمجيد العيثان 104.00             
SA00568975 سم]Q بن عبدالعزيز محمد كع� 13,000.00      
SA00571234 محمد بن عبدالرحمن بن عبد( الزما� 650.00             
SA00571781 zعبدالعزيز صالح عبد( الراج 910.00             
SA00573432 زيد بن مسفر بن زيد ال وقيان 1,300.00         
SA00574920 ميO بنت عX بن عبد( اباالخيل 988.00             
SA00576138  P QRكمال عبدالحميد حسن بوخمس 494.00             
SA00576391 سعيد بن احمد بن محمد اللويم 163.15             
SA00576489 محمد بن حمد بن محمد ال بوزبده 65.00                
SA00576711 مهند بن خالد بن فهد الدو�ى 130.00             
SA00577926 فهد بن عبد( بن حمد الدعيج 260.00             
SA00578613 عويضه بن مسعود بن عويضه ال سليمان 1,904.50         



SA00578638 يده NOطارق بن عبدالعزيز بن فهد ال 549.90             
SA00578813 هشام بن عبدالرحمن بن احمد السيدالهاشم 169.00             
SA00582741 امال عبدالمحسن بن محمد النمر 5,746.00         
SA00586694 ̈ بن حسن بن عبد( الحداد ز 1,300.00         
SA00587103 فيصل بن واصل بن ابراهيم الصياح 130.00             
SA00587741 سعد بن حمد بن عبد( الغريب 3,900.00         
SA00587771 سم]Q بن عبدالرحمن بن احمد النعيم 1,300.00         
SA00587813 P العبد( QRبن حس Xباقر بن ع 192.40             
SA00589658 اهيم ماجد سلطان محمد ال]" 676.00             
SA00591051 عبد( بن حمدان بن �يع الOيع 8,362.38         
SA00592843 فيصل بن عبد( بن حمد زيدان 1,300.00         
SA00593458 بندر بن عبدالقادر بن ها#P الدليم 130.00             
SA00597155 غاده عبدالرحمن بن عبد( ال الشيخ 1,316.77         
SA00597805 عبد( بن سليمان بن عبد( المقبل 319.80             
SA00604819 رشيد بن محمد بن عثمان الرشيد 1,040.00         
SA00617765 غانم بن حمدان بن حمود الغانم 2,015.00         
SA00618817 عبد( بن احمد بن عX المشعل 65.00                
SA00619433 ماجد بن يوسف بن سليمان العبيد 130.00             
SA00622971 سعود بن محمد بن سعود الصقرى 1,690.00         
SA00622983  Q[عبدالعزيز بن عثمان عبدالعزيز العم 503.10             
SA00623354 ̈ بن حمد مو� الطاسان تر 845.00             
SA00623538 خالد بن عبدالرحمن بن سعد الهويش 390.00             
SA00624238 tبن سليمان القصي Xمحمد بن ع 650.00             
SA00624813 سعدون بن ابراهيم بن سعدون السعدون 71.50                
SA00632297 وائل بن صالح صابر ابوطالب 617.50             
SA00632967  Pصالح بن جاسم محمد الدو� 780.00             
SA00635214  �tعبدالسالم بن محمد بن عبدالمحسن ابان 741.00             
SA00635367 خالد بن حمد بن عبد( الغنيم 47.58                
SA00638192 عصام محمد ابراهيم الفارس 1,950.00         
SA00639022 محمد بن فوزى بن رضاء السعيد 689.00             
SA00643297 محمد بن عX ابراهيم المحيسن 2,600.00         
SA00644893 سليمان بن فهد بن راشد بن شهيل 1,872.00         
SA00648812 منصور بن صالح بن محمد المقبل 130.00             
SA00648930 عبداللطيف ابن عبد( ابن احمد العرفج 780.00             
SA00653297 محمد بن عبدالمحسن محمد العنقرى 3,510.00         
SA00658102 سعود بن محمد بن عبد( بن جثالن 2,210.00         
SA00658236  Prبندر بن محمد عبد( الربيع الجو 780.00             
SA00658508 tعبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العصي 1,950.00         
SA00658525 عبد( بن ابراهيم بن عبد( المرشد 1,862.51         
SA00658724 عبدالعزيز بن ابراهيم بن سليمان بن حمدان 260.00             
SA00658771 عبدالرحمن بن سعد بن عX الرويتع 520.00             
SA00658814 صالح بن سيف بن صالح السيف 1,859.00         
SA00658926 مشعل بن عبداللطيف بن محمد الجعفري 211.90             
SA00659899 P صالح "Rال P QRبن حس Xحسن بن ع 65.00                
SA00664326 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالكريم الحم 65.00                
SA00664941 ى Q[المط Q[عبدالرحمن بن رزيق بن سم 65.00                
SA00667839  P QRعبدالعزيز بن سليمان بن محمد بن حس 942.50             
SA00669137 رائد بن فهد بن محمد النعيم 2,600.00         
SA00671152 اروى بنت رويد بن احمد عقاد 2,024.10         
SA00671818 tخالد بن دخيل ( بن ابراهيم السل 727.09             
SA00671886 صال ح بن مصلح بن عوض الحر#"  83.98                
SA00672884 عدنان بن عبد( بن حسن عوض 344.50             



SA00675431 باسم بن عبدالرحمن بن عبد( الملحم 637.00             
SA00675477 احمد بن يوسف بن احمد الهايم 132.60             
SA00675678 سلمان بن صالح بن حوشان الحوشان 1,300.00         
SA00676125 عبدالحميد بن عبد( بن عبدالرحمن السنيد 5,200.00         
SA00676248 خالد عبدالعزيز محمد الفواز 2,278.90         
SA00676545 Pى Q[عبد( بن محمد بن حمد المه 25.22                
SA00676816 صالح بن عX بن بالليث الهما� 1,950.00         
SA00677131 عبداللطيف بن سعد بن حمد المقرن 910.00             
SA00677753 ن Q[سعود بن عبدالعزيز بن سليمان المق 143,520.00   
SA00678188 محمد بن حبيب بن احمد بوصالح 260.00             
SA00678197 زه]Q بن احمد بن فرح عقيالن 260.00             
SA00678629 مسلم بن يوسف بن مسلم المحمد 65.26                
SA00679022 سعد بن ناC بن محمد الراشد 260.00             
SA00681038 محمد بن عبد( بن صالح الدخيل ( 260.00             
SA00681765 اك محمد بن عبداللطيف بن محسن ال]" 390.00             
SA00681937 فهد بن سليمان بن عبد( الهندى 122.33             
SA00681938 سم]Q بن حسن بن محمد بوحمد 48.10                
SA00682138 عبدالعزيز بن خالد بن يوسف المحيش 130.00             
SA00682428 محمد بن حسن بن م� ال سلهام 26.00                
SA00682438 سا� بن محمد بن حسن ال سلهام 26.00                
SA00682711 فيصل بن عبد( بن ابراهيم الرشيد 871.00             
SA00684123  � "Vصنهات بدر قبالن العتي 390.00             
SA00686920 جاسم بن محمد بن عايش الحسون 650.00             
SA00687892 ى Q[عبد( بن مطلق بن شليويح المط 810.55             
SA00687912 P النعيم QRبن عبداللطيف بن حس Cنا 409.50             
SA00687913 tماجد بن باخت بن بخت السل 598.00             
SA00687937 يه N� معيض بن مهدى بن مسعود ال 59.02                
SA00688451 عبد( بن احمد بن عبد( باحميد 729.04             
SA00688640 احمد بن عبدالرحمن بن عبد( بن غيث 910.00             
SA00688910 محمد بن عبد( بن الحميدى الصقيه 650.00             
SA00688994 عبدالعزيز بن محمد بن صالح بن سلطان 1,239.42         
SA00689051 zالراج Xصالح بن عبدالعزيز بن ع 1,300.00         
SA00689291 محمد بن مساعد بن عبدالمحسن السديرى 429.00             
SA00689368 نايف بن حمد بن محمد الجمعه 2,314.00         
SA00689372 محمد بن عX بن حسن المهناء 578.50             
SA00693217 عبد( بن محمد سالم بن عبد( العرفج 312.00             
SA00696854  PVمحمد بن صالح بن حسن العري 12,480.00      
SA00697478  P#صالح بن عبد( بن عبدالرحمن الثا 1,170.00         
SA00717149 حمد بن سعد بن حمد بن عمر 1,950.00         
SA00717886 نادر بن محمد بن حمد بن دوخان ال سالم 650.00             
SA00718875  P#عبد( بن حزام بن محمد الزهرا 104.00             
SA00723651 عبد( بن عبدالعزيز محمد السمارى 697.58             
SA00725581 عبد( بن ابراهيم بن محمد العوشن 296.66             
SA00726957 صالح بن عX مفلح الهشبول 98.80                
SA00728144 هند ابراهيم بن عبدالعزيز براهيم 361.01             
SA00731884 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحميدى 6,890.00         
SA00731992 عبدالرحمن بن سعد بن يوسف النافع 1,430.00         
SA00736429 عال بن محمد بن محمد الحار#�  195.00             
SA00736529 صالح بن عبدالرحمن صالح الحجيالن 598.00             
SA00738849  Pيا� بن عبد( بن محمد القا� 1,300.00         
SA00739468 طارق بن احمد بن اسماعيل جادو 3,029.00         
SA00739511 tفهد فهيد فارس العج 338.00             



SA00744702 يف NOنبيه بن عبدالرحمن بن صادق ال 195.00             
SA00752169  P#السحيبا Cعبد( نا Cنا 957.58             
SA00752211 ذيبان بن عبد( بن ذيبان الصايل 5,928.00         
SA00755841 محمد بن سعد بن عبد( بن كليب 1,040.00         
SA00759086  Q[صالح بن محمد بن صالح الخض 676.65             
SA00762159 Cالنا Xبن محمد بن ع Xع 404.30             
SA00765689 لولوه عبدالعزيز عثمان الزومان 195.00             
SA00766879 عادل بن احمد بن عبد( البندرى 156.00             
SA00768490 جمال بن عبد( بن محمد المفوز 851.50             
SA00772489 ها#P بن حسن بن محمددبور 143.00             
SA00773651 محمد بن عبدالرحمن بن عبد( ال معثم 910.00             
SA00774543 ابراهيم عبدالرحمن ناC الفايز 3,760.12         
SA00774589  PVفهد بن محمد ابراهيم المحيس 3,120.00         
SA00776181 امل بنت حمد بن عبدالعزيز رويشد 390.00             
SA00778797 عبد( بن صقر المقبل 1,560.00         
SA00778862 فهد بن محمد بن عبدالرحمن ال صالح 5,770.70         
SA00785023 زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبيكان 1,272.18         
SA00785432 خالد بن عبد( بن عX العمرى 1,300.00         
SA00787122 يف NOال Cمحمد بن عبد( بن نا 8,619.00         
SA00787123  "Vالعتي Cمبارك بن نا�" بن نا 130.00             
SA00787654 سليمان عبدالرحمن ابراهيم الشعال ن 1,040.00         
SA00787676 يا� بن محمد بن احمد زيدان 3,900.00         
SA00787940 محمد بن سعد بن عبد( النوفل 910.00             
SA00788654 وليد بن عبدالعزيز بن محمد بن غيث 4,160.00         
SA00794915 ¨ q[بن عبد( ال ̈ احمد بن تر 650.00             
SA00799941 عبد( بن احمد بن منصور العسكر 4,420.00         
SA00806423 خالد بن ناC بن عبدالعزيز النوي¡ 2,600.00         
SA00809973 Xعبد( بن عبدالمحسن بن محمد الغفي 947.70             
SA00813421 عX بن مو� بن احمد الخليفه 65.00                
SA00818931 ¨ q[ال Xعماد بن محمد بن ع 1,052.74         
SA00821334 P بن محمد ابوحليقه QRاظهار بن ياس 305.50             
SA00822901 احمد بن عبد( بن محمد الزيد 6.50                   
SA00822997 صالح بن سليمان بن عبد( النمله 1,755.00         
SA00824333 يا� بن عX بن ابراهيم المهناء 962.00             
SA00825165 بريك بن سعد بن حمد السبي© 1,820.00         
SA00827116 سليمان بن محمد الثنيان 1,142.70         
SA00827783 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العسكر 1,538.03         
SA00834938 احمد بن عبدالرزاق محمد االنصارى 2,080.00         
SA00835762 محمود بن محمد بن ابراهيم الديرى 663.00             
SA00836874  "Vبنت سليمان بن محمد الكلي � 1,300.00         
SA00837929 oمحمد احمد العي oعي 650.00             
SA00840421 tفيصل بن سعود بن محمد التمي 2,015.00         
SA00842251 عX بن عبد( بن عX ال يتيم 39.00                
SA00843010 طالل بن صالح بن سعيد باخشوين 2,470.00         
SA00844713  "Vالزيا#" العتي Q[من Q[محمد من 196.17             
SA00845591  "Vفهد بن مطلق بن عيد العتي 343.20             
SA00846376 لطيفه ابراهيم بن محمد السالم 832.00             
SA00846613 oامل عبدالعزيز بن ابراهيم العي 650.00             
SA00848325 فهد بن عبدالرحمن بن محمد الحميدى 3,705.00         
SA00853641 يا� بن فهد عبد( الشايع 828.10             
SA00856947 وليد بن عبدالعزيز حمد السليم 1,267.50         
SA00858546 سعد بن عبد( بن احمد المزروع 363.87             



SA00864572 عمر بن عبد( بن فهد بن رميح 260.00             
SA00871389 سا� بن محمد بن سعيد سعد 416.00             
SA00872346 هيام بنت عبدالمجيد بن طه الزاير 507.00             
SA00873215 محمد بن احمد بن ابوبكر الكاف 16,185.00      
SA00876543 محمد بن عبدالعزيز بن عبد( الدخيل 1,300.00         
SA00876754 ناC بن ابراهيم بن صالح الشومر 520.00             
SA00879786 خالد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز العرفج 650.00             
SA00884351  PVخالد بن صالح بن سالمه المزي 799.50             
SA00885634 tخالد بن صالح عبد( التمي 8,806.20         
SA00895746 عبدالرحمن بن محمد عثمان الرشيد 4,550.00         
SA00897362 عبد( بن محمد بن عبد( بن ابراهيم 959.40             
SA00911120 هان NOهان ال N� بن Xصالح بن ع 650.00             
SA00934306 ناC بن صالح بن عبدالرحمن ال¡ا� 585.00             
SA00943158 P بن احمد باعقيل QRعبد( بن حس 46.54                
SA00945571 عائشه بنت عبد( بن منصور ابالخيل 910.00             
SA00946792 ثامر بن صالح بن عبدالعزيز الهدلق 754.00             
SA00951360 سلt بنت عبدالمحسن بن ع�X المومن 637.00             
SA00953147 طارق عبد( سليمان الحماد 195.00             
SA00953725  �

P{عبد( العري Cرياض نا 2,730.00         
SA00955235 رقيه سعيد احمد بغدادي 1,300.00         
SA00956326 بدر بن عبد( بن ناC الشما��  546.00             
SA00956996 ساره بنت عبدالمحسن بن ع�X المومن 553.80             
SA00963357 خالد بن محمود احمد الصوما� 13.00                
SA00974027 ن¡ بن عمر بن مقبول الحطا� 6,500.00         
SA00978322  P{بن جمال الثق Q[را� بن سم 425.10             
SA00980463 عبدالفتاح بن عبدالهادي بن ع�X المومن 260.00             
SA00981540  �

P#زايد الزهرا P "Rمحمد بن عوض 45.50                
SA00983446  Pى بن محمد بن سعد الدو� ص]" 195.00             
SA00987023  �

P#محمد بن عبد( محمد الثا 192.40             
SA00987314 جواد حسن محمد بوحمد 143.00             
SA00987422 احمد بن محمد بن عوضه الدماس 130.00             
SA00987455 مPV بنت عبدالعزيز بن عبد( المو� 949.00             
SA00988959 P الباذر QRغسان بن حسن بن حس 85.80                
SA00993578 عبدالعزيز بن حمد بن محمد الجمعه 2,542.54         
SA00996587 احمد بن احمد بن ناC الخزعل 445.90             
SA00998633 محمد بن عبد( محمد المسيند 78.00                
SA01009134 عبدالرحمن عبد( بن عX البسام 5,200.00         
SA01053011 عبداالله بن حسن بن عمر ال الشيخ 1,859.00         
SA01965106  PVعبد( بن ابراهيم بن صالح الحعوي 1,560.00         
SA04159119 ف بن ضيف ( بن عبدالرحمن الحار#�  NOم 390.00             
SA05046500 صالح بن ناC بن عبدالعزيز الOيع 19,500.00      
SA06022002 كه عبداللطيف ومحمد الفوزان للتنميه وال N� 39.00                
SA08088071 جهاد بن عبد( بن احمد ال خريده 175.50             
SA08647306 عX بن عبد( بن احمد العبدالعزيز 520.00             
SA16121970 Xالمحمد ع P QRاحمد حس P QRحس 520.00             
SA23021955 عبدالرحمن عبد( عX الراشد 2,860.00         
SA44556699 عبدالعزيز بكر محمد بن الدن 7,800.00         
SA46662935 ابراهيم صالح حمد المسلم 1,320.80         
SA54843054 P بن عيo البوعبيد QRمحمد بن حس 1,300.00         
SA55933923 صالح بن محمد بن صالح المهناء 260.00             
SA99988917 احمد حمد عمر الصائغ 104.00             
SD00486352 عمر عبدالمو� عبدالرحمن 299.00             



SE00562314 ARNE SVEN SALSTROM 546.00             
SG00060102 GEOK PACK HO 1,337.05         
SG00954082 GORDON LI 390.00             
SK00451745 LUCIA ABU GHAITHOVA 468.00             
SY00169401 محمد انس خليفه المحاسنه 650.00             
SY00230057 سليم فوزى حاتم 650.00             
SY00253614  � "Vمحمد درويشالحل Xلي 65.00                
SY00422518 Xالسيد ع  zبهجت احمد صب 2,210.00         
SY00456890 شاهر اسماعيل كمال 130.00             
SY00467598 شاهر اسماعيل كمال 2,600.00         
SY00546172 رباح يونس اياسو 492.70             
SY00547114 CORINA MOUSSA  MAKHOL 910.00             
SY00566177 Xنضال ثامر ع 58.50                
SY00617786 عالء محمد حا�" قدور 2,600.00         
SY00653268 فراس محمد زه]Q بوظه 260.00             
SY00671771 مها اسامه الريس 910.00             
SY00676839 محمدنديم عX مظفر الخطيب 520.00             
SY00711545 مصباح معاويه االتا� 91.00                
SY00825472 بش]Q سنجار الشيخ 415.35             
SY00987462 JIHAD NAYEF SULIMAN 150.80             
SY00987632 P الصباغ QRمحمد ماهر ياس 390.00             
SZ00077822 THOMAS KNAKOWSKI 130.00             
TN00326936 HASSINE BEN HACHMI 136.50             
TZ00012124 SALIM AZZAN HUSSAIN 143.00             
UAE0025369 عبدالرحمن محمد عيo اسماعيل طاهر 1,716.00         
UAE0076754 محمد نبوى محمد يونس 1,300.00         
UAE0095126  �oعالء الدين عمر عرفات الدي 377.00             
UAE0495553  PVداليا عبدالعزيز مسعد محمد المث 16,510.00      
UAE1303800 رامز حمدان راغب العيله 2,275.00         
UK00074514 EBTISAM EL SAYED IBRAHIM 650.00             
UK00125524 HORMAZDIAR DARA 237.90             
UK00256651 JACQUELINE FRANCES REED 985.92             
UK00288998 RAYMOND HOGAN 5,200.00         
UK00359499 ANDREW REID TOMLINSON 130.00             
UK00469104 MOHAMMED AZAM 390.00             
UK00604913 JAFFAR SADIK ALLAWI 3,328.00         
UK00629125 MANSOOR TAHERALLY SUTERWALLA 2,600.00         
UK00948104 OMAR ABDUL RAOUF MOHAMED DERBAS 130.00             
UK00951247 ANNE-LOUISE HARDWICK 650.65             
US00068138 SYED SHAMMIM IQBAL RIZVI 650.00             
US00347967 ISAM AHMAD SARAMA 21.71                
US00586195 Lamia Fathi AbuSedra 3,900.00         
US00636353 ETEMAD GHAMZEH 1,105.00         
US00675664 LAMEES ABU ISSA 325.00             
US00721126 SOUMAYA FENJIRO 1,300.00         
US00754861 ROBERTO JOSE KRIETE 52.00                
US00826349 CLIFFORD DUNN RHODES 35.10                
YE00015965 احمد عX احمد المدورى 390.00             
YE00058500 مPV عبدالرب عبدالرحمن عبد( 182.00             
YE00119745 محمد محمد صالح شمالن 546.00             
YE00237050 اسامه محمد احمد بافضل 5,135.00         
YE00313594 صالح مهدى عX البابكرى 14,669.20      



YE00366291 حسن عبدالرحمن محمد العطاس 1,950.00         
YE00464621 وليد عX سالم باغوث 195.00             
YE00487638 بدر عبد( عيظه الجابرى 650.00             
YE00561787 محمد عبد( صالح العزب 124.80             
YE00734512 احمد عبد( محمد باسليمان 4,290.00         


