
NIN / رقم المستثمر Name / االسم

 Dividend 
Amount in 
AED / مبلغ 

األرباح بالدرBم
JO00418870 را/ عي. عبدالحميد الشعي#"  680.00             
0004225790 عثمان حسن ع6 سالم الحوس1#  275.20             
0005224428 فريده محمد بالل مراد 49.20                
US00654702 ADEL ABDELRAHMAN ELBANNA 400.00             
RU00987347 ALI KKHREVICH 13,344.00      
US00547140 AZIZ TADAYON 960.00             
IN00778710 BIJU MANIYAMKERIL JOSEPH 463.20             
UK00945690 CHRISTOPHER CLEMENT ASHMORE 1,336.00         
BG00456931 DESISLAV TODOROV GEORGIEV 800.00             
AU00880124 FUAD FAWZI SUKKAR 860.00             
RU00987077 GULNARA ALEKSEEVA 502.00             
IN00675540 HITENDRA KUMAR TRAMBAKLAL DOMADIA 1,340.00         
IN00521478 JUNED JAVED SHAIKH 2,000.00         
SZ00068510 KARIN THUR 200.00             
IN00953362 MARIA SUSANA 280.00             
PH00702191 MARTHA ARCENAS MANZANILLA 49.20                
CA00154789 MOHAMMED FAYAD HAMZEH 2,800.00         
IN00589856 MOHAMMED IRFAN ABDUL GAFFAR 98.00                
DE00125580 NABIL ZABDEH 1,846.40         
SE00884411 NEO RAGDAN DJABER 1,427.60         
UK00394508 OMRAN HUSSAIN BAKER 1,000.00         
CH00687112 PAOLO MARKUS FITZE 200.00             
PAK0044855 SHAHID MAHMOOD SHAIKH MUHAMMAD 1,040.00         
IN00567854 SHARIFUDDEEN HAMEED 400.00             
IN00837622 SUBRAMANIAM SEETHARAMAN 4,000.00         
IN00556639 SUNITHA SOOSAN GEORGIE 200.00             
0036289530 احمد مبارك مسعود جاسم الظاهرى 400.00             
JO00498775 احمد محمد احمد عبداحمد 247.60             
EG00467489 ف ع6 محمود خليل NOا 1,600.00         
EG00817203 الشواد1P محمد الشواد1P محمد 10.00                
MA00496846 Q1 مدغاSالمصط 400.00             
EG12121477 اميمه صالح الدين ع6 حسن 800.00             
0006998213 انعام عبد] ع6 الكت#"  1,140.00         
JO00512384 بالل عوده عايد عبدالفتاح 100.00             
SY00192678 ثابت حسان ن_ى 256.00             
0062919883 ثامر ربيع ابراهيم خميس 2,711.60         
0064483535 ثا1e خادم مبارك عباد الهام6 6,000.00         
OM00663928 حمود بن سعيد بن حمود الخلي6 220.80             
0003269991  gPخالد عبدالكريم محمد عبد] المرزو 2,000.00         
0001236998 دانه عبد] محمد مسلم محمد المحر/ 280.00             
0062849088  "e jkدانه محمد خادم المح 4,300.00         
0025121973 داوود ع6 داوود محمد عبد] جفال 9,400.00         
0002485631 راشد هالل راشد هالل العلي6 1,320.00         
LB00132518 mرا/ محمد سل 320.00             
JO00354069 رe" وليد محمود الخاروف 1,000.00         
0057311684  "eرفيعه محمد مفلح اال حبا 586.80             
0003645804 زبيده السيداحمد صالح 1,080.00         
MA00117654  1eزكيه بنا 1,960.00         



0004424954 rسعيد محمد خلف المزرو 2,100.00         
0023722871 سمر ع6 زوجه محمد احمد محمد ناu" الحاشدى 382.80             
0028101977 ى jk1 بخيت المهvشيخه مطر حا 3,056.80         
0002121974 صالح محسن صالح الحامد 7,200.00         
0049564841 صالح مساعد حسن ع6 المصورى 2.00                   
JO00847719  jkعبدالقادر حج j#طارق يح 544.00             
0009876505 طالل محمد احمد عبد] دسمال السويدى 168.00             
SY00581651 Qعائشه احمد الجا 520.00             
0015465769 عائشه احمد سلطان غنوم الهام6 800.00             
SD00475089 عبدالرحمن عبد] قر|N ابو صباح 0.40                   
SY00448547 عبدالفتاح محمد هاشم 1,400.00         
OM00326154  1eعبد] بن مسلم بن ع6 الغيال 265.60             
0049450731 عبد] راشد سالم عيد السويدى 880.00             
0054157854 عبد] سالم حسن خميسالحوس1#  400.00             
0042688045 عبد] كرم محمد مراد 49.20                
0009867550 Qعبد] محمد احمد عبد] العبيد 860.00             
0049584246 1 المنصورى jعبيد محمد حمدان سالم� 2,000.00         
JO00259637 ع6 عبدالصمد الحاج يوسف الراشد 1,053.60         
JO00991893 ع6 محمد محمود الحبش 532.00             
JO00276522 عي. الياس يوسف الياس جحا 156.00             
0098786855  N|عي. خليفه احمد المحمود البلو 914.00             
0026597018 ى jkعيالن سعيد عيالن عبد] المه 2,839.20         
0047749735  "eغابشه مبارك االحبا 2,460.80         
0097929461 غاده وفيق الدامر زوجه عبد] خليل المطو 800.00             
JO00235984 غالب جميل خالد احمد 720.00             
0058679944  N|بن واحد المرى البلو jkغانم شب 178.00             
LB00974651 غسان جرجسعطيه 156.00             
JO00531728 غسان جوده حنا جوده 260.00             
JO00512501 1 عوده ع6 jغسان حسن حس� 1,200.00         
JO00632597 غسان حموده عوده 860.00             
0083905120 فاطمه عي. محسن النويس 891.60             
0049519864 كامله خلفان جباره المرر 8,133.60         
0032800918 لي6 عبدالحميد ابراهيم الحوس1#  20,000.00      
0007488204  gPمحمد ابراهبم ع6 حسن المرزو 800.00             
0031101975 محمد خلف احمد خلف العتيبه 25.20                
YE00874342 محمد سالم محمد الحامد 160.80             
0013420061 محمد سهيل دليله سالم العامرى 9,202.00         
0056789411 mمحمد سيف عبد] محمد النعي 560.00             
IR00955387 Qمحمد صالح محمد نور جما 346.00             
0025787801 محمد عي. محسن مطوع النويس 1,784.40         
QA01063921 محمد منصور ابراهيم منصور 20.00                
JO00480857 محمد ها1e خليل شحاده 298.00             
0028794565  N.مريم سالم زوجه راشد سعيد راشد القي 400.00             
0019462659 مريم مرشد ع6  مرشد المرر 9,202.00         
0045749754 مسلم عوض مطرف الصيعرى 200.00             
0006232651 مصبح ع6 مصبح بونعاس الرمي#�  86.80                
0006451287  gPم#1 محمدزوجه سلطان ابراهيم محمدالمرزو 110.00             
0014920494 rنواف محمد عبدالرحمن المنا 400.00             
0095874126 نوال ع�6 محمد بوسناد الشام.�  128.80             
0082354498 نور ] عاهد معروف الرطروط 2,000.00         
0054629831 ها1e احمد عبدالرزاق عبد] النق#"  10,222.80      
0099087707 هدايه جمعه زوجه الشيبه سعيد الهام6 1,200.00         



0003989101 هالل سلطان محمد راشد القبي. 10.80                
JO00157842 غسان هاشم شاكر خليل 700.00             
CN00098622 GU HONG MEI 1,400.00         
IN12553498 VADAKKAN FRANCIS 46.00                
OM00129752 حامد بن احمد بن سالم العجي6 406.40             
0031896475 1 عبد] جاسم محمد الفردان jحس� 9,680.00         
0042284869 1 عي. محسن مطوع النويس jحس� 3,415.20         
0030437811  Nي� NO حصه سالم سعيد النهدى 9,284.40         
0049249671 حماد حمدان سلطان حمد العامرى 801.20             
0088405696 rحمد محمد حمد سالم المزرو 18,404.00      
0075738185 1 عبدالرحمن المدفع jحمده حس� 6,002.00         
0063941682  "e jkحمده عوض راشد زايد المح 5,460.00         
0068138662 rحميد جاسم براك محمد المزرو 160.80             
0010395918 حميده عي. محسن مطوع النويس 5,404.00         
0040060870 حنان عبدالرحمن زوجه السيد محمد راشد 8,132.00         
0006932166 خjk ] شمال الفارس 400.00             
0003388547  1 jساره ع6 عبد] سالم شمالن المصعب� 382.00             
0006875750 mعائشه ابراهيم يوسف ع6 الطابور النعي 236.00             
0005543221 ع6 خليل احمد عبد] الحوس1#  4.00                   
0027425482 غانم مبارك راشد المنصورى 400.00             
JO00420351 غرام محمد مطر الحوامده 80.00                
JO00623331 غسان ابراهيم محمد طحل 200.00             
JO45317565  "uي�ى احمد عبد] ابراهيم ال�و 400.00             

UAE101000137609 ر السويدي 1 jkه محمد حمد م jkم 20,000.00      
IN00259861 ROY SEBASTIAN 420.00             
PK00250929 YASSER ABDULHAMED ABDULHAMED 2,893.20         
0078784434 عائشه ابراهيم زوجه ابراهيم بال ل بخيت 61.60                
0006946531 عائشه ع6 سعيد الرئي. 92.00                
0081828469 عمران ع6 ناv عبد] العويس 160.80             
SA00456526 � طاهر الشهاب مؤيد ح�" 160.00             
0006335353 محمد سالم عبيد الع_ى الشام. 14.00                
0099095423 محمد عبد] عي. خليفه بوشهاب 3,400.00         
EG00895215 ياO عبدالحميد السيد فاضل 480.00             
0006893100 1 سالم الياف� jاحمد عبد] حس� 284.00             
0070486900 احمد ع6 احمد فرج باتيله 64.40                
JO00698584 اسهيل ابرهيم محمد عوي� 218.00             
0003571590 المر راشد حارب عبد] الظاهرى 150.00             
0070554492 جمعه خلفان عبد] سالم الشب6 1,328.00         
0085215987 حمد راشد حارب عبد] الظاهرى 1,828.80         
JO00593930 را/ ماجد عبدالفتاح حسن 1,032.00         
0024282710 سيف سعيد ناv عبيد الغي#�  882.00             
0007521564 عفراء سالم زوجه سلطان ع6 سلطان 800.00             
0004414228  N|عمر سالم خميس خلفان خميس البلو 116.00             
SA00259898  �

1eغديف غديف مسفر القحطا 1,928.00         
0089256487 محمد سلطان عبيد وقيش الظاهرى 1,200.00         
0029924133  N|موزه محمد راشد ع6 البلو 2.00                   
0081581399  1eميثه الظبيب سيف معيوف العريا 3,800.00         
0028694828 ورثه المرحوم محمد سعيد محفوظ الصيعرى 2,159.20         
0012787151 سعيد محمد ع6 محمد حمود زيودى 600.00             
0099424781 غنيمه عبد] مو| 4,922.00         
SO00532781 AHMED ABDULLAHI MOHAMED 1,200.00         
IN00995222 ZIAD KAMARUDHEEN 680.00             



0006188088 حمده سعيد سعيد سهيل بالقطرى الخي6 240.00             
0071316000 راشد خليفه عبيد المرموم الظاهرى 198.80             
0099210475 فاطمه خليفه زوجه سلطان سعيد محمد العريان 400.00             
0083996979 موزه راشد خليفه عبيد المرموم الظاهرى 198.80             
0038077818 ى jkراشد سعيد ع6 ب� المه 9,284.40         
JO00596161 غسان فارس عبدالفتاح محمد 1,520.00         
EG00589961  gS1 عبدالحميد الفSمحمد مصط 1,560.00         
0009964402 مروان محمد جمعه راشد المغ#1 الحمودى 160.00             
IN00424253 RAHUL GOEL 80.00                
UK00674933 ASIF SABRI 400.00             
MY00656279 PRAMA LATHA KM KESARI 617.60             
IN00754063 THAMANNA ZARATHUL 100.00             
EG00141761 داليا جميل حفظ ] حنا الشويخ 480.00             
0068768467 سليمان محمد عبد] اه6 1,000.00         
0048725299 غازى اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ 2,240.00         
0092857342 غاليه مصط1S صالح مصط1S الجزيرى 93.20                
0009856244 rغانم احمد غانم بن ديالن المزرو 253.20             
0005576015 غانم راشد عي. راشد الحمرا1e الشام. 9,202.00         
0073801529 غانم محمد احمد ابراهيم السعدى 248.00             
0057423562 غبيشه محمد نويه 2,251.20         
LB00835539 غسان وديع فرحه 23,861.20      
0099882134 غالم كريم احمد ع6 400.00             
BZ00065822 ABDEL KARIM AMIR SOUBRA 600.00             
IN00692391 ABDUL CHAUDHARY 1,400.00         
IN00581477 ABDUL RAHMAN NISAR KHTIB 620.00             
PK00993521 ABDUL WAHEED MUHAMMAD 760.00             
NG00458404 AHMADU ADAMU MUAZU 15,200.00      
IQ00698345 AHMED THAMIR ALI AL MOUSAWI 202.40             
IN00987720 ALEEM IMTIAZ AHMED 80.00                
IR00853220 AMIR AHAD PISHYAR 80.00                
DE00658944 ANDREAS AIKE DUERKOOP 80.00                
IN00991756 ANNAHITA SHARUKH BARIA 108.00             
ES00991521 ANWAR NASIR FARUQUT OR  ALEXANDRA RAQUE 800.00             
IN00654854 ATUL DHARIWAL 430.00             
JO00753159 AYMAN SHEHDEH ISMAIL FAREH 600.00             
PAK0064033 AYUB KHAN ISRAB 470.00             
US00658900 BAHRAM FARHAT SEPAHI 3,058.00         
UK00265874 BASHAR ZAKO 1,000.00         
PK00871198 BASHARAT MEHMOOD CH KAMAL DIN 80.00                
IN00475133 BINNY JOHN 126.00             
IN00672033 BORJIYA JOSEPH 400.00             
MA00248317 BOUCHRA AAZIZ 160.00             
IN00325772 CARLIN ARON TANNEN 90.00                
BG00394503 CHRISTIANA VASILEVA ABU MORRI 308.00             
IN00234625 CLYDE CHRISTOPHER D'SOUZA 10.00                
IN00998723 COLIN JOSEPH DCRUZ 200.00             
PH00652155 CRISTINA CARPINTERO 204.00             
IN00257433 CYNTHIA ANTHONY JOSEPH 107.60             
IN00811235 DANNY PREMCHAND 400.00             
IN09093411 DEEPAK NARWANI 400.00             
IR00986304 EHSAN REZA AKBARIRAD 72.00                
IR00256397 ELHAM ALI KIANI 320.00             



IR00332262 ESFANDIAR FATHI 800.00             
LB00450866 FADY TANIDS BOUSTANY 460.00             
PK00528956 FAISAL ABDUL HAMMED 257.20             
PAK0068454 FAIZULLAH SHAKRULLAH 400.00             
PK00125986 FAWAZ VALLIANI 8,000.00         
PH00854233 FLORITA NAVARRO 26.40                
FR00547844 FREDERIL CHRISTIAN JALQUES 168.00             
UK00569388 GHASSAN SARHAN 40.00                
IT00650548 GIANFRANCO DATTIS 360.00             
IN00526144 GOPAL NANIKRAM GURBAXANI 800.00             
IN00219661 GOPIDAS PRAJITH 78.00                
IN00321586 GUL JAWAHARLAL LALWANI 400.00             
US00569336 HAMDI ABDEL OSMAN 4,000.00         
IR00990674 HAMEO GHAVIDEL 40.00                
IN00200568 HARISH DARSHAN SINGH NARWANI 3,440.00         
IN00698579 HARJIT SINGH GOURI 974.00             
TZ00528744 HASNAIN MOHAMMED SULEIMAN KHIMJI 4,600.00         
IR00094528 HASSAN ABDOLKARIM SEIHAVI 1,240.00         
IN00214865 HEMLATA AJAY GOR 172.00             
AU00652532 HENGAMEH MAHVI 880.00             
SZ00876543 HICHAM BAGHDADI 3,640.00         
IR00316981 HOSSAIN MOHAMMAD SHABAIRI 760.00             
IR00542213 HOSSEIN RAHIM MAHROU 1,200.00         
CN00945113 HUANDE XUE 800.00             
IN00584651 HUSSIEN JHANJARIA GHULAM 452.00             
BD00264822 IBRAHIM ESLAM SALEH AHMED 400.00             
NG00290453 IFEANYI JULIUS OKO 13.60                
RU00062911 IGOR STRELNIKOV 12,800.00      
IN00820293 ILAN DEVASSY JOY 400.00             
IN00765454 IMRAN HIDAYAT HIDAYATHULLA 356.00             
DE00987050 IRIS JOHANNA LEISEN FIELLEP 630.00             
PAK9543680 JALALUDDIN MOHD SULEIMAN 2,600.00         
CAN0067453 JERRY LEROY HANSON 320.00             
IN00256325 JOGI RAJ CHUGH 138.00             
EG00857444 JOSEPH AZIZ ABDEL MALAK BESADA 200.00             
LK00786221 JUDE MANOJ 516.00             
IN00141497 KAMAL PRAKASHBHAI 100.00             
IN00985655 KARAN BEHL 1,660.00         
RU00563392 KARASEVA TATIANA 600.00             
LB00458958 KARIM MOVNIR SLEIMAN 400.00             
IN00906750 KAUSAR KHURSHEED 46.00                
PAK0095848 KHALIL UR REHMAN 750.00             
PAK0087442 KHURRAM RASHEED SIDDQI 5,329.20         
KR00748563 KI HO KIM 800.00             
IN00990671 LALIT KUMAR 750.00             
IN00560933 LALITHAMBIKA KRISHNANKJTTY 400.00             
IN00963285 LAWRENCE FRANCIS D'SILVA 1,600.00         
IN00645931 LEESHA DEEPAK UTTAMCHANDANI 1,200.00         
PH00893764 LORELA UDARBE 22.40                
IN00256417 MADHU LODHA 600.00             
CA00569066 MAEN ZAKKAR 2,150.00         
IN00562911 MAHAK OR ASHOK 3,440.00         



IN00041245 MAHESH MOORJANI 1,450.00         
US00659877 MAHMOUD AHMED ABU ALI 1,180.00         
PH00645907 MALUSA JULARBAL RONQUILLO 42.40                
IN00652845 MANISH or DHARMENDRA LAKHANI 2,000.00         
IN52518610 MANISH RAMESH BHATIA 400.00             
IN00764483 MANOJ GUL THAWANI 800.00             
IN00650861 MANOJ KUMAR SUNDER BABLANI 200.00             
IN00236199 MANOJ KUMAR VALLIKUDIYIL RAVI 169.60             
PH00975542 MARIE ANTOINETTE CRUZ 120.00             
IR00698633 MARYAM AZAD 426.00             
IN00997841 MATHEWS KUTTIPARAMPIL 80.00                
IN00645897 MATHEWS PARUMOOTIL GEORGE 2,000.00         
LB00450024 MAY ALI JABER 200.00             
IN00986523 MEESALA SUDARSAN RAO 1,000.00         
USA0076561 MICHAEL R ZIEGLER 6,600.00         
NZ00148760 MICHEAL JOHN STUART PARK 4,391.60         
TZ00653247 MOHAMED BASHIR SOMJI 600.00             
IN00873021 MOHAMED FAISAL MALKANI 430.00             
IN00971154 MOHAMED HUSSAIN PATHAN 400.00             
LK00994523 MOHAMED MINHAJ THAJUDEEN 108.00             
PAK0092334 MOHAMMAD AAMIR NAFEES 56.80                
UK00128750 MOHAMMAD ALI AHMED JAFLEAH 1,212.00         
USA0098675 MOHAMMED IMRAN SHERAZEE 186.80             
SK00968574 MOHAMMED MOUSA 1,600.00         
IN00652050 MOTILAL RELLUMAL 800.00             
PK00954123 MUHAMMAD FAHIM ABDUL RAZZAK 600.00             
PK00125480 MUHAMMAD HUMZA ANWAR SULAIMAN GHAZI 180.00             
IN00875264 MUHAMMED ESSA 140.00             
PK00587653 MUNIBA KHAN 70.00                
PAK0056730 MURTAZA MAN KANI MAHMOOD AL MANKANI 200.00             
IN00789232 MUSTUFA ZOYEB KANTAWALA 860.00             
IN00991820 MUZAMMIL 800.00             
CA00651234 NADER EL KHALDY 1,320.00         
UZ00948558 NADIRA ERKAYEVA 34.40                
IN00998032 NAIR ANIL BHASKARAN NAIR 400.00             
UK00581566 NAJALIE RUTH GLORNAEY 68.80                
IN00112540 NALKHANDE ASIM AMIN 296.00             
CA00994723 NANCY MAMDOUH NOUH 220.00             
IN00568721 NARESH KUMAR LUDHANI 400.00             
IN00762533 NARESH KUMAR RAMSHANKAR 1,800.00         
UK00982354 NASSIR KHAN NAUTHOA 800.00             
PAK0076043 NAZIM RIAZ MUHAMMAD RIAZ 120.00             
IN00064530 NIRAJ VIRENDRA 430.00             
IN00990673 NIRANIJAN PAIS PRABHU 560.00             
IN00874430 NISSAR AHMED 158.00             
US00069611 NOSER ANDERW PATRICK 28.00                
TR00993511 NURBANU AKSIT 432.00             
CA00994582 OMAR SALIM BINBREK 532.00             
IN00986705 PARVEZ ESSA ALIMOHAMMED MERCHANT 460.00             
UK00218647 PATRONIS IOANNIS 360.00             
IN00516077 PERWIN CHIRAG MEHTA 400.00             
PH00763455 PETER DENNIS PARAYNO 66.00                



IN00874533 POOJA VINIT HINGORANI 300.00             
IN00654032 PULIKKOTIL GEORGE 4,400.00         
IN00254460 PUTHUKKUNNATHU MATHAI THAMBI 1,000.00         
SG00943320 RAGHBIR SINGH BAJAJ 320.00             
IN00128965 RAHUL SHASHIKANT KURLEKAR 246.40             
IN00136295 RAJEEV RAJESH SAWLANI 17.20                
IN00653160 RAJENDRA KUMAR KANTILAL 760.00             
IN00469355 RAJESH PREMKUMAR NAVLANI 2,260.00         
IN00524148 RAJKUMAR ARAVIND 180.00             
IN00325426 RASHED BASULEMAN 172.00             
IN00581965 RENOLD SUGUSTINE LOPES 200.00             
IN00763300 RESHMA MEHRA 86.00                
PAK0058950 RIHAM ALI 160.00             
IN00065417 RISHI TAYAL 80.00                
SY00853347 ROLLA HASSAN HUDAIFA 108.00             
IN00257690 ROSHAN MOHAMMED 40.00                
IN00256854 ROY SAMUEL 1,002.00         
IN00258550 RUBINA KHAN 460.00             
IN00091258 SANDEEP CHAWLA 200.00             
IN00862147 SANJAY KANAYALAL WADHWANI 1,248.00         
IN00325685 SANJAY SHEWAK HINGORANI 200.00             
IN00788541 SANJEEV PAUL SINGH 800.00             
IN00586925 SANTOSH RAMAKMAHNA PILLAI 688.00             
PAK0045631 SAYAM IQBAL MOHAMMAD IQBAL 90.00                
IR00748640 SEYED MAHIYA SEYED MOHAMMADALI AZMOODEH 120.00             
IR00767621 SHAHROKH FARHADI ABBASSI 3,500.00         
IN00514715 SHAKIL KASEM KALSEKAR 150.00             
AU00577321 SHAMEELA ESSOP 1,670.00         
IN00996310 SHIJI JACOB 400.00             
IN00010915 SIMI SANJAY NAIK 80.00                
IN00256931 SOMASEKHARAN VASUDEVAN PILLAI 200.00             
IN00276288 SONAM SAHAI 1,200.00         
IN00931732 SRIVIDYA SUBRAMANIAN 400.00             
CA00658966 STAN SAMUEL PAUL 570.00             
IN00045179 SUBHASHINI RAMAMOORTHY 108.00             
IN00772188 SUMITHRA MAITREYA 4,800.00         
IN00905344 SUNDEEP FERNANDES 21.20                
IN00990443 SUNIL ROSHAN FERRAO 800.00             
KZ00658299 SVETLANA NAIMANOVA 200.00             
PK00991851 SYED AMIR HMDER RIZVI 600.00             
BD00282561 SYED IQBAL HOSSAIN 1,000.00         
IN00568974 SYED SARWAR ALI SYED 1,160.00         
PAK0099501 SYED TAUQEER AHMED SHAH 400.00             
USA0090675 TAREK FUAD TAWIL 507.20             
IN00991407 TEJAL RAMANLAL DESAI 400.00             
US00385143 THAFER JAMAL HANINI 344.00             
IN00231662 THAJIMA ANZARI 400.00             
IN00498651 THAYYIL UPENDRAN REJI 108.00             
LB00569877 TONI GERGES JREIGE 662.00             
SK00675300 VIERA VIERAYOVA 1,600.00         
IN00991720 VIKAS DAHIYA 146.00             
IN00983422 VIVEK KUMAR BALANEY 470.00             



IN00357432 VIVEK RAMASWAMY MUDALIAR 3,200.00         
PAK0099812 WASEEM SHERAZI 472.80             
IN00917456 WELDON ROBERT DE SOUZA 860.00             
JO00657714 YAZAN MOH'D GHAZI FATHALLA 200.00             
CN00658977 YE XIAOYAN 1,720.00         
CA00058595 YEHIA EL AZAB 600.00             
IN00997853 YOGESH KUMAR SUMIET KUMAR 400.00             
CN00458046 ZHOU TING 5,200.00         
LB00764411 ابتسام اسعد جمعه 1,134.80         
MA00589560  1eابتسام البوزنا 900.00             
0002351251 يع العاز/ Nابتسام ح�" سعود ال� 15,852.40      
0004527117 ابراهيم راشد سعيد راشد الطاير المرى 4,000.00         
LB00645930 ابراهيم قاسم حيدر 1,200.00         
0001039457 احمد اسماعيل ابراهيم حسن الفردان 2.00                   
JO00275257 احمد بشjk ابراهيم ابراهيم 386.00             
SA00826544 احمد بن عمر بن محمد السنو| 860.00             
SY00256899 احمد جمال انور الشيخ 4,800.00         
0004687684 احمد سالم احمد سويدان 860.00             
PS00857435 احمد سليمان يوسف ابوعيده 400.00             
IR00659826  1eاحمد سيد جواد سليما 120.00             
YE00018265 احمد ع6 صالح الع�"  400.00             
YE00272672 احمد ع6 مبارك المهرى 7,980.00         
EG00765512 ادهم عادل ع6 بهجت 2,100.00         
SA00210541 اسماء بنت حمد بن سعد السليمان 600.00             
EG00362933 اسماء عبدال� ابراهيم محمد 508.00             
EG00210573 ف حبيب عبدالسيد NOا 1,400.00         
0004762533 اقبال بيكم محمد زين العابدين 490.00             
BH00421187 السيد محمد تgS محمد رضا قاهرى 2,382.00         
0004510088 ى jkاليازيه عمر ع6 سعيد حارب المه 2,218.00         
TN00853695 اما1e بنت صالح بنعنار 1,200.00         
0001256895 امل ابراهيم خليل زوجه محمد عبيد مبارك 32.00                
LB00731727 v1 ع6 نا jام� 716.00             
JO00565422 انس محمد توفيق الطوي. 600.00             
IQ00565291 اياد مراد حسن 200.00             
JO00698633 ايهاب وجيه عبدالرحمن تايه 800.00             
JO00648954 ف NO بدر jkبدر سم 3,800.00         
0099456777 ثا1e صغjk كنون محمد يراده اجت#"  960.00             
SY00125468 جمال عمادالدين الشيخ ادم 720.00             
0068950044 1 الصايغ jحاتم خليل ابراهيم حس� 2,460.80         
0055133671 حامد عقيل عبد] الفهيم 92.00                
SD00986751 حسام الدين عبدالمنعم حسن الطاهر 40.00                
YE00256399 ج#"  Nحسام عبدالحبيب سيف ال� 560.00             
SY00620590 حسان حسن الصواف 200.00             
IQ00123348 1 هادى رشيد jحسن� 400.00             
0013121160 حميد عبيد سعيد بخيت 9,202.00         
0081194299 خالد جمعه عبدالرحمن القطان 200.00             
0095665873 خالد محمد حسن ابراهيم الحواى 49.20                
SY00991785 خلدون سعيد سمور 600.00             
0005792038 ى jkخلود عاضد راشد عاضد المه 9,202.00         
0002681995 خليفه محمد ابراهيم احمد بوهزاع 560.00             
EG00316786 دارين احمد محمد حسن ابراهيم 488.00             
JO00986751 داال  بكر عليا الحيارى 496.40             



JO00940623  g#داليه سليمان بشاره قفعي 920.00             
JO00524574 دانه عماد جمال عبدالجابر 200.00             
SY00578965 داود سليمان  سليمان اغا 680.00             
EG00745694  gPرؤى احمد نشات ابراهيم الدسو 40.00                
LB00128751 رودى الياس فارس 352.00             
LB00652120 روال احمد يونس 300.00             
LB00239851 اره NO ريم صالح 126.00             
JO00896300 سامر غازى مسعود مسعود 200.00             
0014587958 ساميه عبد] محمد ع6 566.40             
JO00862567 سحر رياض صالح الخفش 390.80             
0015481054 ى jkسعيد الشيخ عمر عبيد الماجد المه 1,600.00         
EG00265980 سليمان السيد سليمان محمد 309.60             
LB00365297 شادى مخائيل مطر 150.40             
LB00542857 بل سمjk القزى NO 760.00             
0008089555 يف العلماء NO يف عبد] الشيخ محمد NO 4,100.00         
EG00534562 يفه فاروق حسن احمد NO 800.00             
BH00987765 شيخه خليفه ابراهيم عي. الكع#"  1,044.00         
JO00253649 صابرين محمود عبدالقادر 400.00             
YE00548541 صالح خميس صالح الجابرى 288.00             
JO00971157 طارق سعيد محمد الخوالده 200.00             
0087517891 عائشه ابراهيم جوليد 1,200.00         
0050090679 عائشه ابراهيم محمد 49.20                
0014136973 عائشه احمد عبد] زوجه فهد عبدالرحمن 10.00                
0043244899 ى jkعائشه سالم ع6 سعيد غليطه المه 1,686.00         
YE00198432 عادل ع6 داوود عمر 200.00             
IQ00761432 عادل ع6 عبد] كريدى 20.00                
0033485712 ى jkعارف سلطان راشد بن قبا المه 1,400.00         
0003268055 1 ع6 jعبدالحميد ابراهيم حس� 6,500.00         
SA00435478  1 jاج محمد صالح حس�O عبدالعزيز 1,400.00         
SY00518655 عبدالعزيز ف#g نحاس 238.00             
0057654838 عبدالغفار غالم ع6 قادرى 54.00                
SA00184540  "eعبد] بن صنت بن برجسالحر 400.00             
0026525958  �

1eعبد] جعفر عبد] الزرعو 60.00                
0004369956 عبد] سالم سعيد الشام. 7,195.60         
0088532698 عبد] Oاج شهاب محمد احمد 20.40                
IQ00875216 عبدالهادى محمد هذال 800.00             
JO00686856 عبjk يونس محمد جرجيس 400.00             
0005445690 عذبه سالم زوجه سعيد حمد مصلح جمهور 400.00             
SA00991582 عصام بن هاشم بن محجود الغامدى 88.00                
0032147622 عصام حسن صالح حسن محبوب 480.00             
0093928038 عفراء عمjk الفال| زوجه محمد عبد] 6,683.60         
EG00418734 عالء الدين مصط1S عبدالفتاح 200.00             
0019652471  N|ع6 رجب محمد مراد البلو 120.00             
SY00698655 عمار محمد فائق العابد 2,800.00         
0056454218 mعمر محمد احمد بن حماد النعي 430.00             
SD00094460 عمر محمد محجوب عوضا� 360.00             
0045845705 عي. احمد محمد العطار 4,000.00         
0010268581 عي. بدر عبيد بدر البدور 1,290.00         
0058809663 mعي. يوسف ع6 عبدالرحمن العصي 400.00             
0091338584 عيالن سعيد احمد خلف العتيبه 11,622.00      
0063845945 غباش صقر غباش سعيد غباش 1,034.80         
MA00138751 فاتحه شاكيح 70.00                



0002156985 1 جوزيف تشارلز زوجه سعيد محمد jفلرى ج� 424.40             
LB00962185 كاتيا اديب طيار 1,600.00         
0024435089 كاظم احمد عبد] حسن الصفار 172.00             
0009917635  "u1 الخفا jكاظم محمد حس� 11,622.00      
SY00129865 كامل احمد المحمد 440.00             
JO00195054 كامل ذياب كامل محاسنه 4,436.40         
EG00254680 mكريم احمد مراد محمد فه 380.00             
PS00345230  geكميل قسطندى حما 680.00             
LB00262782 لويس جورج وهبه 123.20             
SY00291581  "kلينا محمود الجع 320.00             
0044558800 مؤسسه خاتون للتجاره العامه 2,184.80         
0099884534 ماجد ابوبكر السيد محمد الشنقي��  1,200.00         
SY00038743 مازن محمد طاهر درويش 348.00             
0078619302 مال ] سالم مال ] سويس 5,187.20         
SA00010108 محمد ابراهيم بن محمد هارون بن محمد دهلوى 8,640.00         
0008652135 محمد احمد محمد ثا1e خلف 4,000.00         
YE00851245 م jkمحمد احمد محمد ط 318.00             
LY01600892 محمد العرe" المجدوب 92,030.00      
YE00129847 1 ع6 السوارى jمحمد ام� 1,184.00         
OM00264451 محمد بن سليمان بن محمد اللم  5,370.00         
SA00658366  �eمحمد بن فهد بن جابر الحار 1,006.00         
0091577443 محمد سعيد مطر غالب المنصورى 600.00             
SD00342214 محمد سيد سعيد ع6 75.60                
IR00693211  gP جن قشال mمحمد فهي 2,400.00         
0009198474  N|محمد قاسم جمعه البلو 1,080.00         
EG00655988  1Sمحمد محمود عبدالمجيد عفي 800.00             
0098745046 مروان عبد] محمد عبد] الجزيرى 2,800.00         
IR00975541 مسلم محمد جرنكيده 136.00             
JO00859903 منذر اسكندر سليم حداد 400.00             
SY00629155 منذر لط1S الصعوب 292.00             
0042001241 م#1 محمد عبد] المرى زوجه جمعه النابود 920.00             
SY00568926 ك�"  "kمهند الزن 2,040.00         
0054628544 rموزه حارب فاضل المزرو 400.00             
0032994936  N|موزه ع6 محمد مراد البلو 82.40                
0088197906 موزه محمد بن سويلم 2,419.60         
EG00985620 1 عبدالرحمن عثمان رستم jحس� / 3,750.00         
SY00457895 مياز عدنان الدالل 12.00                
YE00748019 ناu" عبد] حسن المنت_ 452.00             
MA00364528 ناديه حبيب ] 80.40                
0023779853 نعيمه قمk" ع6 1,840.40         
0006113551  N|نواب نوح احمد البلو 1,800.00         
LB00232354 نورا اسماعيل البدوى نصار 680.00             
MA00658744  1eنوره سعدو 400.00             
0001284711 هند عمر محمد الشام. 252.00             
LB00698288  1eوسيم عبدو الزرعو 180.00             
EG00568955 ى "kوالء رضا ابراهيم ابراهيم ص 2,020.80         
LB00256433 وليد توفيق اسحاق 140.00             
EG00924580 وليد محسن عبدالوهاب سليم 1,000.00         
EG00164129 ياO سويلم بدوى سويلم 600.00             
SE00658796 يوسف دريا نورد 88.00                
NL00874531 PRAKASH MANSUKHLAL RUPARELIA 3,000.00         
IN00993025 MOHAMMED KABEER MANKADAVETH 300.00             



0092745788 rسالم محمد راشد محمد الهنجرى المزرو 202.00             
SA00555421 وائل بن احمد بن ابراهيم القي� 2,000.00         
0028458404 Qعبد] الوا vع6 نا vعبد] نا 280.00             
0055510454 محمد كرم محمد مراد 49.20                
0088248188 حديد سعيد محمد زيد الخنبوQ الش� 82.00                
PS00991853 مازن محمود قدوره 200.00             
SA00363645 هبه بنت ع6 بن عبدالعزيز الرشيد 86.00                
EG00742533 السيد احمد حسن محمد حسن 960.00             
IQ00412799 خوله جاسم محمد خلف 492.00             
PK00994173 ABDUL REHMAN HAMID KHAN 944.00             
CA00564988 AMIN OMAR ABUBAKAR 1,800.00         
PK00375541 ASGHAR ALI MUHAMMMAD 800.00             
UK00645208 EZZEL DEEN TUBEILEH 400.00             
PK00686251 FAIZA LATIF 88.00                
ES08916551 FRANCISCO JAVIER DE LA GRANDA 834.00             
IN00125542 GANGA KHIYALDAS SHIVNANI 760.00             
IN00623178 IMRAN UL HAQ 1,920.00         
CA00948504 KAMAL ABDEL MALEK 1,106.40         
ES00986748 MOHAMMAD AMMAR NAKDALI 3,600.00         
BD00584179 MOHAMMED RASHED HOSSAIN 200.00             
TZ00256899 NASSIR ROSHANALI KASSAMALI NASSER 2.00                   
AU00857436 RAMI RAFIC JAMAL 2,400.00         
UK00658933 ROGER ETHELSTAN WILKINSON 860.00             
USA0068940 SAMIR AWDI OR FATMA ALI ISMAIL 4,000.00         
NO00765567 SELEM MAHDY ABBAS 4,000.00         
PK00581966 TARIQ MASOOD AKHTAR 172.00             
LK00128940 WIJETUNGA MUDALIGE CHAKRAPANI WIJETUNGA 140.00             
IQ00325978 اسامه عبداالله حميد 410.00             
SY00862678 اسامه مصط1S ن_ى 20.00                
SY00526477 m1 القاس jباسل محمد ام� 4,000.00         
0002471108 rجمعه راشد محمد سعيد بن رشود المزرو 21.60                
0094956057 1 احمد عبد] العطاس jحس� 68.00                
0075157338 حمدان راشد حميد راشد حميد 600.00             
0023717715 خالد حاu" يوسف محمد 1,032.00         
0099876560 زوينه سعيد عبيد 5,015.20         
SY00258987 زياد محمد انور بوك6 حسن 1,032.00         
0082655826 سالم عبيد دغيش اجت#"  1,060.00         
SA00754439 سلمان بن عبد] بن ع6 الفوزان 690.00             
IQ00390471 سليم عبدالمنعم محمد حسن 680.00             
PS00245484 سمر محمود احمد عبدالرحمن 256.00             
0098453990 عبد] مراد ابرهيم عبد] 1,200.00         
0012555833 عبيد خميس خلفان حارب الراشدى 22.80                
SA00753417 غيث بن احمد بن ع6 الشعالن 160.00             
0016627756 1 البناى jفيصل ع6 عبد] حس� 420.00             
0047617054 كرم محمد مراد 49.20                
SA00416721 ى jkماجد بن عبدالمحسن بن سلمان السم 1,392.80         
PS00257466 مازن ديب خليل الخالدى 200.00             
EG00525690 محمد ابراهيم محمد عبدالحافظ 400.00             
SD00485840 محمد ابراهيم محمد عبده 200.00             
EG00147517 محمد منjk عبدالجيد عطيه العشماوى 140.00             
0004032012 م#1 عبيد سالم السويدى 5,030.80         
0012274429  N|جوهر بالل حسن البلو 49.20                



0091604572  N|خالد جوهر بالل حسن البلو 49.20                
0035185295  N|فريده جوهر بالل حسن البلو 49.20                
0073116331  N|محمد جوهر بالل حسن البلو 49.20                
0077747305  N|هدى جوهر بالل حسن البلو 49.20                
0039288693 حسن ع6 كرم 220.00             
PK00976441 SABA HUSSAIN 3,000.00         
0006283030  N|احمد حمد بن حمدان حميد المطرو 1,380.00         
0006132422 rاحمد درويشعتيق احمد راشد المزرو 2,520.00         
YE00532109 احمد عبده قحطان 400.00             
0004030553 احمد محمد اسماعيل احمد الحوس1#  720.00             
0009652645 حصه احمد جاسم ابراهيم عبد] 360.00             
0006422946 قاء الحمادى Nحمد عبد] محمد ع6 ال� 144.00             
OM00652020 سعيد بن حمدان بن سند الري. 998.00             
SY00213654 سلوم بديع حداد 28,360.00      
JO00813376 سناء محمد اسعد العي. 900.80             
EG00256149 صوفيا محمد عبدالعزيز ابراهيم جمعه 800.00             
0065205489  "e jkطالل سعيد مبارك بوسند المح 200.00             
JO00766981 عائشه حسن خليل العبد 2,000.00         
PS00980167 عائشه عوض حمدان ابودقه 1,400.00         
SD00645846  1 j1 عوضحس� jعاطف حس� 1,120.00         
0068268520 عبدالسالم محمد عامر اسحاق الحضارم 400.00             
SY00218456 عبدالقادر مصط1S محيميد دبيس 161.60             
0004206826 عبد] سالم حميد الضحاك المنصورى 18,000.00      
0006325489 rعبد] غانم احمد ديالن المزرو 400.00             
JO00125151 عصام محمود السعد البطاينه 1,720.00         
0002589521 محمد عبد] عبيد مو| الفار| 200.00             
0002104801 محمد عبيد جوعان راشد الظاهرى 1,500.00         
JO00836612 مصط1S محمد االحمد القضاه 46.00                
JO00650227 م#1 خليل محمد سالم 200.00             
LB00659822 نور الدين مروان العكي6 1.60                   
JO00872431  1eوائل عبد] محمد النوبا 480.80             
0077854832 ورثه المرحوم محمد راشد الشام. 0.40                   
IN00459985 ERANEZHATH VENGALI 440.00             
CA00297562 MICHAEL CHERIF CHEHATA 400.00             
UK00387256 MOHAMED WASFY ABDEL WAHAB EL ABIARY 800.00             
IT00467389 NADER SHEIKH YASSIN 2,000.00         
US00774856 NUH ARRE AMIN 200.00             
US00579580 RASIN KADRI MUFTI 8,600.00         
SZ00077822 THOMAS KNAKOWSKI 920.00             
0016169039 ابراهيم سالم حسن الحمادى 5,226.80         
SA00594429 ابراهيم عبداللطيف عبد] ال الشيخ مبارك 700.00             
0064598544 ابراهيم عبدالهادى يوسف محمد الشيخ 1,930.80         
0083635763  "eابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 384.80             
0040186013  "eابراهيم عبيد الزعا 1,731.60         
0093844636  "eابراهيم هايل محمد عبدالمجيد الحر 10,692.00      
0067098244 ابوبكر صديق فتح ع6 ال خاجه 2.00                   
0020376260 احالم سالم سعيد النهدى 9,284.40         
0086257146  "eاحمد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 192.40             
0064237864 احمد المر احمد 49.20                
0074140910 احمد جاسم محمد حسن الحوس1#  49.20                
0071087888 1 سالم الحامدى jاحمد حس� 9,284.40         
0034146865 1 محمد الزهر jاحمد حس� 4,190.40         



0074924992 احمد حيدر صالح 266.40             
0048063684 rاحمد خليفه محمد المزرو 4,922.00         
0066680268 احمد خميس راشد الرمي#�  8,132.00         
0009972186 احمد راشد احمد محميد المنصورى 92.00                
0040211492 احمد راشد عبيد المنصورى 2,588.80         
0057549930  "eاحمد راشد مبارك وليد الزعا 33.20                
0099280130 rاحمد سعيد مزرو 93.20                
0004524518  £eاحمد سلمان سالم الهنا 6,132.00         
JO00291120 احمد سليم محمد القاسم 1.20                   
0001592462  gPاحمد سليم يوسف محمد غلوم المرزو 800.00             
0046781911 Qاحمد سويدان محمد سعيد المقبا 3,400.80         
0009596767 احمد صالح احمد ال ع6 4,922.00         
0082357952 احمد صالح ع6 الحوس1#  49.20                
0073820294 احمد صياح ماجد المنصورى 92.00                
0065031515 احمد عبدالخالق حمعه خورى 6,192.00         
0053718403 احمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم الفهيم 602.00             
0003315221 ى jkاحمد عبد] مانع عبد] المه 0.80                   
QA00218399 احمد عبد] محمد السويلم 4,000.00         
0061434968 احمد عبده سعيد احمد العزعزى 478.00             
0076044255 احمد عبيد خميس الشام. 60.00                
0086155621 احمد عتيق سيف غانم السويدى 400.00             
0097149562  "e jkاحمد عتيق محمد ع6 المح 400.00             
0068885619  1eاحمد عقيل عبدالرحيم عبدالرحمن زرعو 3,200.00         
0010450995 احمد عي. ابراهيم مطر الظاهرى 92.00                
0011073657 احمد فراج المنصورى 92.00                
0095587513 احمد فهد عبد] ع6 سيف 710.00             
0094357443 ي  "kاحمد محسن عمر صالح ال 92.00                
0003030409 احمد محمد احمد خلفان مطر جباره المرر 552.00             
0068261151 احمد محمد سعيد محمد الهام الظاهرى 12.00                
0070113557 Qاحمد محمد مبارك حميد العبدو 2.00                   
0056306724 احمد محمد ناu" احمد الحمادى 10,214.00      
0052126420 احمد م�ى الظاهرى 49.20                
0046749930 احمد مطر سعيد حاذه الكت#"  564.00             
0060682286 احمد ناv سعيد عثمان الواحدى 3,559.60         
0077656731 1 الحلق#"  jع6 حس� vاحمد نا 4.00                   
0060310376 احمد هادى عايض مطرف العامرى 3,341.20         
0080116737  g#احمد هالل حمد الكوي 6,726.00         
0080697377 ى jkاحمد هالل محمد هالل المه 8,204.80         
0081858472 احمد يهويل محمد القبي. 5,280.00         
0029564330 احمد يوسف محمد ع6 سالم المسكرى 800.00             
0078385540 اروى شايع المنصورى 8,554.40         
0045287963 اروى صالح عبدالحميد المفل� 5,078.80         
PK00366957 اسد ] مومن بيادل 46.00                
EG00992241 اسالم حسن عبدالحميد نافع 80.00                
0065872765 اسماء عبد] زوجه يوسف محمد بامجبور 640.00             
0009961834 اشواق حيدر صالح 266.40             
0097762599 افراح جاسم محمد حسن الحوس1#  49.20                
JO00718646 اكرم منصور ع6 المدموج 4,000.00         
0091420826 ى jkالكث jkالخيار ع6 زوجه سعيد صغ 605.20             
0032639045 العبيده خليفه زوجه حمد خويتم العامرى 320.80             
0037799061 rالعنود محمد غانم سعيد المزرو 280.00             
0033827835 اليازيه احمد راشد المنصورى 92.00                



0069304761 اليازيه ناv المنصورى 2,460.80         
0050694976 ام الخjk فاضل كاظم النويس 5,536.80         
0087327655 امل عبدالرحمن زوجه صالح عبد] الع6 6,228.80         
0044725365  1eيا N1 سعيد ال�eامنه ثا 9,680.00         
0097855195 امنه حمدان جمعه 2,460.80         
0069907370  gPامنه عبدالعزيز المرزو 49.20                
0005029006 امنه محمد خليفه كنيش القبي. 4,600.80         
0051621255 امنه محمد عبد] الظاهرى 2,800.00         
0087387344 ه احمد الحداد jkام 9,680.00         
0032976374  gPه محمد المرزو jkام 2,460.80         
0072696037 اميمه عبدالعزيز ع6 184.00             
0032551713 امينه سلطان سيف سلطان 2,460.80         
0017042298 انهار عبدالعليم بدوى 10,618.40      
0008877160 اه عال ق الحمادي زوجه مرزوق فال ح الحباب 0.80                   
0018039456  1 jايمان احمد ياس� 12,800.00      
0072581189  "e jkايمان محمد خادم فاضل المح 2,281.20         
0092410897  N|ايمان محمد عبدالعزيز البلو 9.60                   
0035695625 1 العطار jايمان محمد غلوم حس� 2.00                   
JO00505646 ايمن مو| محمد السطرى 1,200.00         
0088475201 باسم حمد ع6 محمد كانو 2,460.80         
JO00234138 باسم سليم حنا شهاب 2,200.00         
0087771983 ى jkبتول ع6 عاشور محمد الكث 108.00             
0019235928 mبخيت مطر بخيت النعي 2,588.80         
0021527710 بخيته حميد صياح المنصورى 92.00                
0098657744 rبخيته محمد مرزوق المزرو 1.20                   
0020364887 mبدر محمد حمد سعيد العري 978.40             
0006871387 بدر ناv محمد سالم المهرى 2.00                   
0025956868 بدريه سالم خميس 2,460.80         
0037003651 بدريه سبيل مبارك عزان الشام. 9,202.00         
0081038120 ى jkبدوى صالح ربيع بدر عبد] الكث 43.60                
JO00726607 بسام احمد خليل ابويوسف 400.00             
0086579478 بسمه عادل الحوس1#  184.00             
0026130297 بشjk مرزوق بشjk مرزوق 2,460.80         
0063138518 ب� سالم راشد مالح المنصورى 666.00             
0003254177  "e jkبكسه سعيد المح 44.00                
0033575146  N|بالل محمد عبد] البلو 9.60                   
0031345551 بيات غانم بيات سند القبي. 322.00             
0018246531 1 المطوع jجابر السيد عبد] السيد حس� 960.00             
0017542090  gPجابر محمد المزرو 2,460.80         
0072187215 Qالعبيد v1 محمد نا jجاسم حس� 518.80             
0056473261 جاسم محمد حسن الحوس1#  49.20                
0011294541 جاسم محمد عبد] حيدر الحمادى 712.80             
0086146290 1 العطار jجاسم محمد غلوم حس� 2.00                   
0073970229 جعشان حيدر صالح 266.40             
0057326263 1 المرر jجمعه عبد] خليفه شاه� 1,702.00         
0063568207 جمعه ع6 الحوس1#  9,220.00         
0084923329 جميله صالح الراشدى 122.80             
0013382867 حارث سيف القويط� 2,460.80         
0060156989 حبيبه سيف ب� محمد القبي. 4,922.00         
0017746005 حرe" محمد حرe" كمد العامرى 4,000.00         
0060904629 حربيه وهاب شهاب 2,839.20         
EG00620198 حسام الدين عبدالفتاح عبدالحكيم درويش 200.00             



JO00085014 حسن احمد حسن عالونه 2,000.00         
0071208939 حسن عبد] خلف شمس الحوس1#  200.00             
0049277714 حسن ع6 محمد عباس محمد ع6 80.00                
0065881806  "eحسن محمد حسن المسعود الزعا 4,922.00         
0091852521 حسنه عبد] المنصورى 92.00                
0078024487 1 اسماعيل ابراهيم الحوس1#  jحس� 4,922.00         
0048529556 1 الغف6 j1 عيد سعيد حس� jحس� 10,320.00      
0005640798 حسينه السيد هاشم الموسوى 12,358.40      
0068857933  "eحسينه سليمان زوجه بنهان اليعر 2,460.80         
0015296797 حصه خليفه الظاهرى 4,922.00         
0005455254  N|حصه عبدالرحمن حسن ع6 البلو 2,960.00         
0006058058 يف العلماء NO حفصه عبد] الشيخ محمد 1,400.00         
0026653640 حليمه عبد] صالح 49.20                
0064948587 حمد حسن احمد عمر النقيب باصليب 4,931.60         
0046348390 حمد سالم المنصورى 1,785.20         
0076999233 حمد سالم حمد راشد الظاهرى 4,600.80         
0049372672 rحمد سالم مبارك الدر 92.00                
0028793899 حمد سالم محمد سالم العلوى 1.60                   
0075886744 حمد سلطان محمد مرخان المنصورى 4,600.80         
0009995677 rحمد سهيل خميسالمزرو 1,380.00         
0048874535 حمد عبدالرحمن هاشل محمد 108.00             
0006592450 حمد عبد] محمد عقيل 200.00             
0022045147 Qحمد عمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
0046419772 حمد مبارك خلفان ع6 غليطه القمزى 4.00                   
0052652688 حمد مبارك مسلم عثعيث العامرى 3,546.00         
0056009691 mحمد محمد حمد سعيد العري 10,618.40      
0029115965 حمد محمد عبد] القمزى 49.20                
0095261893 حمدان حسن ع6 احمد االنصارى 8,132.00         
0044367124 حمدان حمد سعيد بالخالص العامرى 29.20                
0012940730 حمدان خالد ع6 احمد الش� 322.80             
0044092048 حمدان عبدالغفار عبدالخالق عبد] خورى 184.00             
0005031524 uحمده راشد زوجه زايد بخيت دحنان الفال 5,308.40         
0015671573 حمده صياح ماجد المنصورى 92.00                
0018791735 حميد السيد هاشم الموسوى 12,828.00      
0040795802 حميد راشد سعيد حميد الكوس 43.60                
0054065471 uحميد زايد بخيت دحنان الفال 5,069.60         
0092997193 حميد صياح ماجد المنصورى 92.00                
0054638046 حميد عبيد المنصورى 9,670.40         
0068146218  gPحميده محمد المرزو 2,460.80         
0036202249 حيدر صالح احمد 266.40             
EG00875245 خالد ابراهيم الشحات ابراهيم عبدالمع� 60.00                
0057145970 خالد جاسم محمد حسن الحوس1#  49.20                
0046245221 ش gkخالد حمد مبارك ح 160.00             
0090516768  "eخالد راشد الزعا 5,177.60         
0098495456 ى jkخالد صالح ربيع بدر عبد] الكث 43.60                
0071146017  gPخالد عبدالعزيز محمد المزرو 49.20                
0095011240 خالد عبد] احمد عبد] مليح النيادى 990.80             
0064936704  gPخالد عبد] احمد عزيز المرزو 7,780.00         
0066678256 خالد عبد] محمد عبد] الماس 16,000.00      
0011163342 خالد عتيق هاشل سليم 49.20                
0015591986  N|خالد ع6 محمد ع6 البلو 460.00             
0084335602 خالد عمر عبد] الزحm الجني#"  4.80                   



0082803315 ى jk1 طالب الكث jخالد فيصل سالم� 8,132.00         
0036180689 خالد محمد اسماعيل عباس اسماعيل خورى 7,195.60         
0010265810 خديجه عبيد خميس ع6 2,460.80         
0003336234  "eخديجه عثمان مبارك الزعا 292.80             
0064500391 خديجه عي. محسن مطوع النويس 5,448.00         
0043730115 rخديجه مطر خميس خلفان المزرو 2,460.80         
0001151497 rخليفه احمد خليفه خلف المزرو 11,888.80      
0099852343 خليفه سيف سعيد بن نجمه السويدى 0.80                   
0095124765 rخليفه محمد سعيد المزرو 5,049.60         
0089946411 ى "kخليفه محمد سليمان الع 387.20             
0093962180 خليفه ناv المنصورى 2,460.80         
0082445929 خميس بالل محمد سعيد الظاهرى 2,588.80         
0075267174 خميس راشد محمد خميس الص#" النق#"  1,600.00         
0003231944  1eخميس سعيد صالح عبد] الغيال 5.20                   
0056195301 خميس فراج المنصورى 92.00                
0001925867 خميمه عبد] مطر بن سهيل 49.20                
0055310278 خوله جمعه زوجه لؤى مبارك الغافرى 40.00                
0095672554 خوله سعيد سلطان سعيد الساعدى 2,460.80         
0092528271  1e1 سلما jخوله سلطان محمد حس� 4.80                   
0041109781 mدره محمد حمد سعيد العري 10,618.40      
0062873511 ذياب احمد خليل خالد المري�1  938.00             
0057694663 uذياب زايد بخيت وضاح الفال 5,069.60         
0035347958 ى jkرائد ع6 عبد] احمد الكث 5,177.60         
0076340843 راشد حارب محمد 2,460.80         
0043552113  "eراشد حميد العشيش الزعا 2,460.80         
0043140772  £eراشد حميد راشد اليحيا 2,460.80         
0068660486 راشد خاتم جاسم سالم 49.20                
0059694801 uراشد زايد بخيت دحنام الفال 5,069.60         
0049003909 راشد سعيد سعيد 49.20                
0059843943 راشد صياح ماجد المنصورى 92.00                
0056050645 راشد عادل الحوس1#  184.00             
0082893206  "eراشد عبيد ابراهيم ضليع الزعا 192.40             
0017910179 راشد محمد احمد عبد] الفهيم 4,922.00         
0049354225 راشد محمد المنصورى 8,132.00         
0067534452 ان عبيد راشد القبي. "kراشد محمد س 304.40             
0099600949 راشد محمد سيف محمد لص6 الظاهرى 2,588.80         
0089573985 راكو لتجاره المواد الزراعيه 184.00             
0041067779 راكو للصيانه و المقاوالت العامه 184.00             
0007840012 رباب احمد زوجه ع6 محمد ابوحليقه 400.00             
0009170676 ى jkربيع محمد عبدالعزيز المه 21,726.00      
0079828727 rرجاء محمد غانم سعيد المزرو 610.00             
0052062878 رحاب محمد يوسف عزيم الحمادى 1,200.00         
0073537844 رحمه سعيد سلطان سعيد الساعدى 2,460.80         
0048685936 Qرحمه عمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
IR00040369 1 سياه بلو jرحيم حس� 2,496.00         
0042385874 رفيعه مبارك جمعه غيث القبي. 28.40                
0028806787 رفيعه مبارك خاتم العامرى 1,800.00         
0083027011 رفيعه هالل درى ياO القبي. 18,956.00      
LY00876740 رمضان صالح بن عامر 860.00             
0061460563 ريم جاسم محمد حسن الحوس1#  49.20                
0076716555 rريم خلفان سعيد خلفان المزرو 1,070.00         
0089876257 ريم محمد عبد] ع6 سيف 92.00                



0069431402 uزايد بخيت دحنان الفال 5,308.40         
0035916155 زهره حمد محمد الغافرى 2,460.80         
0038694282 زهره صالح يسلم محمد العامرى 4,020.00         
0072108083  N|البلو jkزهره مراد زوجه مبارك محمد جهج 283.60             
JO38073546 زياد ع6 حسن المملوك 40.00                
0093460079 ى jkزينب ع6 عاشور محمد الكث 108.00             
0085872001 ساره اسماعيل زوجه احمد صديق فتح ال خاجه 2.00                   
0041541773  1e1 سلما jساره سلطان محمد حس� 4.80                   
0099853340 ى jkساره ع6 عاشور محمد الكث 108.00             
0091018371 ساره مطر احمد المنصورى 92.00                
0097719191 سالم ابراهيم سيف سليمان العامرى 49.20                
0004322112 سالم جمعه محمد جمهور القبي. 440.80             
0094920494 mسالم راشد سالم ع6 النعي 29.20                
0019220021 سالم سعيد الرمي#�  5,308.40         
0074131321 سالم سعيد بريك ع6 المهرى 82.00                
0037187590 سالم سعيد سالم عامر النق#"  4,966.00         
0049473894 Qسالم سعيد سعد المنها 8,132.00         
0010527618 ي  "kسالم سعيد صالح فضل ال 360.00             
0006664551 سالم صالح بخيت خميس الصيعرى 10,684.00      
0009087766 سالم صالح حمد محمد يزرى العامرى 460.00             
0017781827 rسالم ع6 المهرى ع6 هادى المزرو 2.00                   
0064119184 1 الغف6 jسالم عيد سعيد حس� 9,202.00         
0095035662 سالم كرامه عبيد الجابرى 4,922.00         
0071289788 سالم محمد اسحاق الصيعرى 8,198.00         
0056852379 سالمه حميد عبد] الغيال1e الجني#"  8,132.00         
0006442486 ه بتال القب. "kس 2,390.00         
0070785527 ن المنصورى 1 jkسدره راشد خميس مخ 9,202.00         
0046218851 سعاد سيف ع6 سالم بالروب القبي. 517.60             
JO00451730 1 الزع#"  jسعد سالمه حس� 800.00             
0013200444 ى jkسعيد خلف عتيق سعيد الحم 38.80                
0028461578 سعيد خميس خليفه خميس الخي6 672.00             
0011135383 سعيد درويش الرمي#�  4,750.80         
0015701472 ى jkسعيد درويش عبدالرازق ع6 الخم 2,460.80         
0002781609 سعيد راشد سعيد ع6 المهندى 2,817.60         
0021734647 ى jkسعيد راشد سلطان مبارك المه 1,376.00         
0036388696 rسعيد راشد ع6 حمد الدر 4,400.00         
0031953887 ي�N النهدى NO 6سعيد سالم سعيد ع 9,284.00         
0018651671 mسعيد سالم سلطان راشد النعي 756.40             
0006123791 سعيد سلطان سعيد الساعدى 2,460.80         
0004727742 سعيد سيف سلطان ع6 سلطان البهيو1e الظاهر 8,132.00         
0046472118  1eسعيد سيف معيوف العريا 1,288.00         
0049197172 سعيد شطيط محمد شلبود الخي6 1,780.00         
0028706084  1eسعيد صالح عبد] الغيال 9,680.00         
0040863209 ر سعيد الرمي#�  1 jkسعيد صالح م 2,200.00         
0002828243 سعيد ع6 سعيد 49.20                
0059036595 rسعيد ع6 سعيد سالم المزرو 5,778.00         
0047206550 سعيد عي. محمد مبارك الخي6 2,000.00         
0073500680 ى jkسعيد عيالن عبد] المه 2,839.20         
0002164331 Qسعيد مبخوت عبد] المنها 19,608.00      
0021786471 سعيد محمد المي#�  3,597.60         
0074356243 سعيد محمد خصيب محمد الناvى 41.60                
0017220117 سعيد محمد عبد] القمزى 8,924.00         



0047392905 سعيد محمد عجب حمد الهاجرى 840.00             
0025061953 سعيد مرزوق راشد القبي. 800.00             
0004767689 mسعيد مصبح محمد ع6 النعي 1.60                   
0058091569 سعيد مطر ب� مبارك هواش الخي6 المنصورى 16,035.60      
0006035172 سعيد مكتوم احمد هارون القبي. 1,150.00         
0002667311 سالمه عبد] مكتوم القبي. 9,202.00         
0002127093 سالمه ع6 عبيد سعيد سيف السبو| 872.00             
0007820364 سالمه محمد سالم حابس سالم المنصورى 200.80             
0037112465 سلطان جاسم حسن عبد] خصيبه الش� 54.80                
0053912481 سلطان راشد سيف سالم الدرم  360.00             
0013554477 سلطان زعل سهيل مفتاح ال ع6 64.00                
0062279259 سلطان صالح اسعد ثابت 9.60                   
0036287970 سلطان عبدالرحمن هاشل محمد 108.00             
0061737256 سلطان فراج المنصورى 92.00                
0071196210 سلطان محمد جاسم الحوس1#  9,202.00         
0089132940 سلطان محمد مرخان المنصورى 4,840.00         
0081835081 ى jkسلطانه فرج زوجه ع6 احمد عوض الكث 32.40                
0055314689 mسلماء ع6 محمد النعي 2,460.80         
EG00782552 1 عبد] العالي6 jحس� mسل 480.00             
0023431255 سلO mور جمعه 6,653.60         
0040606011  1 jغسان صب� الغص� mسل 280.00             
0082911564 سليمان احمد احمد سليمان الش� 400.00             
0004137368 سليمان ع6 الجادى 2,460.80         
0060127384 سماء عمر عبدالرحيم العمودى 5,266.40         
PS00050603 سمjk صالح شحاده شحاده 2,000.00         
0023844509  jkه احمد محمد زوجه محمد سالم بلخ jkسم 98.40                
0086232517 ه محمد المرزوق jkسم 2,460.80         
0093932174 سميه محمد ابراهيم الع6 9,202.00         
0048204887 سناء غلوم زوجه عبد] السيد محمد الها 6,940.00         
JO00054025 س© ابراهيم صالح شعالن 12.00                
0071513396 ول حمرور العامرى 1 1kسهيل مسلم ق 602.00             
0031661785 سوسن سالم خميس 2,460.80         
0080835312  N|سيف بالل محمد عبد] البلو 9.60                   
0009126843 سيف بن سعيد احمد غباش 1,240.00         
0041940446 rسيف خلفان سعيد خلفان المزرو 1,070.00         
0073613350  1eسيف سعيد سيف معيوف العريا 11,473.60      
0055054038  1ªسيف عامر منيف لر 10,480.00      
0058477989 سيف محمد ح�" محمد الهام6 1,600.00         
0063113793 شايع سعيد نصيب المر المنصورى 8,554.40         
0063162649 كه البناء الخلي�"  NO 5,487.60         
0004503607 كه المستثمر االماراge ذ.م.م NO 10,084.80      
0017701319 كه بن حم للنقليات ذ.م.م NO 18,164.00      
0038755838 يفه السيد محمد الموسوى NO 12,358.40      
0052968302 يفه السيد محمد عبدالقادر NO 5,049.60         
0011470182 يفه حسن ع6 NO 2,460.80         
0039336478 يفه خليفه زوجه فهد عبد] احمد بن برا NO 2,460.80         
0018982853 ى jkينه محمد عبد] عبدول الخم NO 351.60             
0001402301 شعبان ابراهيم حسن حسن 3,380.00         
EG00298655 شعبان هالل رجب سالم معوض 276.00             
0076651276 ى jkشكرى سالم مصبح حميد المه 6.00                   
0023674415  "eالزعا vابراهيم نا vشما نا 49.20                
0038005200 شمسه عبدالرحمن هاشل محمد 108.00             



0023033252 rشمسه محمد المزرو 49.20                
0021613176 شوق حيدر صالح 266.40             
0087312113  "eشيخه ابراهيم الزعا 4,802.80         
0080125065 شيخه احمد الظاهرى 4,600.80         
0094861586 شيخه ب� سيف 165.60             
0078271199 شيخه خلفان محمد المرر 49.20                
0012587845 uشيخه راشد زوجه زايد محمد صالح الفال 1,332.00         
0030901941 uشيخه زعل سيف الفال 46.00                
0078146764 شيخه سالم حمد الجني#"  400.00             
0025021439 شيخه شبيب زوجه هالل سعيد هالل الظاهرى 1,604.00         
0038882454 شيخه عبدالرحمن هاشل محمد 108.00             
0079793358 شيخه ع6 حمد الجني#"  3,660.80         
0045854198 شيخه محمد زوجه سلطان عبيد ابراهيم ضليع 192.40             
0076846381 شيخه محمد هاشل محمد الشام. 202.00             
0076933215 صالح اسعد ثابت 360.00             
0015836639 صالح حيدر صالح 266.40             
0083735540 صالح راكان حسن صالح المنصورى 2,802.00         
0071237638 ى jkصالح ربيع بدر عبد] الكث 43.60                
0049327628 صالح سالم الصيعرى 8,198.00         
0065142418 صالح سالم حمد العامرى 4,922.00         
0031541165 صالح سعيد سالم سعيد الشوكرى 14,118.80      
0031758538 1 االحول المصع#"  jصالح عبد] حس� 200.00             
0028750369 صالح ع6 احمد عبدالرحمن الش� 21,061.60      
0070146132 ى jkصالح ع6 عاشور الكث 108.00             
0016499607 صالح عوض الجابرى 2,460.80         
0079125048 ى jkصالح محمد الكث 49.20                
0004854858 صباح حمد ابراهيم الصباح البنع6 20.00                
0034226983 ى يوسف حسن اليهرى "kص 2,460.80         
0075713406 صفيه العبيدى محمد 4,922.00         
SD00062014 صفيه صالح عبدالرحمن ع6 طه 1,660.00         
0066959752 صالح احمد صالح خليل مريش 45.20                
0070035501 صالح عمر عوض سالم الكندى الصيعرى 60,052.00      
0058697723 صالح محمد عبد] عبدالرحيم الوسوا| 10,000.00      
0075087422 صياح ماجد مانع المنصورى 92.00                
0007246728 ى jkطارش خليل ابراهيم الخم 3,740.00         
0039493772 طارق بدر عامر الصيعرى 90.00                
0061862639 طارق ع6 مبارك الشبي#"  8,132.00         
0086334956 طالب مسلم الخي6 8,204.80         
0060258300  "eظافر قبالن حسن عليان االحبا 4,000.00         
0048200046 عائشه احمد محمد ع6 اليبهو1e الظاهرى 600.00             
0031986980 عائشه خليفه الظاهرى 4,922.00         
0083488865 عائشه خميس سعيد زوجه راشد سلطان سيف 322.00             
0082688726  "eعائشه زايد راشد فرج الزعا 720.40             
0092196990 عائشه سيف السويدى 9,680.00         
0081822182 1 الغف6 jعائشه سيف زوجه عيد سعيد حس� 9,202.00         
0094519182 عائشه عادل الحوس1#  184.00             
0051347350 عائشه عبدالرحمن هاشل محمد 49.20                
0002759529  gPعائشه عبدالعزيز محمد المرزو 49.20                
0023385478  1eيا Nعائشه عبد] خميس عبد] ال� 23.20                
0065880058 ى jkعائشه ع6 عاشور الكث 108.00             
0004527565 عائشه عي. خلفان المنصورى 9,202.00         
0043397878 عائشه مبارك جمعه سالم الجني#"  4,922.00         



0014203876 عائشه محمد ابراهيم 295.20             
0013076368 ى jkعائشه محمد سالم الخم 2,200.00         
0031712721 عائشه محمد غانم سعيد المزروع 1,618.80         
0082437476 عادل السيد هاشم السيد عبد] الموسوى 12,358.40      
0005151201 عادل ع6 ابراهيم خميس الحوس1#  300.80             
0054662311 عادل محاد مسعود المهرى 80.00                
0094812901 عارف عمر سالم صالح بن عمرو 1,080.00         
0042996149 Qعاطف عمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
YE37538105 mعاطف محمد عيظه التمي 249.20             
0012658522 عامر سالم المنصورى 1,840.00         
0005935949  g#عامر سالم جوهر الكوي 7,062.00         
LB00467302 عامر ع6 المر 600.00             
0011475225 عايده سيد عقيل سيد محمد ابراهيم 2,460.80         
0075131883 Qعايده عمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
0040917179 عبدالرحمن حمد عبدالرحمن راشد المبارك 695.60             
0098640130 ى jkعبدالرحمن محمد االم 9,284.40         
0029047742 عبدالرحمن هاشل محمد الشام. 108.00             
LY00233574 عبدالرزاق مختار احمد عبدالقادر 34,000.00      
0027517519  1e1 محمد الزرعو jعبدالسالم محمد ام� 1,209.20         
0022599633 عبدالعزيز عبدالرحيم محمد الخورى 2.40                   
0047414272 ى jkعبدالعزيز عوض ع6 عبدالعزيز الكث 1,400.00         
0033112057  gPعبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو 49.20                
0044251752  gPعبدالقادر محمد رفيع المرزو 386.40             
0044214777 عبدالكريم ثابت عباد االحمدى 1,200.00         
0060726281 1 المحمد ع6 jعبداللطيف محمد حس� 594.00             
0007180060 عبد] احمد عبد] فقيش المصع#"  1,200.00         
0021111973 vعبد] احمد ع6 نا 8.80                   
0027722911 عبد] احمد غانم سلطان السويدى 600.00             
0093624172  N|عبد] احمد محمد البلو 4,941.20         
0014415852 rعبد] حمد سالم مبارك الدر 92.00                
0012586985 عبد] حمد عبد] محمد الماس 3,392.40         
0095391893 عبد] حمدان سلطان حمد العامرى 1,200.00         
0002955822  "e jkعبد] خلفان محمد ع6 المح 400.00             
0049690569 rعبد] خليفه محمد سعيد المزرو 4,922.00         
0014328651 ى jkعبد] خميس الخم 6,727.60         
0066596795 عبد] سالم عبد] محمد 2,460.80         
0068814360 عبد] سعيد القمزى 4,931.60         
0070804082 ى jk1 المهeعبد] سعيد خليفه ثا 33.20                
0084905338 Qعبد] سعيد راشد المقبا 800.00             
0043883989 عبد] سعيد ناv القبي. 2,996.00         
0029299633 عبد] صالح عمر ع6 سالم ال بريك 2.80                   
0011240940 عبد] ع6 ابوبكر جعفر العيدروس الهاشم 2,000.00         
0062846450 mعبد] ع6 صالح غريب الهاش 1.20                   
0007662342 Qعبد] عمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
0056075586 ى "kعبد] عي. خلف الع 2,460.80         
0050841390 عبد] محمد عبد] ع6 المال 2,800.00         
0031122698 عبد] محمد عبيد راشد الكع#"  246.00             
0013617526  "e jkعبد] محمد فاضل منخسالمح 1,000.00         
0057685745 عبد] محمد مسعود 98.40                
0003302299 rيدى المزرو jkعبد] محمد مسعود سعيد ال 4,200.00         
0025693322  "eعلكوه الزعا vسعيد نا vعبد] نا 42.40                
0042308770 عبد] ناv عبد] ناv الجني#"  1,800.00         



0064011147 عبد] يوسف جابر محمد الحمادى 400.00             
0096133295 عبدالمجيد عبدالقادر محمد عبد] الم 5,792.40         
0067284994 عبدالهادى عبد] عبدالقادر عثمان الشيخ 451.20             
0088031512 عبده محمد عبدان 4,922.00         
0062209394  "eعبيد ابراهيم ضليع الزعا 192.40             
0005937786  "eعبيد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 192.40             
0042640091 عبيد اسماعيل محمد سعيد الجنيدى 22.80                
0028301866 عبيد سالم عبيد المنصورى 9,202.00         
0075069432  "eعبيد محمد سعيد محمد بوعبله الزعا 16.40                
0006055881 mعبدالحميد صالح المحمود النعي jkعب 80.00                
0082543686 عتيق فنون سعيد حمد الفال | 341.20             
0041805075 عثمان سعيد بامجبور 200.00             
0021555741 Qعدنان محمد احمد المنها 9,202.00         
0031833949 عزه رحمه الشام. 5,015.20         
JO00209318 عصمت حماد احمد ابو شمط 3,520.00         
0001130850 عفراء سيف راشد 9,202.00         
0007516784 عفراء مبارك ورش مبارك الشام. 9.60                   
0085044346 rعفراء مطر خميس خلفان المزرو 2,460.80         
0039582503 علوى حسن احمد علوى العيدروس 2,880.00         
0036229871 علوى محمد حسن ع6 الحداد 224.00             
0009683724 ع6 ابراهيم عبد] الحوس1#  7,904.00         
0025590846  "eع6 ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 192.40             
0084493321 ع6 احمد سلمان يعقوب الحمادى 160.00             
0082018066 ى jkع6 احمد عوض الكث 3,597.60         
0059401550 ع6 حسن ع6 احمد االنصارى 8,132.00         
0009161478 ع6 حسن ع6 محمد الحوس1#  2,256.00         
0003872435 ع6 حماد ع6 سالم مران الظاهرى 1,240.00         
0055551436 ع6 خلفان حمد الكوس 9,440.80         
0034298767 ع6 خليفه احمد خليفه القمزى 13,920.00      
0081871300 ع6 سالم المنصورى 1,785.20         
0014045094  gPع6 سالم جمعه المرزو 4,902.00         
0007250124 ع6 سالم ع6 المسافرى الكت#"  1,200.00         
0074955827 ع6 سعيد عبد] الوهي#"  9,680.00         
0025427756 ع6 سعيد عمر العامرى 14,000.00      
0092109621 ع6 سعيد مطر ع6 النيادى 1,680.00         
0033601639 ع6 سليمان محمد الحمادى 19,599.20      
0032739523 ى jkع6 صالح ع6 صالح الحم 3,112.00         
0042042787 ى jkع6 عاشور محمد الكث 108.00             
SA00614157 ع6 عبدالرؤوف  ع6  باحميد 9,864.00         
0016592720 ع6 عثمان سعيد محمد الش� 232.00             
0079593119 Qع6 عمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
0046594353 ع6 محمد الظاهرى 4,922.00         
0009425830 mع6 محمد خليل صالح الهاش 505.60             
0046576079 rع6 محمد ع6 المزرو 5,742.00         
0086541672 ع6 محمد ع6 سالم المرى 800.00             
JO01073966 ع6 محمود حسن ابوالحوف 3,200.00         
0011584732 ع6 نايع محمد ض� الكع#"  11.20                
0004532231 ع6 هامل خادم ال غيث القبي. 56,000.00      
0025463393 عليا رحمه الشام. 5,015.20         
0002243962 عمار السيد هاشم الموسوى 12,828.00      
0055588849  "eعمر راشد الزعا 5,177.60         
0008112204 عمر سالم عوض موQ الدويله 4,600.80         



0005478056 Qعمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
0006453489 mعمران فالح حمد محمد النعي 1,600.00         
0074129524 Qبخيت النوه احمد المنها jkعم 193.20             
0078994511 عنود صباح ماجد المنصورى 92.00                
0072778637 rعنيدى خادم حمد ع6 المزرو 741.60             
0046104380 1 القبي. jعوشه راشد محمد حس� 1,120.00         
0051781574 rعوشه سارى بلوش المزرو 2,588.80         
0028756222 عوشه ع6 سعيد المنصورى 4,000.00         
0093097002 عوض برك سالم سعيد الجابرى 1,600.00         
0002762567 عوض محمد احمد العتيبه 2,288.80         
0013405816 عيد سعيد الغف6 9,202.00         
0025679793 ى jkعي. خالد غالب محمد المه 2,460.80         
0027769679 ى "kعي. خلف عي. صالح الع 2,460.80         
0005534432 عي. عامر ابراهيم حمدان النج#"  8,072.80         
0012579063  gPعي. عبدالعزيز محمد المرزو 49.20                
0066151573 عي. علوى احمد علوى الجعفرى 400.00             
0061319883  "eفاخره محمد زوجه ابراهيم عبيد الزعا 192.40             
0080255428  gPفارس عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المرزو 800.00             
0027860957 فاصمه مهjk سعيد المزروr زوجه خليفه محمد 4,922.00         
0011596105  "eفاطمه ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 192.40             
0089143877 ان "kفاطمه احمد ج 210.00             
0056892835 فاطمه الحاى بيات القبي. 820.00             
0048402718 فاطمه السيد ع6 الموسوى 12,828.00      
0021689594  N|فاطمه بالل محمد عبد] البلو 9.60                   
0035084676 rفاطمه حميد محمد حميد المزرو 2,460.80         
0007258799 فاطمه سالم الصيعرى 8,198.00         
0015107342 فاطمه سالم المسكرى 2,460.80         
0078721920 فاطمه سعيد سالم ع6 266.40             
0010393669 ى jkفاطمه سعيد مسعود الكث 1,416.40         
0035860722 فاطمه سيف الجابرى 2,588.80         
0024072710 فاطمه عادل الحوس1#  184.00             
0064222511 فاطمه عبدالرحمن عبد] الرمي#�  1,765.60         
0068237484 فاطمه عبدالعزيز محمد ع6 النويس 300.80             
0035795896 فاطمه عبد] جاسم محمد الفردان 9,680.00         
0033933933 1 ع6 خورى jفاطمه عبد] حس� 20.00                
0068421297 فاطمه عبد] سعيد القمزى 4,931.60         
0038103748 فاطمه عبدالوهاب محمد 1.20                   
0045669159 فاطمه ع6 فالح جابر 98.40                
0006672805 فاطمه غانم خميس الرمي#�  49.20                
0097099462 فاطمه محفوظ محمد 2,459.60         
0083177716 فاطمه محمد سالم الدرم  2,392.00         
0065355215 فاطمه محمد عباس زوجه سعيد عبدالجليل 7,800.00         
0046545006 rفاطمه محمد غانم سعيد المزرو 5,221.60         
0066812409 فاطمه هالل خاطر المعمرى 4,922.00         
0027924308 فايزه فراج المنصورى 49.20                
0020262916 فتحيه محمود عبد] االحمدى 4,580.80         
LB00718434 فداء ادمون شديد 67.60                
0003830329 فرج صالح بابكر 560.00             
0075177451 فرج ناv فهاد فرج الهاجرى 2,504.80         
LB00894757 فرح غودانس بطرس فارس 8,754.80         
0092427966 فريده فرج عبد] خريصان 472.40             
0004510563 فضه سلمان الصايغ 4,922.00         



0076381711 فكرى قائد احمد حميد خرباش 7,662.40         
0095496718 فالح ع6 فالح جابر 98.40                
0049183863  "eفالح محمد فالح  جابر االحبا 14,352.00      
0027476202 فهد سيف كريده 2,460.80         
0032490684 فهد عتيق الرمي#�  4,600.80         
0083882212 فوزيه صالح الصيعرى 8,198.00         
0044101641 فوزيه عبد] زوجه ايوب عبد] الحوس1#  4,600.80         
0028264915 يف عقيل فوالذى NO فوزيه محمد 2.00                   
0053970862 وز  الكندى jkوز بالل ف jkف 68.40                
0081256702 فيصل السيد ع6 الموسوى 12,828.00      
0063757657 فيصل حسن ع6 احمد االنصارى 8,132.00         
0090292905 rفيصل خلفان سعيد خلفان المزرو 1,070.00         
0002231772 فيصل سعيد عبيد سعيد الحاج الكع#"  1,566.00         
0066753523 فيصل فراج المنصورى 92.00                
0023731044 قظمه هالل سعيد هالل الظاهرى 1,604.00         
0067198976 Qقمر عمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
0001107822 الكلثوم موالى العرe" الحاج ابراهيم مبارك 5,520.80         
0095592786 لب#1 ابراهيم يوسف عبد] حسن الصايغ 160.80             
0082603513 لب#1 عبدالعزيز صالح البطا¬ 2,460.80         
0021071927 لطيفه الشيبه خميس 9.60                   
0065475235 لطيفه حمد سالم العامرى 2,140.00         
0051466643 لطيفه حمد سالم كردوس عبيد العامرى 10,020.40      
0058460204 لطيفه سعيد سلطان سعيد الساعدى 2,460.80         
0093482890  N|لطيفه محمد عبد] البلو 49.20                
0050086129 لطيفه ناv المنصورى 2,460.80         
0031654222 mالهاش vلمسه هالل نا 4,000.00         
0034271104 لm نصيب زوجه ع6 عجالن ع6 هالل السبو| 300.80             
0019391357  1 jلولوه منصور زوجه/مبارك عبد] البوعين� 300.80             
LB00056251 ليال نعمه ] خليفه 5,332.00         
0015040970 لي6 عبدالكريم الكبي. 186.40             
0038855960 لي6 محمد خليل خورى 43.60                
0093113722 لي6 مصط1S احمد الحاج محمد الهندى 8,204.80         
0026071472 ليما محمد صالح سالم باهيم� 9,202.00         
0009464102 مؤسسه ابو مياله لمواد البناء 1,400.00         
0025691630 مؤسسه الماهر للمفروشات والديكور 9,256.80         
0030715854 مؤسسه النجم الساطع للمواد الغذائيه 14,142.40      
0028828937  £eمؤسسه بن حم لالستشارات الزراعيه والما 18,164.00      
0075417946 ماجد عبد] عتيق بن سيفان الفال| 4,000.00         
0030301571 مال ] محمد نور محمد خورى 2,812.40         
JO00019591 مامون عمر مصلح حنون 3,220.00         
0028243224 مانع سالم محمد اسحاق الصيعرى 8,198.00         
0029137445 مبارك جاسم سيف خليفه القمزى 846.00             
0016303549 مبارك حمد المنصورى 2,460.80         
0005405801 مبارك راشد سالم الغف6 14,800.00      
0024022869 مبارك سالم زوبع 289.60             
0029891833 مبارك سلطان مرخان المنصورى 4,600.80         
0065971824 ي  "kمبارك صالح مبارك ال 4,683.20         
0029828347  "eمبارك عبدالهادى غريب مس© االحبا 9.60                   
0009858901 مبارك ع6 محمد عفسان المنصورى 4,000.00         
0080274594 مبارك ع6 ناv الهما/ 31.60                
0023129293 مبارك مبارك ع6 غانم القبي. 218.40             
0098323988 rمبارك محمد مطر المزرو 870.00             



0037864642 rمبارك محمد مكتوم راشد هميله المزرو 6,020.00         
0031490776 مبارك محمد هاشل محمد المنصورى 1,600.00         
0017177608 مبارك ناv المنصورى 2,460.80         
0062148467  "eع6 الكر rمبخوت مر 40.00                
0045985585 محسن محمد ناv عبد] خويران ال بريك 1,000.00         
0009181266 محسنه حسن عمر عبد] بن عمرو 2,140.00         
0074461920 mمحمد ابراهيم احمد التمي 800.00             
0051480706 محمد ابو بكر عبد] فارع 800.00             
0032946142  N|1 البلو jمحمد احمد حس� 4,922.00         
0066573651 محمد احمد سالم سعيد محمد ال سودين 242.00             
0061168800 mسالم بن حيدره التمي vمحمد احمد نا 800.00             
0004843524 محمد السيد هاشم السيد عبد] الموسوى 12,358.40      
0072994896  "e jkمحمد الفن المح 3,874.80         
JO66545720 محمد بشار محمد صدgP كمال 3,500.00         
0015269931 rمحمد ب� خادم المزرو 2,460.80         
0068091266  N|محمد بالل محمد عبد] البلو 9.60                   
SA00167181 محمد بن صالح بن حسن العطوى 2,048.00         
0088951721 محمد جاسم محمد حسن الحوس1#  49.20                
LB00599240 محمد جعفر درويش 960.00             
JO01034195  1eمحمد جمال عبدالحكيم النوبا 11,010.00      
0020737325  gPمحمد جوهر مرزوق جوهر المرزو 320.00             
0002004528 rمحمد حاظر عبد] حمد المزرو 602.00             
0024642466  gPمحمد حسن ع6 حسن المرزو 8,554.40         
0050603771 محمد حسن عمر عبد] بن عمرو 2,140.00         
0070096670 1 سالم صالح الراشدى jمحمد حس� 712.80             
0019654818 محمد حمد سالم روضه العامرى 2,914.80         
0099981435 محمد حمد محمد بالقرين العامرى 1,000.00         
0013398392 محمد حيدر صالح 266.40             
0080916557 rمحمد خلفان سعيد خلفان المزرو 1,070.00         
0065208580 محمد خلفان عبد] سلطان الظاهرى 860.00             
0026664580 محمد خلفان محمد المسانده المنصورى 1,314.40         
0057827259 محمد خليفه خلفان ض� الهام6 2.80                   
0056652919 محمد خميس صالح المشجرى 20.00                
0024207229 محمد درويش عبد] قصjk الش� 200.00             
0084685075  £eمحمد راشد حميد راشد اليحيا 2,460.80         
0062381188 ى jkمحمد راشد فرج عتيق المه 4,000.00         
PS00102554 محمد زاهر الحكيم 36.00                
0013682908 / محمد ساعد خلفان الح_1 431.20             
0015424459 محمد سالم الصيعرى 8,198.00         
0075219403 محمد سالم المنصورى 2,588.80         
0076483829  "e jk1 المح jمحمد سالم شاه� 1,052.00         
0063680453 محمد Oور الظاهرى 2,460.80         
0004695232 rمحمد سعيد سليم الدر 1,806.40         
0084006649 محمد سعيد عبد] ع6 العامرى 2,000.00         
0053711275  g#محمد سعيد عبد] هالل الكوي 824.00             
0012558020 ى jk1 راشد سعيد ع6 ب� المهeثا 600.00             
0091460985 محمد سلطان ماجد سلطان بايوسف 0.80                   
0059181771 محمد سيف حميد حمد الكع#"  64.40                
0072823108 محمد صياح ماجد المنصورى 92.00                
0031953572 محمد عادل الحوس1#  184.00             
LB00048014 محمد عبدالرحيم الصمد 2,400.00         
0067508426  gPمحمد عبدالعزيز المرزو 49.20                



0048497452 محمد عبدالغفار عبدالخالق عبد] الخورى 786.00             
0005050201 محمد عبد] جابر حميد الع6 1,600.00         
0046888886 محمد عبد] حسن ال ع6 2,020.80         
0032247591  N|محمد عبد] حسن البلو 49.20                
0003455344 محمد عبد] صالح بدوه الدرم  8,600.00         
0004768723  gPمحمد عبد] محمد عبد] المرزو 1,290.00         
0074000125  "eمحمد عبيد سعيد الب_ى الزعا 8,000.00         
0001252025 محمد عبيد محمد قشوم الظاهرى 96.40                
0035393645 محمد عتيق محمد سالم الرمي#�  4,922.00         
0068443422  gPمحمد ع6 المرزو 2,588.80         
0005739593 محمد ع6 سلطان اليبهو1e الظاهرى 880.00             
0004634638 ى jkمحمد ع6 عاشور محمد الكث 108.00             
0032161493 محمد ع6 عبد] يوسف خورى 4,000.00         
0010925877 محمد ع6 عبيد محمد الفزارى 2,760.40         
0067886100 محمد عوض عبد] المهرى 44.80                
0035644587 rمحمد عي. عبد] المزرو 879.60             
0054922211 محمد فاضل راشد المر النيادى 2,000.00         
0099209036 محمد مبارك سالم عويضه الخي6 9,202.00         
JO65122747 Q1 عبدالرحيم الشوSمحمد مصط 736.00             
0077203026 محمد مهjk سالم العامرى 4,600.80         
0025372958 ى jkور الخمO [محمد مو| عبد 40.00                
0007746719 محمد ناv سعيد عمر بن سميدع 1,412.00         
0050407583 ه جمعه الظاهرى jkمحمد نخ 109,760.00   
0090642396 محمد هادى خميس المنصورى 322.00             
0015121978 mمحمد هاشم الشيخ الهاش 44,000.00      
0061445464 محمد هاشم عبدالقادر العيدروس 1,008.80         
0037000590 محمد يح#j محمد سالم المسكرى 96.40                
0012554563 محمد يوسف احمد اليوسف 4,000.00         
0010312892 mمحمد يوسف مندى التمي 2,460.80         
0052779769 محمود احمد ع6 اسماعيل القيسيه 4,600.00         
0066372912 محمود عبد] االحمدى 688.00             
0011288991 محمود ع6 عباس محسن النويس 400.00             
0028059716 محمود ع6 عبد] جاسم الحمادى 8,156.00         
0038614255 محm ع6 فالح جابر 184.00             
0093850672 ن محمد خميس راشد المنصورى 1 jkمخ 8,132.00         
0037999546 مدينه خلف سليمان الطفل 9,256.80         
JO00110096 مراد محمد يوسف ابومياله 5,660.00         
0057956304 مروه محمد حسن محمد عبداللطيف الحمادى 4,629.60         
0098575850 1 العطار jمروه محمد غلوم حس� 2.00                   
0009124480 ى jkمريم احمد عبد] عبدول الخم 49.20                
0033965863  Nمريم حسن عبد] ال ب� 80.40                
0030714039 مريم حسن ع6 احمد اال نصاري 8,132.00         
0094586367 Qمريم سالم المنها 5,177.60         
0004678199 مريم سالم خلفان 322.00             
0042864115 مريم سعيد سعيد 49.20                
0012994882 مريم سعيد محمد محمود 5,266.40         
0080890371  gPمريم سلطان ع6 حسن المرزو 4,277.20         
0053996682 مريم سيد عقيل سيد محمد سيد ابراهيم 2,460.80         
0020653996 مريم صديق محمد نظام منصورى 7,332.00         
0054746098  g#مريم عامر سالم جوهر الكوي 8,132.00         
0089207932 مريم عبدالحميد زوجه سالم خلف الحوس1#  3,210.00         
0074648201  gPمريم عبدالعزيز محمد المرزو 49.20                



0047418821 مريم عبد] عبدالرحيم المخي1#  9,229.20         
0082669533 rمريم ع6 محمد المزرو 4,354.00         
0003987626 Qمريم عمر ع6 عطوفه المنها 49.20                
QA00775661  1eمريم عواض مبارك الشهوا 4,922.00         
0057493032 مريم عي. خميس 4,600.80         
0062106847 مريم مبارك جمعه سالم الجني#"  4,922.00         
0007826218 1 الجني#"  jمريم محمد حس� 2,460.80         
0094312594 1 العطار jمريم محمد غلوم حس� 2.00                   
0081812544 مساعد حسن عمر عبد] بن عمرو 2,256.80         
0088080828 مسفر ع6 مروان الهاجرى 5,925.60         
0051041770 مسلم سالم مب�N سعيد المحر/ 800.00             
0062176579  "eمس6 محمد عبد] الحيا 4,922.00         
0095813066 rمشاعل مطر سهيل محمد المزرو 8,164.00         
0088747611 مشاعل ناv فهاد فرج عايض الهاجرى 2,460.80         
0084673349 مصبح عبد] مصبح الشام. 400.00             
0004589514 مصبح عبيد خلفان عبيد مسمارى 2.00                   
0051555671 مصبح يافور سالم يافور الرمي#�  2,000.00         
JO00865271 مصط1S محمد ع6 عتوم 344.40             
0026753284 مطر خلفان ع6 مطر الشام. 300.80             
0028644408 rمطر خميس خلفان المزرو 4,857.60         
0097120242 م الكت#"  jkمطر سعيد خلفان حض 640.00             
0075485869 مطر سعيد مبارك المنصورى 322.00             
0014697207 مطر سلطان محمد النيادى 3,540.00         
0052004861 ى jkمطر عبدالرزاق ع6 عبد] الخم 2,460.80         
0060156921 مطر عتيق هاشل سليم 49.20                
0028726421 mمطر محمد سالم النعي 1,576.00         
0044342915 مطر محمد ع6 حاذه الكت#"  2,254.00         
0047664662  "eمعاذ عبد] سعيد مسعود الزعا 1,600.00         
0043130266 معرض المرفا للسيارات 184.00             
0044319108 معصومه السيد هاشم الوسوى 12,358.40      
0001261966 mالهاش N.معصومه حسن سلطان المرع 2,020.80         
0099290083 ممتاز احمد ع6 1,720.00         
0007794709 مناع حيدر صالح 266.40             
0002508984  g#منال عامر سالم جوهر الكوي 8,132.00         
0037279512 منصور احمد عبدالرحمن احمد النيادى 488.00             
0004080841 ى jkمنصور عمر عبد] عمر الكث 1,403.20         
0096137293 منصور محمد منصور 2,460.80         
0015834183 منصور ناv المنصورى 2,460.80         
0070683753 م#1 جاسم محمد حسن الحوس1#  49.20                
0027116870 م#1 سالم عبيد الظاهرى 160.80             
0066750822 م#1 عامر عمر صالح عمر 584.00             
0005599785 م#1 عبد] زوجه محمد غلوم محمد مو| 4,600.80         
0012989845 م#1 عبد] عبدالرحمن سالم الحوس1#  1.20                   
0053125008 1 جعفرى jم#1 محمد حس� 2,672.00         
0021161224 ه فراج المنصورى jkمن 92.00                
0072829889 ى jkمهره محمد ماجد المه 4,876.80         
0029881863 مهره مرزوق مبارك مرزوق المنصورى 2,548.00         
0018208108 موزه جمعه سعيد القمزى 4,600.80         
0038851247  1eيا Nموزه حمد خميس ال� 2.80                   
0098258301 موزه حمدان جمعه 2,460.80         
0060324816 ى jkر المه 1 jkموزه خليفه م 4,922.00         
0059721683 موزه عبيد سيف الناvى 1,260.00         



0073557958 موزه غاشم المنصورى 8,554.40         
0041200855 موزه محمد ابراهيم يوسف النويس 9,202.00         
0015713747 mموزه محمد راشد حمدان النعي 3,530.80         
0002446115 موزه محمد ع6 بن كامل الشام. 12,495.60      
0026593977 مو| عبدالعزيز محمد ابراهيم 49.20                
0029559687 ميثا غانم المنصورى 6,303.20         
0077381643 rميثا محمد ع6 المزرو 2,839.20         
0016453180 ميثاء سعيد سعيد 49.20                
0070217596  "e jkميثاء سيف المح 5,049.60         
0077795553 ميثه سلطان محمد 5,221.60         
0066991317 ه عبد] سعيد القمزى jkم 4,931.60         
0060024743 rه محمد المزرو jkم 49.20                
0065032293  "eع6 الكر rمبخوت مر "uنا 49.20                
0078070146 vناديه جمعه نا 5,414.00         
0023436892 ناديه عبد] نعمت محمد خورى 10,618.40      
0023202798 ناريمان عبد محجوب 10,618.00      
0004201035 ش gkحمد مبارك ح vنا 41.60                
0078147304 ناv فراج المنصورى 92.00                
0016969923 ناv مبارك المنصورى 2,711.60         
0065211375  "e1 عزره الحبا jمحمد حس� vنا 6,388.00         
0043519200 ناv محمد عبد] محمد السويدى 480.00             
0031661447  1eمحمد محمود احمد محمد المد vنا 760.00             
0077544092 ناv محمد هالل الشام. 2,588.80         
PS00467292  1eناصيف فرج عيلبو 830.00             
0052415279  gPنجاه عبدالعزيز محمد المرزو 49.20                
0005358536 نجيبه السيد شk" الموسوى 12,828.00      
0004365435 ه دليمج خلفان الهام6 jkنخ 1,806.00         
SY00566177 نضال ثامر ع6 14.00                
PS00045064 نعيم شعبان حسن صادق 2,400.00         
0004343231 نعيمه جمعه محمد القبي. 117.60             
0051892304  "e jkنعيمه خلفان سالم المح 150.00             
0074501196 نهله سالم محمد سالم قادرى الدرم  8,140.40         
0054756678 نوال خميس سكران 49.20                
0021895633  Nي� NO نوال سالم سعيد النهدى 9,284.40         
0002863516  gPنوال عبدالعزيز محمد المرزو 49.20                
0049234737  gPنوح عبدالعزيز محمد المرزو 49.20                
0070614917  "e1 محمد عون االحباuنو 2,460.80         
0025904030 نور احمد سعيد زوجه ع6 محمد العمودى 400.00             
0056208417 نور سالم المنصورى 1,759.60         
0004342231 نوره جمعه محمد جمهور القبي. 117.60             
0035029668  "e1 الزعا j1 رحمه حس� jنوره حس� 888.00             
0069368401 نوره سعيد سعيد 49.20                
0032926404 mنوره سيف راشد محمد النعي 2,140.00         
0032107065  gPنوره عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو 49.20                
0023141944 نوره فهد الدوOى 4,922.00         
0070927621 نوريه يعقوب يوسف 2,460.80         
0045733971 هادى عايض مطرف العامرى 5,718.80         
0053490363 هاشم محمد الجابرى 3,652.00         
0060061106 هاله احمد محمد ع6 مقطرى العامرى 920.00             
PS00719284 1 حمزه البيلي�"  jهاله حس� 2,000.00         
0027527332  1 jهاله سعيد حسن الغص� 6,800.00         
0042173818  "eهايل محمد عبدالمجيد الحر 10,655.20      



0031220001 هديه عبد] سعيد محمد القمزى 4,931.60         
0079052950 هزاع سعيد سعيد 49.20                
0053324004 هزاع محمد ع6 مصبح 49.20                
0042638459 هزاع ناv المنصورى 92.00                
0003472789 هشام خالد توفيق عبدالخالق مالك 6,400.00         
0042418567 rهالل مطر خميس خلفان المزرو 0.80                   
0061381751  1e1 سلما jهنادى سلطان محمد حس� 4.80                   
0062457966 هيام ابراهيم حسن عقل 3,534.00         
0011804712 هيفاء احمد محمد الحمادى 19,599.20      
0091070227 واحه االمارات للمواد الزراعيه 18,164.00      
0027839863 uواضحه زايد بخيت دحنان الفال 2,711.60         
0030097038 وداد حمد عبدالرحمن راشد المبارك 879.60             
0051970357 وداد محمد احمد الغف6 9,202.00         
YE00182513 ى "kوديع سالم مرشد االغ 480.00             
0047810032 وسيم هاشم محمود احمد الدما| 2,980.00         
0051642993 وض� سعيد سعيد 49.20                
0504427222 mوض� محمد عبد] النعي 1,480.00         
0088930023 وليد دريول سعيد خصوان الظاهرى 200.00             
0055467564  1eراشد الكلبا vنا j#وليد يح 82.40                
0004213203 ياO عبد] سعيد سيف العامرى 1,760.00         
0005810228 Qع6 المنها j#يح 49.20                
0099081671  N|محمد حمزه شاه كرم البلو j#يح 280.00             
0084920056 يوسف اسماعيل هاتم اسماعيل الحوس1#  2,120.00         
0056511241  1eيا Nيوسف الشيبه خميس عبد] ال� 9,215.20         
0004525666 1 محمد يوسف jيوسف ام� 8,132.00         
0060789920 يوسف حيدر صالح 266.40             
0006334536 يوسف ع6 عبد] جاسم الحمادى 1,880.00         
0020152362 يوسف محمد ع6 سالم المسكرى 14,066.80      
0049311762 امل خليفه سالم عبيد الشام. 200.00             
0041443529 ابراهيم عبدالكريم يعقوب رستم 49.20                
0016151730 امل حسن رمضان ابراهيم فلكناز 184.00             
0042241575 جاسم سلطان حاتم الشام. 400.00             
0065344661 جاسم عبيد ع6 عبد] ال ع6 420.00             
0047824996 جمعه حسن رمضان ابراهيم فلكناز 184.00             
0093949947 جمعه راشد عبيد 49.20                
0074872297 حسن رمضان ابراهيم فلكناز 184.00             
0086665820 1 حسن رمضان ابراهيم فلكناز jحس� 184.00             
0009417368 حمد سعيد محمد 2,460.80         
0016776528 خديجه سالم سعيد 49.20                
0006788135 سالم راشد سيف سالم الشاوى 859.20             
0064713662 سلطان ع6 محمد حسن 49.20                
0005562621 سيف بالل شاميه سعيد 49.20                
0074258749 سيف عبيد جمعه سعيد بن عديل 92.00                
0060316093 صالح حسن رمضان ابراهيم فلكناز 184.00             
0007973614 عائشه خلفان سيف ال ع6 98.40                
0045713723 عبدالعزيز حسن رمضان ابراهيم فلكناز 184.00             
0027488609 عبد] سعيد عبد] ع6 بن غرير الكت#"  3,010.00         
0093543521 عصام محمد سالم عمر ال ع6 82.40                
0010031978 ع6 ابراهيم غلوم الحمر المال 11.60                
0072241526 لطيفه عبيد شجعه الخريش 4,600.80         
0033193832  gPماجد عبدالرحمن محمد احمد المرزو 21.60                
0083347421 محمد ابراهيم محمد 49.20                



0020062218 محمد حسن رمضان ابراهيم فلكناز 184.00             
0045765382 محمد سلطان عبد] يوسف ال يوسف ال ع6 1,823.20         
0039893498 مصبح عبيد جمعه سعيد بن عديل ال ع6 92.00                
0057411892 ندى بالل شامبيه سعيد 49.20                
0094805259 هدى عبدالرحمن عمر بن شفيا 92.00                
0072961157 وفاء حسن رمضان فلكناز 184.00             
0053831976  gPيعقوب يوسف حسن عبد] المرزو 1,200.00         
KM00532104 ABDOURAHAMANE MUSTAPHA ALWI ALHASHIMI 840.00             
IN00623141 ABDUREHIMAN THIRUVAKKALATHIL 800.00             
CA00825196 FAROUK ABDUL BAKI 2,200.00         
KE00526698 FATHMA SALIM MOHAMED AL SHAIBAH 110,000.00   
IN00236140 JOSEPH FRANCIS PIRES 3,000.00         
PK00126654 MOHAMMAD SHOAIB BASHIR 800.00             
IN00128988 SHAHUL HAMEED ABDUL SAMAD 200.00             
UK44987751 SULEMAN UMER 200.00             
SE00565231 TAWFIQ QATANANI 1,804.00         
EG00964860 ابتسام عبدالفتاح ع6 دحروج 280.00             
0004582317 ابتسام عبد] عمر سعيد العمودى 320.00             
0039674725 ابراهيم خليل ابراهيم جمعه 7,210.00         
LB00635182 ابراهيم عبدالعزيز عي. 55.20                
0009631200 ابراهيم مطر ع6 نظرى الحوس1#  400.00             
JO00258793 ابراهيم يح#j محمود بصبوص 2,000.00         
0001238441 ابوبكر خميس سعيد خميس النوف6 198.00             
0008879464 ى jk1 احمد جعفر الكث jاحمد حس� 640.00             
YE00177186 احمد سالم احمد الياف� 2,120.00         
JO00968504 احمد عبدالرحمن جميل ابوالدب 320.00             
0054852145  N|احمد ع6 احمد البلو 292.00             
PS00336947 احمد غالب احمد هليل 504.00             
0003269557 mاحمد محسن صالح الحامد الهاش 12,722.40      
0007220104 mاحمد محمد احمد كاجور النعي 2,400.00         
JO00097558 احمد محمود محمد ابووطفه 400.00             
EG00234978 احمد مصط1S محمد عبدالقادر 80.00                
0006485966 احمد مطر عتيق بيات الرمي#�  2,800.00         
EG00143251 قاوى Nاسامه احمد ابراهيم احمد ال� 600.00             
0007648810 اسامه احمد صالح عمر الحامد 3,000.00         
JO00258795 اسامه عمر ع6 عبدالجبار جعاره 6,000.00         
0000558722 اسماء مانع سعيد العتيبه 220.00             
JO00141567 ف خليل عبدالسال م مسلم NOا 1,520.00         
0002154887 ى jkى جوهر خ jkاالء خ 60.00                
0005551301 يعه المنصورى jkالحايف راشد محمد مق 200.00             
EG00697810 قاوى Nامل عبدالحسيب السيد حامد ال� 440.00             
0088686066 uامنه بخيت غيث بخيت الفال 9,800.80         
0079231828 امنه ثايب خليفه القبي. 3,578.00         
PS00645877 ه عبدالغ#1 الخطيب jkام 360.00             
JO76750998 ايمان محمد ع6 عبد] حسن 240.00             
PS00547852 باسم يوسف خرطبيل 5,640.00         
0004517841 uبخيت سعيد عي. محمد الفال 400.00             
0005326265 rبخيت محمد احمد ديال ن المزرو 1,810.80         
0002156986 بخيته حميد زوجه سعيد مهjk سعيد القبي. 108.00             
0097641223 برقان احمد عبد] ابراهيم 7,600.00         
MA00478441 ى بنشيخ Nب� 3.60                   
SA22974458 تركيه بنت عايد بن العويد الشمرى 880.00             



0005021004 جاسم محمد سلطان محمد الدرم  800.00             
SD00623524 حافظ عثمان عبدالقادر ابكر 144.00             
JO00125635 حسام احمد درويش عريقات 340.00             
0028432895  �e1 قائد عايض شماخ الحار jحس� 1,000.00         
0012436444 حمد الدهيm حمد سهيل العامرى 3,200.00         
0069514744 حمد محمد عمر محمد الشام. 125.20             
0074412693 حمده عبد] سعيد القمزى 9,680.00         
0008219799 حمده محمد زوجه سعيد احمد سعيد الهام6 114.00             
MA00826192 حنان مرزوك 840.00             
JO00952230 حنان مروح صالح حميدى 440.00             
0032145685 ان احمد ع6 القبي. "kخالد ج 3.60                   
0001478541 خالد حسن محمود احمد الحوس1#  1,040.00         
0001532210 خالد سعيد حميد حمد السعيدى 400.00             
0005151545 mخالد عبد] محسن صالح الحامد الهاش 28,000.00      
JO00529582 خالد محمد ع6 ابوفروه 680.00             
0045421937 خالده سعود مبارك عيظه 12.80                
0001841979 خليفه محمد احمد خورى 8.00                   
0009947571 خميس عبيد خميسعبيد الرمي#�  11,800.00      
0004555485 rراشد بخيت مبارك سيف المزرو 2,000.00         
0003162982 راشد حمود راشد سالم المنصورى 800.00             
0003235147 mراشد سالم سعيد ع6 العري 680.00             
0052950107 راشد ع6 سيف عبد] الشغل المحرزى 400.00             
0007322301 راشد مبارك محمد المنصورى 6,800.00         
SD00127890 رافت حيدر عبدال� محمد ع6 360.00             
JO00469689 را/ احمد كامل قاسم 70.40                
SY00341552 ربيع محمد سا/ الجندى 248.00             
EG00312847 رضا محمد عبدالمجيد عبدالن#"  192.00             
PS00954132 رمزى برهم رباح ابو فرحانه 520.00             
0002669412 روضه سعيد ع6 المنصورى 400.00             
0002217781  "eروضه مفتاح مبارك سعيد بخيت الزعا 176.00             
0022995576  1eيف طاهر الشيبا NO رياض محمد 2,200.00         
0009494648 زايد محمد كلفوت خميسالشدى المنصورى 800.00             
0080246547  1eيف طاهر الشيبا NO ز± محمد 38,721.20      
0002190147 زمله طماطم زوجه سهيل مسلم حمد الراشدى 120.00             
JO04458525 زياد عبدالحفيظ صالح نصار 200.00             
SY00245175 زياد محمود السليمان 248.80             
0033346015 زين حسن احمد العزب الحضارم 30.00                
EG00179823  1 j1 محمود محمد حس�Sزينب مصط 140.00             
JO00647885 سامح سعدالدين سليم ابو زهره 800.00             
SA00451237 سعود بن عبدالمحسن بن عبد] السعدون 720.00             
0019971090 سعود محمد ع6 المال 692.00             
0004147856 ى jkسعيد سارى عبد] بن حويرب المه 314.40             
0001298389 سعيد مرزوق مبارك المنصورى 400.00             
JO00517812 سالم حسن عبدالقادر الزع#"  600.00             
0012311004 سلطان سالم سعيد الرمي#�  32.40                
0057852145 rسليمان محمد سالم حمدان الدر 400.00             
JO00452217 ه احمد محمد ابوزيد jkسم 1,440.00         
0098665019  gPه محمد يوسف محمد المرزو jkسم 2,120.00         
EG00521347 سناء محمد دليل العبد 120.00             
0049685452 سند ع6 محمد جابر] 1,360.00         
JO00452985 س© محمد احمد العي. 902.00             
0024752642 سيف عبيد خليفه سيف الخي6 8,000.00         



0093611475 rسيف عيضه هال ل محمد المزرو 4,148.00         
0001697848 سيف ماجد محمد خميسعتيق المنصورى 520.00             
JO56323235 شادى نعمان ممدوح الخفش 1,000.00         
JO00842210 شذى سلطان نايف ابوسالم 4,000.00         
0095684321 1 خليفه قريوش القبي. jشمه حس� 336.00             
0045458546 شيخه عبد] محمد عقيل باعباد 1,057.60         
0014546421 صقر سيف محمد حمدان المنصورى 1,652.80         
0009755421 ى jkى الحم "kصالح ع6 سعيد العك 2,000.00         
0005967963 mطارق ابراهيم يوسف ع6 الطابور النعي 200.00             
MA00127736 طارق افشتال 540.00             
JO00698847 طارق نعمه ] اسكندر افرام 400.00             
YE00454528  1 jطاهر مانع صالح حس� 400.00             
0061956384 ى jkيف ام NO طالل اسد محمد 27.60                
SY00872852 عادل سلوم صقر 400.00             
JO00458543  1ªعايده سيف الدين احمد القا 288.00             
PS00128347 / jkعبدالرشيد البج 2,800.00         
0045896521 عبدالعزيز محمد احمد علوى الجفرى 1,200.00         
0009794586 عبدالعزيز يوسف احمد غيث السويدى 8,066.00         
0001276098 عبد] احمد سعيد عبد] المطوع 720.00             
JO00360517 عبد] رشيد خليل كتانه 1,800.00         
0011294000 ى jkعبد] سالم بخيت خزمه الكث 14,000.00      
0086632007 ى jkعبد] سعيد عبد] محمد بروك الحم 7,714.40         
0034629875 عبد] عبود محمد ع�6 الجعيدي 780.00             
0002511649 عبد] ع6 ابراهيم عبد] الحمادى 1,800.00         
0056311758 عبدالوهاب عبد] خلف الحوس1#  400.00             
0003255864 عبjk محمد عبد] سعد الهاجرى 1,200.00         
JO00362214 عدQ مصط1S عبدالفتاح البايض 3,304.00         
EG00759565 عز الدين احمد مهدى حسن 700.00             
0085215495 ع6 احمد ع6 العامرى 440.00             
0009128377 ع6 جاسم محمد ع6 الرئيس 242.00             
0068543791 ع6 سالم سعيد احمد النق#"  1,200.00         
0005478951 ع6 سعيد سالم خميس الشام. 296.00             
0007845854  "e jkع6 سيف بخيت سيف المح 480.00             
0002365895 ع6 سيف خلفان راشد الرمي#�  400.00             
JO00526147  jkعليان محمد عبدالمحسن المناص 800.00             
JO00269874 عماد احمد مصط1S عبدالوهاب 400.00             
0012358070 mعماد عبدالرحيم يوسف مندى التمي 706.00             
EG00876331  1 jعمر حافظ محمد حس� 160.00             
JO00554155 عمر سميح ابوفخر 100.00             
0005213698 عمر عبد] عامر جاسم 6,184.00         
0022165318 rعي. مبارك ع6 راشد المزرو 1,600.00         
0003622521 فاطمه ابراهيم زوجة عبيد احمد ع6 بوع6 800.00             
0001201430  N|فاطمه احمد غالم درويش البلو 480.00             
MA00315224 فاطمه الزهراء بستان 1,200.00         
JO00722345 1 مو| زياده jفاطمه حس� 12,644.00      
0005896231 فاطمه سالم زوجه مبخوت محمد مسلم المحر/ 14.00                
0099643177 فاطمه سالم عامر العفاد المنصورى 1,040.00         
0002564585 ى jkفاطمه صالح زوجه احمد عبد] المه 192.00             
0067014621 فاطمه يوسف عبدالرضا النويس 23,179.20      
JO52145126 فت� مو| قدوره ابراهيم 10.00                
PS00623288 فتحيه خ_1 اسعد عطا] 1,194.00         
0005264597 فريده محمد زوجه محمد احمد محمد احمدى 512.00             



0056314474  gSالعتي vفضل سالم نا 1,720.00         
0087158794 mفهد سعيد غميل خميس النعي 200.00             
YE00136552 فهد عبد] محمد العمودى 431.20             
SA00125537 ى jkفيصل بن غالب بن محسن الكث 370.00             
EG00847574 كريم محمد السيد محمد ز± 200.00             
SY00421587 كنان ع6 عباس 80.80                
PS00125896 لينا خليل عبدالفتاح ابوديه 377.20             
EG00521441 ماجد عبدالرحيم محمد حسن ابراهيم 380.00             
SD00545412 مالك محمد احمد عكاشه 612.00             
EG00496821 ماهر السيد محمد البنا 1.20                   
0096335427 مبارك محمد بخيت سهيل الراشدى 840.00             
0004555523 مبارك محمد م�ى احمد الهام6 6,000.00         
0065879900 محفوظ محمد احمد محمد ع6 بخيك 200.00             
SY00458931 محمد احمد ديب 40,000.00      
EG00251862 محمد احمد سالم البدن 80.00                
EG00341457 محمد احمد عبدالمنعم البدرشي1#  320.00             
0003128795 محمد احمد عبيد ثا1e الرمي#�  1,200.00         
SA00521107  £eمحمد بن ع6 بن عبد] العيسا 1,600.00         
0008956253 1 محمد عبدالهادى jمحمد حس� 3,016.00         
0097542187 محمد خليفه خميس غليظه الظاهرى 280.00             
PS00236541 محمد رفيف حمود 340.00             
0001767868 محمد عارف عمر ناv ع6 حويل 400.00             
0045628654 محمد عبد] محسن صالح الحامد 2.00                   
0078123798 محمد ع6 سالم سعيد العامرى 1,380.00         
LB00892158 محمد ع6 يوسف الم_ى 280.00             
JO00788411 محمد غسان محمد عبدالفتاح 4,400.00         
0031375582 محمد فاضل لحدان فاضل غانم القبي. 337.20             
MR00652149 1 ولد احمد فال jمحمد ماء العين� 400.00             
JO00234985 محمد مو| احمد معابره 400.00             
JO00528794 محمود فت� محمود الخطيب 114.00             
0002481241 محمود محمد يح#j محمود 1,400.00         
PS00223196  1 jمحمود منيب الشيخ حس� 400.00             
0009787558 مروان مانع سعيد احمد العتيبه 2,780.00         
0006411231 مريم احمد زوجه فؤاد عبد] يوسف 760.00             
SA00486813 مسعد بن عايض بن مسعد الصيعرى 400.00             
EG00456345 مصط1S طارق محمد توفيق محمود زويل 400.00             
0001256983 مطر ع6 حليسمطر النيادى 4,000.00         
PS00122569 1 مسعود حجاج j1 مع� gkمع 262.00             
EG00364970  1eمنال عطا] احمد القبا 400.00             
PS00213047 م#1 عطا] السليم 400.00             
0002589410  N|موزه ابراهيم شهدات سالم البلو 800.00             
0042215622 موزه سعيد زوجة طارق عبد] المهندى 1,720.00         
0011081963 mموزه سعيد زوجه عبد] سيف راشد النعي 190.00             
0006452078 موزه محمد زوجه ع6 محمد مطر الرزه 400.00             
0053721826 ه احمد زوجه محمد ع6 المرر jkم 860.00             
0006321656 rالكني#" المزرو vخميس نا vنا 2,600.00         
0034658544 rعبيد سالم عبد] المزرو vنا 8,000.00         
0006953862 1 عيضه صالح العامرى jنايف سالم� 1,200.00         
YE00593612 نجاة محمد عبدالرحمن الحري#"  92.00                
SY00124376 ندى رفيق الم_ى 2,520.00         
SY00256854 نور عصام فريد حل#"  86.00                
SY00419978 نور] محمد عادل نور] 1,200.00         



0001447855  N1 ال ب� jهدى حسن احمد حس� 152.00             
0001614578 هدى محمود ع6 عطيفه الجابرى 1,000.00         
0014451245 ى jkهزاع عي. عتسق مو| خليفه المه 12,000.00      
PS00456637 ى gkهشام ابراهيم ال 1,400.00         
SY00018738 Qهشام احمد عبدالمو 1,200.00         
SD00251347 هشام عمر عوضالكريم 360.00             
YE00625174 هشام فؤاد فضل عباس 1,600.00         
0008144567 ى jkهالل محمد هالل المه 462.00             
0006563271 هند عارف عمر ناv ع6 حويل 800.00             
SY00698231 وزيره توفيق دبانه 600.00             
PS00125525 وسام عبدالرحيم بدر 30.00                
IQ22977784 والء مهدى طاهر الفحام 640.00             
JO00952145 ± Nوليد مو| يونس ال� 820.00             
PS00695362 1 عبدالرحمن خليل عوضا� jياس� 1,200.00         
0052569355 ي�ى يح#j احمد ع6 الجني#"  400.00             
0002552639  N|يوسف جمعه فاضل محمد البلو 4,300.00         
JO00547859 1 النوايسه jيوسف محمد حس� 1,720.00         
BD00231256 ABDUL KADER MOHD NAZIR AHMED 4,800.00         
PK00533289 ABDUL SATTAR LAL MOHAMMAD 32.00                
SO00645894 ABDULBASIT YUSUF HAJI IBRAHIM 200.00             
UK00125524 HORMAZDIAR DARA 1,683.60         
UK00981332 JASSAM HANI AL KHAFAJI 460.00             
PK00045676 MANSOOR AHMAD 400.00             
AF00218288 SALMA MOHAMMED OSMAN 174.00             
IN00995631 SUSAN NINAN 552.00             
SY00946752 ابراهيم محمد النعسان 400.00             
EG00786288 احمد ابراهيم محمد ابراهيم 400.00             
0088675511 احمد سعيد سالم سعيد بو ال حج الرمي#�  760.00             
0003878365 احمد سلطان ع6 الخ_1  1,080.00         
0012454328 rاحمد عتيق محمد المزرو 1,930.00         
0099212145 احمد ع6 عثمان المهرى 3,680.00         
0088750422 ى jkاحمد عمر عبد] مهرى ال كث 400.00             
YE00562314 ي �  "kاحمد مبارك صالح ال 2.00                   
SY00595084 الحارث ابراهيم ع6 احمد 400.00             
0099076532 وجه محمود احمد ع6 الجني#"  1Oه ا jkام 140.00             
JO00214475 اياد فهm محمود درويش 400.00             
LB00526958 بالل زهjk الم_ى 276.00             
0059990090  gPجاسم محمد اميدى المرزو 1,800.00         
EG00018927 جمال احمد ابراهيم جاد 320.00             
JO00352698 وخ jkحامد محمد اسحق ن 2,062.40         
JO00764759 � احمد خليل حماد "eحر 0.80                   
0004466546 حزيم سالم حزيم خلفان المنصوري 5,423.60         
SD00269595 حسن الفاضل حسن احمد 874.00             
SY00990125 1 طالل المسلط jحس� 200.00             
0090387626 1 ع6 محمد بوشناد الشام. jحس� 400.00             
PS00643296 حماده رعاب محمد ابودقه 404.80             
0002360985 rحمد عويص ع6 احمد الدر 2,000.00         
0003984246 حيدر الو ع6 محمد 177.20             
0002287445 ى jkخالد البخيت احمد حسن الكث 800.00             
0056928366 rخالد عتيق محمد ربيع المزرو 440.00             
0052685557  "eخالد يوسف احمد يوسف الزعا 440.00             
0012447858  �

خلف خلفان خلف خديه الرمي#� 600.00             



0065326874 خليفه جk" زعل خليفه البوفالسه 48.00                
0001376839 خوله محمد يوسف الخورى 400.00             
0067690049 راشد محمد راشد عبيد المنصورى 9,120.00         
0026554580 راضيه م� الدين ارمله راشد مبارك وليد 33.60                
EG00454215 رانيا جمال اسماعيل ع6 400.00             
0069300864 رايه خميس محمد النق#"  736.00             
SY00982155 ربيع عبدالمجيد غره 2,740.00         
0052687474 رنا نذير حسن ابراهيم الذه#"  400.00             
0012889657 سالم عبدالرحمن عبد] العطاس 1,150.00         
0011488724 ى jkسالم عبد] محمد ماجد المه 800.00             
0011474878 سالم ع6 سالم ع6 المحر/ 1,852.00         
LB00990705 سامر محمد منصور 200.00             
SY00692588  geابا Nساميه ال� 800.00             
0065329837  "e jkسعود مبارك  محمد المح 1,000.00         
0003719564 سعيد عيد محمد سلطان الظاهرى 800.00             
0099178813 سعيد ناv سعيد متوه المهرى 24.00                
0068095199 سلطان خلفان حميد ناv بالهول 680.00             
0058286455 سلطان سعيد راشد سعيد المنصورى 3,240.00         
0061171988 سلطان عبد] محسن بخيت العامرى 7,654.00         
0067542204 سلوى حميد سعيد حميد عصبان 232.00             
OM00018726  1eسليمه بنت خالد بن محمد الغيال 467.60             
PS00564899  1 jعبد] عبدالوهاب الغص� jkسم 140.00             
0006587784 rسيف مبارك سيف محمد المزرو 1,000.80         
0052616455 rسيف محسن بخيت حفيظ المزرو 2,600.00         
0099452137 سيف محمد اسماعيل يوسف 600.00             
0009876625 ى jkشطيطه الرضه كمادى زيتون المه 3,760.00         
0008743428 شيخه ع6 حمد المنصورى 160.00             
SA00823763 صالح بن محمد بن ويران ال مهرى 2.00                   
IQ00273886 ار سليم داود الصفار 1v 400.00             
0065856466 Qور المنهاO "eطارش طماطم حر 4.00                   
0006358429 عادل ع6 محمد العي. ابوحليقه 2,580.00         
0003981652 عبدالرحمن سالم نعمان الكع#"  254.00             
UAE0096210 عبدالرشيد عبدالرحمن سيد 368.00             
0078465808 عبد] ابراهيم محمد سلطان رابوى 1,400.00         
JO00386640 عبد] حسن مفلح الخالدى 1,200.00         
0023114766 عبد] محمد عبد] بالحزم الجعيدى 1,120.00         
0023598924 عبد] محمد مبارك سند الهاجري 4,000.00         
0098667756 ى jkعبد] هالل محمد هالل المه 236.00             
SA00901260 1 المحمد ع�6  jعبدالمحسن بن محمد بن حس� 800.00             
0006693588 mعبدالمنعم السيد محمد عبدالرحيم الهاش 23,050.00      
OM00748578 ع6 بن سليمان بن محمد السعيدى 1,270.00         
0025568582 ع6 حسن خلفان حسن الطني�"  212.00             
0008219457 ع�6 عبد] منيف الجابدي 1,183.20         
0098775651 عمر ابوبكر احمد عوض باعبيد 400.00             
PS00778655  jkعمر سالم سعيد شب 500.00             
0001056932 1 الحامد jفاطمه السيد ابوبكر حس� 32.80                
0056584755 ى jkفاطمه هالل محمد هالل المه 232.00             
0094551637 فضل عثمان سعيد محمد الش� 236.00             
DZ00612172  1 jلطيفه خراط زوجه شب� 100.00             
0099673421 ى jkماجد احمد محمد ماجد المه 400.00             
SY00674033 ماجد محمد فيو/ 460.00             
LB00586299 مالك محمد طارق بعجور 2,560.00         



0007745622 مبارك خليفه احمد خريده السبو| 3,200.00         
0002158545 مبارك شعفان عبيد عوض العامرى 285.60             
IQ00695748 مجد لؤى خليل 400.00             
JO00045205 مجدى سالم محمد الكساب 160.80             
PS00018744 محمد ابراهيم يوسف خليل ابومشمش 2,600.00         
0025689577 Qسهيل المنها j#محمد احمد يح 400.00             
0008111800 محمد بن سهيل بن مبارك الكت#"  4,000.00         
0008715578 محمد سالم سعيد الحجرى 1,192.00         
0002872545 محمد سيف محمد حمد المنصورى 8.00                   
JO00675094 محمد عبدالرحمن محمد شحاده 6,000.00         
0025147544 محمد عبد] محسن بخيت العامرى 2,400.00         
0003935088 محمد عبيد كنيش مبارك الهام6 945.20             
0005896658 محمد عتيق جمعه محمد الرمي#�  1,680.00         
0018747839 محمد عتيق شامس احمد العامرى 14,000.00      
0002358694  "eسعيد الزعا vمحمد نا 42.40                
MA00881525  geمحمد وا 120.00             
0066633311 مريم نجم عبد] سيار ع6 الحوس1#  800.00             
0096587596 مسلم سالم مبارك زعيgk العامرى 400.00             
0001982547 مطر سالم حمد شميل ضاعن الراشدى 840.00             
0004458901 معصومه سيد عبدالصاحب سيد مو| سيدعبد] 712.00             
0003898276 مفرج ع6 سالم بجاش الهاجرى 896.00             
0065326974 م#1 محمد عبدالسالم 1,400.00         
LB00295072 ه ع6 عزام jkمن 200.00             
0005857488 ى jkمهره خلفان زوجه هالل محمد هالل المه 228.00             
SY00764520 مو| حسن اعقيل 1,300.00         
USA0023558 � ابو حجله

مو| حس1# 5,600.00         
JO00586745 Q1 حسن الشما jموفق محمدام� 640.00             
0008977201 ناu" مبارك حمد ع6 الجني#"  7.20                   
SY00269316  "kقن jkنادر محمد خ 400.00             
JO00995621 vابراهيم عبدالحفيظ النا vنا 1,124.00         
0008816423 ناv صالح عبد] ريس العامرى 712.00             
EG00582466 ناv عاشور محمد عبد] 200.00             
SD00985022 نجوى الضو ع6 محمد 86.00                
EG00326598 نجيب محمد محمد شمسالدين 160.00             
0025896511 هاشم عمر ابوبكر عمر الشيخ ابوبكر 600.00             
JO00254189 ياO محمود عبدالكريم مسك 774.00             
0006944769  N|يوسف احمد محمد عبد] البلو 400.00             
LB00256933 يوسف بطرس سماحه 200.00             
PS00826341  1 jيوسف محمد يوسف النباه� 32.00                
YE00458878 عبد] ع6 محمد الحمدى 760.00             
SA00762125 ى jkالمط ́ خليل بن ضواu بن زا 1,240.00         
SA00123548  1eع6 بن سعد بن حامد الشمرا 200.00             
SA00664430 فهد عبد] بن حمد العقيل 1,600.00         
YE00452145 EQBAL ABDUIKHALEQ ESHAQ AHMAD 267.60             
IN00845645 MOHAMMED SHARIQ 258.00             
PK00687248 MUHAMMAD AAMIR SYED MOHAMMAD TAHIR 1,840.40         
IN00224698 RAMAN SUDRESHAN KHANNA 2,000.00         
CN00288324 ZHAO TIANWEN 4,566.80         
0052272687 ابراهيم حمد عبدالرحيم حمد 644.00             
0007359351 ابراهيم كرم محمد مراد 49.20                
0019404287 ابراهيم محمد حسن المعي1#  49.20                
0073952476 ابراهيم محمد مو| ابراهيم الرئي. 200.00             



0005935434 احمد حسن عبد] 49.20                
0022106381 احمد حسن عبد] ع6 906.00             
0068713779  N|احمد حسن محمد حسن البلو 8.40                   
0051630285 احمد عباس عبد] 2,460.80         
0004616048 احمد عبدالرحمن محمد جاسم ع6 الحوس1#  44.00                
0009826534 ªاحمد عبدالكريم مبارك الرصا 400.00             
0044857122 mاحمد عبد] ع6 محمد الجس 49.20                
0058952952 احمد ع6 ناv عبد] العويس 160.80             
0077697391 احمد كرم محمد مراد 49.20                
0008317722 احمد مال ] احمد نصيب 49.20                
0071135179 احمد محمد سلطان عبد] 49.20                
0041292885 اسماء راشد الزرى 49.20                
0018035413 اسماء سالم مصبح ع6 49.20                
0046266420 اسماء مال ] احمد نصيب 49.20                
0050249451 اسماعيل عبدالرحمن محمد جاسم ع6 الحوس1#  44.00                
JO00433338 1 حسن المطرى jامجد روب� 960.80             
0072192194 امل احمد حسن عبد] 49.20                
0009785426 mامنه السيد محمد احمد سيد صالح الهاش 400.00             
0031630001 امنه ع6 احمد 2,460.80         
0065471284 امنه عمر يوسف جاسم الدو1u ال سنان 1,200.00         
0097829585 امنه محمد محمد راشد 49.20                
JO18062003 امjk احمد محمد ابوغزاله 49,480.00      
0019653516 1 يعقوب حسن jام� 5,679.60         
0003619930  1 jامينه احمد حس� 180.00             
IQ00872446  £eباسم هاشم حسن السامرا 1,600.00         
0072809409 بخيته ع6 محمد بنواس 184.00             
0036652363 بدر ناv الزرى 49.20                
0040716106 بدريه راشد الزرى 49.20                
0043038297 بدريه عبد] محمد المعي1#  49.20                
0063207563 بدور احمد حسن عبد] 49.20                
0079219659 ب� ثا1e الشام. 5,992.00         
0006874477 ب� سالم سعيد المظلوم السويدى 9,762.40         
SY00567284 بيسان عبدالرحمن موالنا 7,671.20         
SA00468919 تر± عبد] خليفه اليحيا 1,637.60         
0016197065  1ªثريا محمد مظفر العو 49.20                
JO00370946 1 سليمان ذياب الفاخورى jثم� 8,000.00         
0071636041 زا ع6 jkجابر احمد م 122.40             
0095553365 جاسم راشد خلفان الشام. 440.00             
0091497449  1eجاسم عبد] كشوا 2,460.80         
0004399360 جاسم محمد سيف راشد سيف النق#"  28.40                
EG00933548 جمال عزالدين جمال 830.00             
0025493538 جواهر كرم محمد مراد 49.20                
SA00027367 حسن ابن ع6 ابن عبد] السليمان 2,458.00         
0066744628 حسن احمد حسن عبد] 49.20                
0051048489 حسن عبدالرحمن محمد 6,260.40         
0097221509 حسن عبيد جميع الهندا|�  12,400.00      
0011256699 1 الصائغ j1 ع6 حس� jحس� 3,650.40         
0007278167 1 محمد محمود ع6 البناء jحس� 1,536.80         
0073984975 حصه راشد الزرى 49.20                
0032403557 ى jkحصه محمد المه 110.00             
0039713974 mحمد عبد] ع6 محمد الجس 49.20                
0004866596 حمده خليفه السويدى 49.20                



0046448496 حمزه محمد عبد] سالم الش� 4,950.00         
0006878228 mخالد ابراهيم عي. محمد الجس 64.40                
0075602632 خالد ابراهيم محمد حسن المعي1#  49.20                
JO00655398 خالد عبدالرحيم احمد الخواجا 4,160.40         
JO00165211 خالد عبدالقادر احمد عبدالقادر 596.00             
0013408019 خالد عبيد ع6 خميس الزباد 122.80             
0009396878 خالد محمد بن سالم عبد] النق#"  134.00             
0068660422 خالد محمد سلطان محمد العويس 4,600.80         
0001602299 خالد مختار محمد ابراهيم كندوره 49.20                
0070044540 خالد ناv الزرى 49.20                
0011682852 خديجه عبيد ع6 خميس الزباد 122.80             
0098882068 خليفه ابراهيم السويدى 49.20                
0009170833 mخليفه محمد احمد محمد الجاس 2.00                   
0006644073 خليفه محمد عبد] سلطان بن هده 1,440.00         
0017217989 درويش محمد عبدالرحمن يوسف جكه 49.20                
0098583022 رائد محمد سلطان عبد] 49.20                
0062139902 راشد حميد راشد حميد 2,060.00         
0099007651 راشد رحمة عبد] العويس 1,600.00         
0030776086 راشد عبد] عبيد 322.00             
0037037419 راشد ناv الزرى 49.20                
BH00010470 راويه فوزرى عبدالمحسن عبدالعزيز القصي#"  580.00             
0043579247 رحمه كرم محمد مراد 49.20                
0002366987 رخسانه زلفو مياه زوجه عي. عبيد هفوف 2,588.80         
0046836327 رقيه محمد صالح 49.20                
JO07690549 روز اكرم عوضالصايغ 1,120.00         
0069766655 رينب احمد ع6 عباس 49.20                
0080427265 زبيده فخرالدين بيان صاحب 49.20                
0010542461 زكيه اسماعيل محمد عبدالرحمن الت́ال 49.20                
0029614459 زينب محمد غلوم 49.20                
0036924893 ساره عبدالحميد محمد التندى 10,140.00      
0068587427  "eسالم درويش الزعا 2,460.80         
0090386804 سالم راشد سعيد رحمه 2,460.80         
0089664548 سالم عبد] سالم محمد بن سويدان القايدى 480.40             
0001763861 سالم ع6 محمد بنواس 184.00             
0070267600 سالم مصبح ع6 49.20                
0060335666 سا/ حارب سعيد المنذرى 2,415.20         
0069066249 ف الطني�"  gkسعيد حمدان راشد م 0.80                   
0002115604 سعيد سالم مصبح ع6 49.20                
0048536439 سعيد سلطان سالم سلطان 49.20                
0025929277 سعيد عبده سعيد محسن المازم 289.20             
0021120167 سعيد ع6 محمد بنواس 184.00             
0046643012 سلطان سالم سلطان 49.20                
0011490623 سلطان عمران محمد سالم الهامور 1,978.00         
0089453410 سلطان مبارك محمد الكت#"  633.60             
0033422621 سلطانه محمد زوجه عبيد صالح عبد] ع6 4,922.00         
0051120357 سلمان عبد] سلمان سليمان العامرى 606.80             
0050530331 سلm ع6 محمد بنواس 184.00             
EG00632658 سماح محمد منjk محمد ابراهيم 1,236.00         
SY00186244 سناء Oحان 10,100.00      
PS00375232 سهيل راثب كامل المزي1#  1,670.00         
0040253842 سهيم ع6 قاسم الساح6 4,922.00         
0055085164  1eسوسن عبدالرحيم محمد عبدالرحيم الزرعو 692.00             



PS00459166 سوسن محمد محمود عودى 7,200.00         
0041658669 يفه كرم محمد مراد NO 49.20                
0059004872 شكوفه زين العابدين الخاجه زوجه محمد 1,000.00         
0087924747 شما زياد محمود خjk ] الح�"  49.20                
0067783230 شمسه راشد الزرى 49.20                
0052414035 شيخه راشد الزرى 49.20                
0006784852 شيخه محمد سلطان سيف السويدى 49.20                
SA00726957 صالح بن ع6 مفلح الهشبول 373.60             
0065598749 صالح حمد سعيد صالح المنصورى 1,522.00         
0040290322 صالح سالم عي. ع6 49.20                
0081490195 صفيه محمد محمد راشد 49.20                
0005901064 صقر ابراهيم محمد حسن المعي1#  49.20                
0032437064 صالح راشد الزرى 49.20                
0027502199 صالح سعيد ع6 صالح النومان 400.00             
0018990695 طارق احمد حسن عبد] 49.20                
0051822660 طارق ع6 حسن خليفه الحوس1#  780.00             
0022290774 عائشه جاسم سيف المدفع 860.00             
0003402698 عائشه راشد الزرى 49.20                
0025143319 عائشه سعيد خميس النق#"  2,300.80         
0089658535 عائشه عبد] حميد 49.20                
0023791074 mعائشه عبد] ع6 محمد الجس 49.20                
0098855220 عائشه كرم محمد مراد 49.20                
0093778929 عائشه محمد احمد حسن 49.20                
0012852982 عائشه محمد محمد راشد 49.20                
0032964507 عادل عبده الراد/ 49.20                
0093212818 عادل ع6 ابراهيم محمد ال ع6 2.00                   
0036266826 عايده ابراهيم محمد حسن المعي1#  49.20                
0015224715 عباس حسن بدر 6,247.60         
0004057283 عبدالرحمن احمد ع6 عبد] دربول 49.20                
0081872590 عبدالرحمن عبد] حميد 49.20                
0060507446 عبدالرحمن عبده الراد/ 49.20                
0006515444 عبدالرحمن محمد ناv العويس 51,600.00      
0015527357 عبدالسالم محمد ابوبكر احمد 49.20                
0048907632 عبد] ابراهيم حسن المعي1#  49.20                
0079588312 عبد] حميد جمعه 49.20                
0089843303 mعبد] ع6 محمد الجس 49.20                
0054914490 عبد] ع6 محمد عبد] 49.20                
0034120589 عبد] محمد المعي1#  49.20                
0086395917 عبد] محمد عبدالرحمن يوسف جكه 49.20                
0023653991 عبد] محمد عبد] ع6 ضاوى 2,682.00         
PS00081245 يل فرج ] "kعبد] مو| ج 274.40             
IQ00367292 عبدالمنعم رشيد عباس 4.00                   
0082440641  1eعبدالواحد محمد عبدالرحيم الزرعو 36,235.20      
0033519116 عبده احمد الراد/ 49.20                
0001437717 عبيد عي. سالم حسن المعلم 2,460.80         
0027210703 ع6 احمد عبد] الخيال ال ع6 6,389.60         
0091388110 ع6 احمد عبيد المغ#1 النق#"  1,320.00         
SA00114767  1eع6 بن ثالب بن ع6 الشمرا 2,112.00         
0067881064 ع6 سالم ع6 سالم القائدى 90.00                
0008264528 ع6 عبد] ع6 الهاد1P اجت#"  4,000.00         
0004451786 ع6 عبيد ع6 خميس الزباد 122.80             
0016983417 ع6 كرم محمد مراد 49.20                



0065761580 ع6 محمد عبد] 49.20                
0053866057 علياء راشد ابراهيم رابوى رميثات 162.00             
0098995198 علياء ع6 محمد سالم بنواس 184.00             
JO00871432 عمار حرe" يوسف فضه 20.00                
0052270619 عمر حميد صالح يوسف الهوQ السويدى 2,550.00         
0048726554 عمر خليفه ع6 دلموك ب#1 جتب 1,200.00         
0068908513 يف Nعمر راشد محمد حسن ال� 508.00             
0082327020 عمر عبد] سلمان سليمان العامرى 9,284.00         
0042371773 mعمران محمد مهنا ماجد النعي 730.80             
0011799646 عنايات محمد محمد حسن التندى 8,805.20         
0052378449 فاطمه ابراهيم جاسم الحوس1#  44.00                
0008656440 فاطمه احمد حسن عبد] 49.20                
0026949671 فاطمه احمد عبدالرحيم 184.00             
0090885428 mفاطمه احمد عبد] فهي 9,680.00         
EG00891645 فاطمه عبدالغفار حسن عبدالغ1#  3,760.00         
0027857721 فاطمه عبد] حميد 49.20                
0048773194 فاطمه عبد] ع6 122.80             
0071272961 فاطمه ع6 محمد بنواس 184.00             
0059101646 فاطمه عيد عبيد 8,240.80         
0001031847 فاطمه كرم محمد مراد 49.20                
0009575637 فاطمه مال ] احمد نصيب 49.20                
0011897828  1 jفاطمه محمد احمد اذرش� 2.00                   
0099741844 mفاطمه محمد صالح محمد الجس 49.20                
0089038598 فاطمه محمد محمد راشد 49.20                
0007549975 mفاطمه منصور الرخي 49.20                
0098253884 فاطمه يوسف عبد] محمد الهرمودى 49.20                
JO00687813  1 jفراس ماهر شفيق شاه� 1,820.00         
0023482335 فضل محمد هده 2,460.80         
0009670061 فهد ابراهيم احمد محمد رفيع 10,232.00      
0076194146 فهد صالح الزرى 49.20                
0080977081 فهد عبد] حميد 49.20                
0045781999  "eفهد عبيد سهيل جمعه الزعا 49.20                
0014857688 mلب#1 خالد سلطان صقر القاس 37,466.00      
SY00253614  � لي6 محمد درويشالحل#" 16.00                
0027216431 ماجد محمد عي. عبد] 49.20                
YE00491332 مانع ع6 احمد 2,400.00         
0091688869 ماهر مال ] احمد نصيب 49.20                
0015515022 محمد ابراهيم احمد محمد رفيع 10,232.00      
SY00387143 محمد انس بسام ن_ى 100.00             
0007782478 محمد حمد سعيد صالح ق� المنصورى 1,000.00         
0031232510 محمد راشد ع6 خميسالكع#"  220.00             
EG00081762  1Sمحمد سامح ع6 مصط 1,200.00         
0029050249 محمد سلطان سيف سلطان السويدى 49.20                
0071235581 محمد صالح عبد] محمد حنايا السويدى 39.60                
0021185475  gPمحمد عبد] حسن عبد] المرزو 7.20                   
0073394189 محمد عبد] سلمان سليمان العامرى 606.80             
0061447680 محمد عبد] عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 5,387.60         
0092534820 محمد عبد] ع6 عبدالرحمن بن درويش 2,588.80         
0038613280 mمحمد عبد] ع6 محمد الجس 49.20                
0041616770 محمد عبد] محمد المعي1#  49.20                
0034330006 محمد عبده الراد/ 49.20                
0093907165 محمد ع6 محمد بنواس 184.00             



0022221829 محمد عي. عبد] 49.20                
0098732889 محمد محمد راشد 49.20                
0029331264 محمد مختار ابراهيم كندوره 49.20                
0044754843 محمد ميحد ع6 ميحد السويدى 400.00             
0081316863  1 jمحمد يوسف شاه� 49.20                
0033935618 محموده محمد عباس 49.20                
0010848220 مختار محمد ابراهيم كندوره 49.20                
0004863899 مروان عبدالرحيم محمد طاهر ال ع6 2,576.80         
0018306533 مريم خليفه السويدى 49.20                
0031449244  1eمريم سعيد محمد يما 10,885.60      
0010391583 مريم عبدالرحيم عبد] 4,600.80         
0009423257 مريم ع6 محمد عبد] 49.20                
0078754769 mمريم عمران محمد مهنا ماجد النعي 730.80             
0070976220 مريم محمد حسن 98.40                
0009021979 مريم محمد حسن مطر ال ع6 32.00                
0007317236 مشعل احمد حسن عبد] 49.20                
0099412274 مطر ع6 محمد بنواس 184.00             
0091102685 م#1 راشد الزرى 49.20                
0071395205 م#1 عبده الراد/ 49.20                
0071705962 م#1 ع6 محمد سالم بنواس 184.00             
PS00633259 منjk احمد شحرور 160.00             
0027098622 ه محمود غلوم محمد jkمن 2,460.80         
0028993143 مهره عبد] سلمان سليمان العامرى 606.80             
0026479826 مهند سالم مصبح ع6 49.20                
0003024250 موزه سعيد ع6 محمد 2,460.80         
0028659522 موزه ع6 محمد بنواس 184.00             
0033805097 ميثاء عبد] سلمان سليمان العامرى 9,284.00         
0062098695 ميثاء ع6 محمد بنواس 184.00             
0033237356 ه عبد] سلمان سليمان العامرى jkم 606.80             
0083942472 نائله ابراهيم محمد حسن المعي1#  49.20                
0073374145 ناv راشد الزرى 49.20                
0016069177 نجاه جعفر ابراهيم صابر 800.00             
JO00658874 نجوى خالد عبدالرحيم احمد الخواجا 1,720.00         
0052444435 ندى راشد الزرى 49.20                
0064284155 نوره احمد حسن عبد] 49.20                
0013254826 نوره ع6 محمد بنواس 184.00             
0064928281 نوره محمد ع6 بورحيمه 4,840.00         
0054231376 هند راشد الزرى 49.20                
CA00437892 هjk محمد مسيح او حنان عبداالله عبدالقادر 185.20             
0052043465 وحيد عبد] محمد المعي1#  49.20                
0019445305 وليد عبد] محمد المعي1#  49.20                
0085468764 1 محمد احمد الجزيرى jيوسف حس� 1,056.00         
IR00991278 ABDOLHASSAN JABAR SALEHIAN 170.00             
RU00429637 ANGELIKA CHTCHEGLOVA 2,000.00         
IN22789945 ASHISH DHAM 540.00             
US00485540 BILAL MOHAMED ALSADI 1,600.00         
PH00246418 FRANCIS SANTOS RIVERA 344.00             
ER00871541 HABTOM TESFAYE NEGASH 400.00             
JO00951651 MAZEN GHAZI SAADO KAWASH 2,894.00         
IR00251168 MORTEZA HASSAN PARISHANI HEYDAR POUR 400.00             
PK00852147 MUHAMMAD KHALID MEHAOOD AKTAR 40.00                
PAK0087622 MUHAMMAD QADEER 800.00             



PK00785805 MUHAMMAD WASIM FAROOQI 400.00             
PK00135879 NASIR MEHMOOD MUKHTAR AHMED 420.00             
PAK0012349 NOUREEN IBRAHIM 103.20             
CN00661715 PENG QIAN 578.40             
HR00542144 RAFID AL BAYATI 600.00             
IN00459738 SAMEERA SHAHID HASAN KUMAR 480.00             
UK00854125 SYED RAHIM AHMED 358.80             
0024283595 ابراهيم اسماعيل حيدر عبد] مال ] 1,152.80         
0056395566 ابراهيم حميد ع6 بن vم ال ع6 400.00             
MA00047892 ابراهيم سهيم 368.00             
JO00356922 ابراهيم منjk محمد عبنده 390.00             
0056985455  1eابوبكر عبدالرحيم حسن القطان الزرعو 8.00                   
JO00251239 احسان اسعد سليم جرار 52.00                
0001298470 احالم سليمان احمد بن سميدع 4,000.00         
SA00652100 احمد بن ع6 بن صالح الشعالن 5,600.00         
0005123647 احمد جاسم محمد رمضان 64.40                
0064557540  N|احمد سليمان عي. عبد] البلو 800.00             
EG00458799 احمد صابر محمد عياد 19.20                
0043849182  1eاحمد عبدالعزيز جاسم عبد] كشوا 14,000.00      
0078115946 احمد محمد سعيد جوكر 13,180.00      
0002556400 احمد محمد عبد] محمد بحبوح النق#"  672.00             
PS00991278 ادهم درويش حسونه 100.00             
JO00875221 ف تيسjk محمد شفيق مالك NOا 800.00             
BH00651125 السيد عمار مصط1S ماجد م  120.00             
JO00636552  jkالهام عبدالرحمن اليس 1,508.00         
IQ00765409 الياسحنا الياسمدبك 152.00             
0045845508  1 jامنه يوسف زوجه عبدالرحمن محمد حس� 10,388.80      
PS00927525 اميمه عبدالرحمن حسن احمد الكرد 400.00             
SY00658522 انس اسماعيل الشيخ 2,760.00         
SY00951287 اياد فرج شيخ صبح 4,800.00         
EG00422681 ايمن سعد عبد] فرج 1,150.00         
SY00452278 باسيل عبدالكريم حاقو 804.80             
SY00652317 بزوغ نورالدين الورع 280.00             
SY00993411 بشjk جمال كوزر 420.00             
SA00876218 بالل بن حسن بن احمد جسومه 74.00                
0024804504 ثمنه سالم زوجه عبيد خميس خلفان حارب 20.00                
0005245215 جاسم مو| محمد اسماعيل 200.00             
0056238802 � سالم محمد مليف

1eجمعه ثا 2,120.00         
OM00965428 جميله بنت ع6 بن مستهيل الجابرى 79.20                
SY00995633 حازم عبدالعزيز عبدالجبار 200.00             
JO00125543 حازم محمدنبيل حس#1 ابوخلف 106.80             
AF00758063 حبيب خان ظريف خان 2,880.00         
0058524611 حسن عبد] حسن جمعه 316.40             
IQ00932841 1 خليل محمد حسن الشماع jحس� 213.60             
PS00763420 1 يوسف كامل المزي1#  jحس� 600.00             
0006781843 حمد سالم عبيد العامرى الكت#"  1,200.00         
0076327824 mحمد محمد حسن الصائغ النعي 186.40             
IQ00129838 حيدر نوري محمد ع6 800.00             
0007462376 خاتون حاu" زوجه ع6 رضا محمد مسيح 5,423.60         
PS00856018 خالد محمد شعبان الشعبان 416.00             
SY00456532 خلدون عدنان مخلوف 4,000.00         
0099067742 خلفان سعيد سالم سعيد سيفان الظاهرى 1,600.00         



0032659800 rخلفان محمد سيف صالح المزرو 160.00             
JO00874395 درويش محمود درويش علوى 880.00             
IQ00658577 دنيا غازى سعيد او دينا غازى سعيد 2,104.00         
LB00327619  jkرانيه محمد خ_1 اليس 710.00             
IQ00963785 ربيع عبدالمحسن حسن 100.00             
SY00325867 ربيع قرانيب 1,200.00         
LB00017940 رجا رياضحاطوم 400.00             
0009253618 رقيه احمد زوجه سعود عبدالعزيز الطويل 160.00             
SA00658380 زايد بن ناv بن محمد السبي� 800.00             
0006321970 زبيده حسن ع6 حسن المازم 160.00             
JO00619781 زياد ايوب فرحان سهاونه 400.00             
JO00231587 1 مصلح jزيد ع�6 حس� 688.00             
IQ00698265 زيدون نجيب محمد ع6 1,200.00         
0066235412  � سالم ع�6 سالم المرمر النق#" 12.80                
MA00984420  1 jسامر حس� 200.00             
PS00216503 1 العصار jسا/ محمود ياس� 720.00             
0009125431 سعود عبدالعزيز احمد محمد الطويل 160.00             
JO00788167 1 صال ح jسعيد راتب حس� 490.00             
OM00693266 سلطان بن حسن بن عبد] الحمادى 160.00             
0004145247 سلطان خلفان عبيد خلفان بن دلوان ب#1 جتب 800.00             
SY00390575 سلm محمد خالي6 256.00             
JO00650570  1 jسليم يوسف سليم شاه� 296.00             
JO00216781 سمjk صب� حسن العيسوى 310.00             
0009512230 سهيل عوض محمد شبا1e الكت#"  400.00             
0027635262 سيده محمود زوجه عيد هليس راشد مساعيد 400.00             
PS00125590 يف يوسف ثابت ابوطه NO 180.00             
PS00458023 شمس الدين احمد شمس الدين العما/ 200.00             
IQ00854958  1eصال ح نايف احمد العلوا 923.20             
JO00534382 ضياء محمد محمد البدارين 160.00             
JO00125485 طارق احمد مو| ابومازن 400.00             
JO00251644 طارق رشدى صالح حماد 2,280.00         
EG00126535 طارق فت� محمد عبدالرازق 3,800.00         
IQ00785634 عادل ريسان جهاد 98.00                
0001205853  1 j1 محمد حس� jعبدالرحمن حس� 642.40             
IQ00145497  1 j1 صح� jعبدالرضا حس� 2,200.00         
SA00988805 عبد] بن مهدى بن مرداسالدوOى 1,542.00         
0008689577 عبد] جمعه خميس بوالشوارب 155.20             
0009834766 عبد] خليفه ع6 دلموك ب#1 جتب 1,233.60         
0004764041 عبد] صالح حسن عبد] شوش 500.00             
0006544123 عبد] عبدالرحيم عبد] صفر 80.00                
KW00745269 عبد] فيصل محمد مبارك فهد الهاجرى 10,000.00      
0063052445 عبدالناv عبدالعزيز ناv سالم العويس 2,136.00         
SA00459588  "eعدنان بن احمد بن محمد المغر 11,480.00      
SY00589854 عدنان جودت قاسم 796.00             
IR00991205 عزيزه عبدالخضjk البونعيم 464.00             
SY00458266 عالء ابراهيم حيدر 500.00             
SY00526422 عالء الدين سليمان خليل 1,600.00         
JO00786754 ع6 سليمان محمد ابوشعر 60.00                
QA00654572 ع6 عبد] ع6 سلمان الحداد 80.00                
0005557712 mع6 محمد ع6 الخوار النعي 11,650.40      
0006658413 عمر راشد عي. مو| الماز/ 352.00             
IQ00642971 فؤاد عبدالباgP ق�و رستم 1,540.00         



SD00564208 فاتن حمزه يح#j فضل 170.00             
0047498503 فاطمه احمد حدرج 184.00             
0022336856 فاطمه ع�6 زوجه سالم ع�6 سالم المرمر 23.60                
0099087832 فاطمه محمد ع6 جواس 1,400.00         
0045294527 فايزه صالح عبد] بن هويدن ب#1 جتب 428.00             
0026586911 فتحيه احمد عبدالواحد زوجه محمد يعقوب 8,382.40         
PS00569631 فراس منصور عبد] نصار الم_ى 184.00             
JO00236215 فراسشفيق ابراهيم حجازين 520.00             
JO00526671 فريال زهدى عبدالسالم ابوعي. 800.00             
0012143589 1 حسن ع6 jkكن 1,160.00         
0012678151 r1 مسعود عدى جمعه الزراSلط 525.60             
IQ00672186 لي6 جبار هادى 20.00                
YE00981347 مازن غازى عبد] احمد 360.00             
0005204884 محمد احمد عبد] ال ع6 500.00             
EG00654322 محمد المنصور محمد ابوبكر 1,314.00         
SA00978509 محمد بن سمjk بن عبدالوهاب البحراوى 416.40             
SA00658233 1ى 1kالع jkمحمد بن مناور بن سم 280.00             
PS00674033 محمد خالد اغا 476.00             
0023123898  �mمحمد سالم محمد حمادي النعي 20.00                
0056289755 Qمحمد سليمان سالم سليمان المقبا 660.00             
SY00757433 محمد عبدالرحمن الفرح 200.00             
0008847221 محمد ع6 بيك محمد بشjk المازم 400.00             
EG00487781 محمد مصط1S فايز احمد حبلص 140.00             
0005386888 محمد مو| رمضان 567.60             
EG00486527 محمود محمد اسماعيل 1,200.00         
0056727739 مريم حمد خلفان 4,922.00         
PS00652911 مريم خالد الكسيح 484.80             
0009797656  "eمريم مفتاح سعيد مجدم الزعا 100.00             
PS00852336 مريم مو| خليل العيله 1,009.60         
EG00282576 مصط1S محمد اسماعيل محمد 2,000.00         
PS07825507  1ªمعتصم عادل الما 273.20             
YE00653278 معمر ع6 محمد القمش 346.00             
JO26598523 معن نايف طال ع الحناوى 920.00             
SA00245740 م#1 بنت عبد] بن عبدالعزيز الفايز 642.00             
JO00754138 منjk عبد] حسن 210.00             
LB00250069 مهدى بدر الخورى 6,800.00         
IQ00987633 مهند عبدالرزاق عبود 640.00             
0003635362 ناv راشد خميس راشد السويدى 1,400.00         
JO00788267 نداء رجب عبد] ال�اج 800.00             
JO00787614 ن�ين محمد عبداللطيف سماره 5,160.00         
0045463285 نشوى رزق احمد 200.00             
0009658674 نوال سعيد سالم المعمرى 16.00                
SY00984533 ها1e حسن محمد شميس 680.00             
IQ00241544 هبه احمد ع6 1,600.00         
IQ00164357 هبه فيصل محسن 2,000.00         
YE00898756 هشام سالم ناv مبارك 3.60                   
OM00639978 هيثم بن مرت�1 بن احمد سلطان 3,534.80         
PS00565417 وداد خالد قدوره 51.20                
IQ00259810 ورود فيصل محسن الماجدي 1,400.00         
PS00213665 ياO عبد] شاكر العجوز 800.00             
0025696533 يوسف محمد عبد] المحمودى 374.40             
SA00073102 راشد بن عبد] بن سعيد الهاجرى 9,600.00         



0018716791 يفه عبد] زوجه ع6 محمد ع6 NO 300.00             
CA00825169 ABDUL HUSAIN ALI 2,400.00         
SE00722513 GABRIELA VALERIA 200.00             
CA00485961 LOUISE LAMBERT 46.00                
PAK0087402 SHAUKAT REZA KHAN 720.00             
0005263147 ابراهيم ناv حسن 236.00             
0005569383 احمد جمعه حمد سالم الكع#"  652.00             
0005861431  1eاحمد راشد عبيد راشد الكلبا 4,000.00         
0008154729 احمد ع6 صالح محمد الشام. 460.00             
0045457888 احمد مطر حامد مصبح النيادى 16.00                
EG00562023 ف الدين NO 1Sف عبدالغفار مطص NOا 300.00             
SY00064559 اكرم ع6 الشمرى 80.00                
SD00658744  "eالفاتح عبدالمنعم صديق ركا 40.00                
0079948907 امنه احمد سلطان احمد الظاهرى 6,212.00         
YE00526487 انيس محسن عوض احمد 260.00             
0030786979 بخيت ع6 بخيت عبد] النيادى 552.00             
0085746549 بخيت محمد سهيل ع6 المنصورى 640.00             
IR00254010  gSبركات احمد صدي 1,530.00         
IQ00547844 بشار ع6 عبدالجليل حسن 1,600.00         
0023784512  �mسالم حارب العمي jkحارب مغ 19,200.00      
0007378695 حميد ع6 المر راشد النيادى 240.00             
PS00650548 خالد احمد عابد 800.00             
0051224333 خالد حمد جمعه مبارك الجني#"  1,200.00         
0042587761 خلود عبد] زوجه سلطان راشد حمد الكع#"  2,200.80         
0069051806  1eخليفه سعيد فرج العريا 940.00             
0006750369 خميس راشد خميس الكع#"  16.00                
IR00765433 ه حضارى 1 jkذبيح ] مسيح ] باك 110.00             
0024971684 راشد عبد] محمد سالم الكت#"  344.00             
SY13559778 رضوان لويس الويس 1,200.00         
MA00364087 زكيه هللو 152.00             
0078447807 سالم الدهيm حمد سهيل العامرى 2,000.00         
0051907492  g#سالم هالل محمد هالل الكوي 1,160.00         
EG00120912 ساQ محمد عبده صقر 72.80                
0004489000  1eمعضد المشغو jkور عمO 2,956.00         
0006454587 سعيد سالم سيف محمد ال�ي� 600.00             
0063326399 سعيد مبارك سلطان راشد الخي6 6,252.00         
0078373295 سعيد مبارك محمد ع6 الناvى 2.00                   
0016922653 سعيد محمد احمد ثابت الحضارم 2.00                   
0004477433 سلطان راشد سعيد محمد الدرم  840.00             
0099067632 mسلطان سيف سعيد سيف النعي 304.00             
0052642355 سلطان محمد سلطان ع6 الشام. 400.00             
0025681155 سلm احمد سالم عبد] باصليب الحضارم 400.00             
0095102164 mسالم حارب العمي jkسهيل مغ 3,600.00         
0006184224 rمحمد الدر vسهيله نا 560.00             
SA00996541  "e1 حمد ال عويره الكر صالح بن عوض�" 1,600.00         
0051452394 صالحه مبارك عيضه سهيل العامرى 4,000.00         
0021390160 عادل قاسم محمد محمد الفقيه 1,440.00         
0001254232 عامر عبدالمع� حماد عبد] المهرى 800.00             
SY00994207 عبداللطيف عبدالبارى الشب6 800.00             
SA00652341 1 بن عبيد الكع#"  jعبد] بن دج� 400.00             
0099069870 1 الظاهرى jعبد] راشد عبيد حمرع� 426.80             
0054020037 عبد] سعيد ع6 سعيد الكت#"  400.00             



0006581144 عبد] مبارك مسلم عثعيث العامرى 1,800.00         
0009976310 ع6 محمد حميد سالم الجني#"  0.40                   
JO00748536 ع6 محمود عبد] مو| 600.00             
0067493320 عوشه محمد زوجه سلطان محمد عناد الكع#"  8,200.00         
0006671013 فاضل احمد حمد احمد المطوع الظاهرى 600.00             
0004458888 فاطمه حارب سيف 2,040.00         
0006124586 فاطمه عيضه صالح ع6 بالرواس 400.00             
0023360068 فاطمه مبارك فاضل 960.00             
SD00514487 قريب ] محمد محمد صيام 400.00             
SA00501632  1e1 بن محسن ال�ا jماجد بن حس� 560.00             
0002541133 مبارك دغاش محمد عمكه العامرى 3,440.00         
0001321232 مبارك محمد احمد عيدس الراشدى 1,944.00         
0002551697 ى jkمبارك هالل خادم مبارك الحم 600.00             
0067432189 محمد احمد خزام احمد الشام. 800.00             
0063446081  1eمحمد احمد محمد العطار الزرعو 1,160.00         
0065673749 محمد حرe" يزرب العامرى 5,202.00         
0056987452 محمد سالم سهيل هدفه العامرى 712.00             
0006233778 محمد Oحان سعيد سالم الكع#"  1,198.80         
0005987976 محمد عبد] حسن عبد] الجابرى 180.00             
YE00341522  1eمحمد محمد حميد الشعرا 285.20             
0008521453 محمد محمد غنام الهام6 4,400.00         
PS00504575 محمود محمد شبابو 1,400.00         
SA00325036 مرr بن Oور بن هادى الصيعرى 1,800.00         
0062623050 مريم محمد هاشل محمد هاشل الشام. 202.00             
0001586937 مطر ع6 عبيد خزينه العامرى 720.00             
EG00612877 مهاب السيد احمد السيد عبدالغفار 360.00             
0006452642 ناv سعيد حمد سعيد الشام. 200.00             
0039830444  1eمفتاح سلطان مفتاح العريا vنا 1,759.60         
0082172396 ن_ه عبدالرحمن هاشل محمد 49.20                
0085743205 نضال عبدالوهاب محمد المربا¬ 800.00             
SY00825641 نعيم الصادق الراجح 600.00             
JO00636541 هشام لط1S عبدالحميد محمود 60.00                
0006932911 يسلم مبخوت محمد سالم العامرى 600.00             
0045536325 احمد ع6 سالم ع6 مرشود 8,204.80         
0036849329 اسماء ع6 سالم مرشود 7,125.20         
0020235837 حنان راشد سعيد راشد الخطي#"  125.20             
0096299764 uراشد ع6 خميسسعيد يما 1,709.20         
0038808683 سالم ع6 خميس حسن الزيودى 4,922.00         
0065653241  �rسعيد ع�6 سالم احمد الهيهود المزرو 200.00             
0038394727 سعيد ع6 سالم ع6 مرشود 7,125.20         
0021181934 سعيد محمد خلفان الكندى 9,220.00         
0006211712 عائشه ع6 سالم مرشود 8,204.80         
0012538319 عبد] راشد سعيد راشد الخطي#"  125.20             
0093038631 عبيد ع6 راشد الكع#"  9,202.00         
0044649563 ع6 خميس حسن الزيودى 4,951.20         
0099113277 ع6 عبد] محمد عبد] العبد 64.40                
0070517905 عمار سعيد محمد خلفان الكندى 9.60                   
0092397323 فيصل ع6 خميس حسن الزيودى 4,922.00         
0019650101 mمحمد راشد سيف سوي� زح 600.00             
0085509762 محمد سعيد محمد خلفان الكندى 260.80             
0001897265 محمد عبد] عبيد راشد vيدى 400.00             
0015915242 محمد عبد] ع6 الكندى 5,015.20         



0061686593 مريم ع6 سالم ع6 مرشود 7,125.20         
0036498305  N|مريم محمد ع6 سعيد المطرو 2.80                   
0070173809 م#1 ع6 سالم ع6 مرشود 8,204.80         
0035538469 ياO سعيد محمد خلفان الكندى 9.60                   
IN00786351 BALASUBRAMANIAN HARI 200.00             
0004532328 احالم يوسف ع6 محمد الدQ ال ع6 80.00                
0006568954 mحمد سالم راشد سالم حميدان زح 1,600.00         
0028756252 وز النق#"  jkعائشه جمعه سعيد جمعه ف 120.00             
0021954682  1eعبد] احمد مصبح ظنحا 160.40             
0068175457 uع6 جمعه محمد ع6 الحايرى يما 120.40             
0089674533 ك jkع6 عي. ابراهيم محمد م 400.00             
EG007361124 محمد ابراهيم حلm ع6 حسن 4,646.80         
0009877767 هاشل عبيد سالم خليف الطني�"  1,640.00         
EG00394308 هدى يوسف محسب ابراهيم 800.00             
0018498487  1e1 المدحا jيوسف محمد عبد] حس� 28.00                
BH00918625 ع6 جاسم عبد] عي. 280.00             
BH00754221 MARKAZ GULF FUND 19,200.00      
IN00645874 HASINA 200.00             
SA00587441 احمد بن محمد بن ع6 المحمد ع6 1,200.00         
0063884990 حامد سلطان عبد] راشد مراش 930.80             
IQ00125032 رحيم ناv مطر 200.00             
0056581944 سعيد مبارك سالم مبارك ال ع6 640.00             
0001284309 عبد] ناv جاسم حميد ع6 ال ع6 486.00             
JO00693655 ماجد عامر اسماعيل عبدالقادر 80.00                
PK00569355 AHMED KHALID JAVED 40.00                
OM00769909 سعيد محمد سعيد الش��  480.00             
0050683158 زا غفارى jkع6 عبدالقادر م 800.00             
IN00546399 ABDUL LATIF 596.80             
PK00623574 AKBAR ALI KHAN 1,600.00         
IN00121426 ALI ASGAR NOMAN SHAHERWALA 158.00             
DK00326594 ALI JABBAR HUSSEIN 1,102.00         
PAK0046596 ALI QADRI BAKHSH 440.00             
IN00128347 AMBALATHU VEETTIL SAKKEER 180.00             
IN00975910 AMBER LOUIS FERNANDES 340.00             
IN00650971 ANIL KUMAR AWTANI 800.00             
PAK0094752 ARSLAN UD DIN FAROOQUI 209.60             
PAK0054848 ASIM HASSAN 400.00             
IN00526434 BHOJWANI AMITKUMAR LAKHMI 1,400.00         
IN00198231 CHHAIYA SANJAY BHATIA 100.00             
ES22875594 DIFANG ZHOU YE 120.00             
IN00126520 DINESH NANIKRAM MAHBUBANI 800.00             
IR00129476 FARAMARZ MOOSA MOZAFFRY 1,280.00         
IR00931524 FARANAK AHMAD ARASH 400.00             
US00719679 FARES AL CHIHABI 1,400.00         
TZ00889959 FARHA FARID 108.00             
USA0085421 FARRAH AL SHASH 500.00             
IR00695539 FARZANEH PIRBABAI 400.00             
TZ00425539 FATMA MOHAMMED SAID 394.40             
CA00154598 FERAS SHUAIBI 1,000.00         
IN00246599 GAYTRI 400.00             
IN44987517 GIPI GOPINATH 400.00             
IR00497768 HAMIDREZA NASER ASADI 800.00             



USA0012983 HANAN HAZAIMEH SHOJA 800.00             
USA0064112 HISHAM ELHAYEK 400.00             
IN00782145 HURZOOK ABUL GAFOOR HUSAIN 600.00             
UK00451784 IAN BRITISH CITIZEN HUNTER 16.00                
LV00276541 IEVA SAULITE 144.00             
SE00852145 INGELA ELISABETH JANSDOTTER BORGGREN 400.00             
PAK0069583 IRFAN HAMEED 2,258.80         
USA0010973 JEAN CLAUDE JAMIL NASR 400.00             
IN00986547 JOSEPH PAUL D'CRUZ 860.00             
IN00495691 KARAN YADAV 920.00             
LK00275163 MAHANAMA BANDULA 520.00             
IN22978852 MAHEBUB USMAN DARVESH 3,200.00         
DE00582145 MAHMUD AWAD 800.00             
FR00852178 MARIANNA M'SAIDIE 24.00                
LK00975541 MOHAMED SUBHANI LAFIR 382.00             
UK00052186 MOHAMMED IMRAN  KHAN 312.00             
PAK0026385 MUHAMMAD AHSAN FAROOQI 88.00                
IN00562041 MUKESH HIMATLAL 2,000.00         
KG00852175 NASYGUL ABDYKERIMOVA 600.00             
IN00589687 NITIN KHANCHANDANI 760.00             
US00258794 OMAR MOHAMED ZAKI 400.00             
CA00548542 SABAH AL KAZZAZ 800.00             
IN00421533 SAMEER PONNETH HASSAN 94.00                
IN00426599 SANGEETA CHAUDHURI 320.00             
IN00606987 SANJAY KUMAR PAHUJA 40.40                
IN00891267 SATISH MUDDU BANGERA 240.00             
IR00238754 SAYED MOHAMMAD MEHDI SAYED MORTEZ SAFAVI 248.00             
PK00129523 SHAISTA MURAD PATLEA 400.00             
PAK0046985 SOHAIL ABBAS HERYANI 316.00             
USA0062814 SULEMAN SIKANDER ALI 292.00             
IN00042185 SUNITA SANGAM SHETH 600.00             
IN00496543 UMA DEVI TAHILIANI 3,660.00         
IN00758545 VICKY LAXMAN KRIPALANI 600.00             
IN00139765 VINEET CHHATWAL 520.00             
CA00461382 WASSIM SAFWAN KHAYAT 2,720.00         
IR00619491 YOUSUF MOHAMMAD ESMAEIL SHARAFAT 800.00             
PK00139501 ZAINUL ABDIN MOHAMMAD NISAR 300.00             
USA0018123 ZENA WARRAYAT 552.00             
CN00129071 ZHOU YUXIAO 440.00             
MA00525897 ZINEB GHRISSI 511.60             
PS00943294 دويل "kابراهيم عبد] ابراهيم ال 408.80             
SA00454852 ابراهيم محمد ابراهيم المطلق 920.00             
SO00857496 ابراهيم محمد عبدالرحمن 160.00             
0006650456 ابراهيم محمد محمد الصائدى 180.00             
EG00368789 ابراهيم مصط1S عاشور 1,470.00         
0007436799 احمد جمعه بالل جمعه 400.00             
IQ00259731 احمد حمود ذياب الكبي. 2,000.00         
0004546451 احمد سعيد خليفه حميد بن حميدان الفال | 2,200.00         
JO00457952  1 jاحمد شفيق حسن ياس� 4,000.00         
0006863917 احمد صب� شحاده ابوديه 400.00             
0001256674 1 ع6 jاحمد عباس غلوم حس� 1,200.00         
EG00752241 احمد عبدالعزيز ابوالعز اسالم 187.60             



0068590063 احمد عبدالعزيز عبد] النجار 6,300.00         
EG00647913 احمد عبدالغ#1 حماده 800.00             
EG00715266 احمد عبدالهادى مصط1S ع6 2,084.00         
JO00121496 احمد يوسف محمود الحيارى 590.00             
JO00185963 اسامه صالح محمد ابوع6 400.00             
0074652214  "e jkاسماء ب� سعيد المح 400.00             
EG00460540 ف توفيق عبد] حسن NOا 400.00             
JO00965487 الياس سليم مل¶ شيشان 1,200.00         
MA00364527 امال اعريش 520.00             
0007561551 � عبداللطيف فوزان سالم مطر الحمادى

1eاما 80.00                
EG00654124 امjk محمد رضا اسماعيل ابوشوشه 600.00             
JO26051976 ايمن عبدالحميد عبدالرحمن طه 103.20             
JO00944010 ايمن فؤاد عبدالعزيز ابوالعز 60.00                
EG00596310 ايمن فؤاد هالل 1,200.00         
LB00556335 بشjk شلهوب النوار 1,480.00         
SY00129482 بشjk صب� غيه 2,800.00         
JO00656557 بالل جالل مصط1S خالد 556.00             
EG00741673 تامر السيد عبدالسالم محمد السيد زيدان 80.00                
EG00127600 تامر مختار عمار 172.00             
YE00655931 توفيق سيف محمد 1,314.00         
0003467887 توفيق يوسف محمد فخارى 681.20             
SY00217304 1 الفحل jجمال حس� 400.00             
0001366350  N|جمال محمد صالح سالم البلو 7,200.00         
YE00698651 جمال ي� كرامه بن مهرى 400.00             
0005625654 جمعه عبد] راشد بن عيد فال | 1,600.00         
LB00937281 جهاد جوزف فرنسيس 931.60             
EG00193850 جيهان عبدالحميد توفيق 2,000.00         
0001290831 ى jkحارب دسمال حارب حميد المه 222.00             
IR00985627  1eحامد حميد سليما 80.00                
EG00268484 حسام محمد عبدالعظيم مر| 40.00                
EG00653204 1 سليمان jحسام محمد فت� حس� 40.00                
EG00158965 حسام محمد فريد محمد حسن غانم 1,960.00         
EG00731166  1eحسام محمود محمد مد 400.00             
0095201250 حسن عبدالجليل عباسع6 320.00             
EG00962185 حسن محمد امام حافظ 400.00             
JO00587569 1 اكرم محمد ضلهر الخطيب jحس� 2,400.00         
0065475315 1 مهدى  سعيد عبد] jحس� 2,800.00         
0006452852 حصه محمد عبد] الرياي. 3,400.00         
0012912472 حفصه ياقوت ع6 سويد الريا/ 495.20             
0006953204 حمامه سعيد خميس 307.60             
0006536583 rحمده احمد غانم احمد بن ديالن المزرو 128.40             
0006954397 حمده سالم راشد المقعودى 436.00             
0007596936 حمدى عبد] قاسم ضيف ] 328.00             
OM00523278 mبن محمد الهاش gSحميد بن ن 140.00             
PS00239864 حنان منjk الشع#"  1,000.00         
OM00543219 خادم بن سالم بن ع6 العوي. 360.00             
SY00215347 uخالد بنودى ضا 800.00             
UAE0045127 1 ع6 الروسان jخالد حس� 1,480.00         
SA00216274 خالد عبد] ع6 الخلب 20.00                
0045982123 خالد ع6 محمد الخيي6 1,020.00         
JO00422158 خالد عي. حسن سالمه 400.00             
JO00678142 خالد فت� صادق القدو/ 5,946.00         



LB00894313 خالد محمد حمود 400.00             
0009631288 خالد ياقوت ع6 سويد الريا/ 622.00             
JO00853425 خالده محمود محمد حاج نمر 200.00             
0099233486 mالهاش "kسلمان زوجه السيد ش vخديجه نا 180.00             
0008561756 rخلفان احمد غانم بن ديالن المزرو 253.20             
LB00875628 خليل انطون الشدياق 600.00             
0001208341 خميس ناv سالم حمد الراس#"  400.00             
0059358743 خوله ربيع خميس ربيع 42.00                
0007780779 ديانا جوزيف الحداد زوجه سهيل عبد] 1,560.00         
JO00858422 ديما خالد محمود ال�ورى 104.00             
SY00986479 ديمه عمر وص1S مرتي1#  280.00             
UAE0065894  "eدينا سالم حسن اليعقو 3,600.00         
JO00346967 رائد بسام حسن الصاحب 600.00             
OM00122821 راشد بن حمود بن حمد التما/ 2,824.40         
0006458720 راشد عبد] ع6 بن عرب 6,960.00         
JO00124420 را/ سليمان داود المهتدى 180.00             
JO00672186 را/ فت� صادق قدو/ 0.40                   
SY00824575 را/ منصور دغمش 120.00             
0015441584 رباب احمد ع6 التاجر 400.00             
LB00653419 ربيع سعد الدين ابوظهر 1,560.00         
EG00523196 1 محمود بدوى jرشا حس� 280.00             
0005487910 رفيعه سعيد خلفان سالم بن حزيم الفال| 1,294.40         
JO00945346 رQ عبد] عبدالقادر ابو العطا 760.80             
AF22177124 رمزيه عبدالقادر 5,160.00         
0085636320 رنا عبدالرسول ابراهيم 732.00             
0026658690  1eريسه عبدالرحيم عبدالكريم حسن الزرعو 8,554.40         
LB00239477 ريم برهان بيدس 1,200.00         
TN00647710 ريم بنت الشاذQ بن ابراهيم 100.00             
LB00216652 زياد ميشال صوايا 537.20             
0077747980 زينب شل#" اسماعيل زوجه ياقوت ع6 الريا/ 1,200.00         
0085217495 زينه هاشم سلطان 68.80                
EG00659744 ساره مصط1S ز± ابوزير 132.00             
0006531351 سالم مبارك سالم محمد بن علوبه 520.00             
IQ00558899 1 مشعان الجبورى jسحر محمد محس� 2,840.00         
JO00521895 Oاج عمر محمود بشناق 1,300.00         
MA00542799 سعاد الضاوى 400.00             
0007301542 سعاده محمد فت� سليمان يونس الصع#"  160.00             
IR00451278 1 ابراهيm جاه مسلم jسعد احمد حس� 920.00             
JO00372913 سعيد ابراهيم عبدالغ#1 عبدالغفور 107.20             
0006213331 سعيد درويش سعيد عبد] بن صبيح الفال| 1,200.00         
MA00120021 سلوى العلوى البلغي#�  32.00                
SA00128873  1eان هتالن القحطا "kسليمان ع6 ج 400.00             
JO00674546 سمر انيس جريس عازر 560.00             
EG00961382 سمر محمود السيد حجازى 2,440.00         
LB00745209 سمjk منصور ابراهيم 2,421.60         
EG00128399 سناء عبدالعزيز محمود ابراهيم 400.00             
0006650433 سهاد اسماعيل ابراهيم دحالن 680.00             
0065525208 سهيله احمد ع6 العوير زوجه عي. بالل 49.20                
EG00554422 شادى محمد عبدالغ#1 عبدالحكيم 1,480.00         
IR00549837 شاكر محمد حسن بور 200.00             
0006499973 شاميساحمد قاسم زوجه احمد عباسالبناء 280.00             
LB00698656 بل الياس عزام NO 600.00             



USA0099781 كه الديوان للصيانه العامه ش.ذ.م.م NO 2,000.00         
0002240770 كه غرناطه لتجاره مواد البناء ش.ذ.م.م NO 640.00             
SA00650708 يف بن منيف بن شنk" العتي#"  NO 200.00             
OM00665842 صالح راشد سعيد العوي. 780.00             
YE00875421 rصالح ع6 صالح بامر 400.00             
0006563247 يه عبد] محمد ع6 "kص 320.00             
IR00986477 صفدر شعبا نع6 عزيز الل© 386.00             
0007395539 صالح ع6 احمد عبد] بن مرهون 400.00             
EG00328901 صالح عويسعبداللطيف 7,280.40         
0093329790  1 j1 احمد بن سالم� jسالم� uضا 4,600.80         
JO00825166 ضياء نبيل محمد ابو طه 222.80             
LB00125478 طارق صال ح موسىالمعروف بالصيداوى 1,080.00         
EG00847294 طارق عمر الفاروق فهm هندى 120.00             
KW00452522 طارق محمد عبد] اليعقوب 164.00             
0006965854 ظالل خليفه سعيد بن قريش 812.00             
LB22178445 عائشه سعد الدين النقيب 40.00                
SA22548879 عادل بن عبد] بن احمد الحبيب 350.00             
YE00325574 عادل عبداالله راجح تميم 400.00             
0097559754 عامر سالم خليفه المرى 220.00             
YE44781577 عامر مبارك يسلم النهدى 300.00             
IR00975584 عباس خ�و وثيق 600.00             
0056951818 عبدالرحمن محمد ع6 عبد] اه6 480.00             
YE00650436 عبدالسالم عبد] احمد السقاف 240.00             
0031569004 عبدالعزيز احمد محمد عبدالكريم 2,140.00         
SA00229758 عبدالعزيز بن عبد] بن صالح المحيميد 3.60                   
OM00652209  N|عبدالعزيز بن عبد] بن يعقوب البلو 71.20                
SY00235645  "uعبد] احمد منذر دعا 340.00             
LY00569876  1eالزيدا N.عبد] الهي 786.00             
YE00661831 عبد] قائد صالح محمد 400.00             
0001523682 عبد] محمد حسن عبد] الرئي. 206.00             
0006561541 عبد] محمد عبد] بن فارسالسبي� 136.00             
LB00653699 عبود جان برغوت المعروف بالخورى 640.00             
0009985047 عدنان ياقوت ع6 سويد الريا/ 368.00             
JO00852754 عدى فالح عبدالكريم الطويل 480.00             
SA00822014 عصام بن محمد بن عبد] ال الشيخ 5,120.00         
EG00251746 عال مصط1S ع6 عبدالرحمن 380.00             
SA00065421 ع6 بن حسن بن مهدى المهنا 325.60             
SA00469976 ع6 بن عبد] بن احمد ابوطربوش 920.00             
0003556473 ع6 حمد معضد سيف البدواوى 2,636.00         
0008012275 ع6 حميد ع6 بن عبيد الرزى الشام. 3,200.00         
0005245425 ع6 راشد سعيد مطر بن ظبيعه الكت#"  600.00             
JO00213199 ع6 عبدالعزيز حسن حامد 200.00             
LY00258794 ع6 عمر ع6 بن اسماعيل 800.00             
YE00636263 ع6 محمد ع6 112.80             
PS00455812 ع6 محمد ع6 محمود الزرد 513.60             
0056909325 ع6 يوسف حسن عباس 34.80                
0004511474 علياء سيف معضد زوجه سلطان ال بوعميم 1,104.00         
IQ00411612 علياء عبدالرزاق حمودى 640.00             
0006456458 علياء عبد] مال  حسن احمد 64.00                
SY00096458 عمر نسيب الحفار 36.40                
EG00532174 عمرو عبدالعظيم محمد عبدالرحمن الجمي6 400.00             
0060041834 عي. عبدالرحمن سعود الدوOى 5,157.20         



JO00674554 فارساحمد فارسالقرعان 6,000.00         
SY00659447  jkمطام jkفاروق من 200.00             
0006368677 فاطمه ع6 اليوحه 230.00             
EG00526497 فايز محمد السيد ربيع 400.00             
SY00518182 فراساحمد جالل برمدا 196.00             
SY00598649  1S1 المصطSفرزت مصط 884.00             
0037240193  N|1 البلو jفهد سبيل حس� 800.00             
SY00619782 قمر نصان زوين 200.00             
SY00065215  1eكنان محمد سعدى كيال 400.00             
0002513645 لm خالدحمزه زوجه ها1e جمال الصوال� 800.00             
SY00325151 ا سعادى 1 jkل 232.00             
YE00748530 لينا عبدالمجيد طه صالح 50.40                
EG25496544 ماu" فؤاد ظريف الجوهرى 1,112.80         
JO00452563 مازن محمد عثمان محمد 400.00             
JO00521246 مازن مصط1S محمد ابوحجله 600.00             
SY00752210  1eمامون ممدوح الال ذقا 200.00             
SY00857942 ماهر محمد ع6 حميدى 2,200.00         
MA00236634 mمجيده الرحي 560.00             
0001288372 محمد ابراهيم برهام 646.00             
EG00241165 محمد احمد حسن الم  284.00             
EG00854978 محمد احمد عباس 400.00             
JO00625147 محمد احمد عبدالفتاح حسان 152.00             
0002297554 ى jkمحمد احمد ع6 خليفه بن غليطه المه 9,200.00         
0009653621 rمحمد احمد غانم ديالن المزرو 253.20             
0065236523  N|سليمان احمد البلو "kمحمد اك 472.00             
JO00954637 محمد بسام احمد مناع 222.00             
SA00124530 محمد بن عبدالحميد بن عبد] بن حسن 140.00             
JO00426679 محمد بهاء الدين صالح النحوى 1,600.00         
0007953218 محمد جمال سيف محمد الحريز الفال| 400.00             
0071181043 محمد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 49.20                
JO00984582 محمد سالمه سعيد عزالدين 400.00             
EG00139782 محمد سليمان عبدالسالم 1,380.00         
EG00854521 محمد عبدالباgP محمد بحيلق 1,000.00         
JO00781768 محمد عبدالحفيظ احمد ابراهيم سنجق 0.40                   
YE00128744 محمد عبدالرحمن محسن العامرى 1,200.00         
0005344244 محمد عبد] كهور ع6 200.00             
0001244509  gPمحمد عبد] محمد حسن عبد] المرزو 6,000.00         
SY00125399 محمد عرفان عمر عكش 102.00             
SD00548751 محمد عطيه ابوبكر محمد 47.60                
SY00645282  1eمحمد عالء قرعو 446.00             
0005421314 محمد ع6 محمد احمد شدادى 3,200.00         
0006535939 محمد ع6 محمد Oحان 560.00             
SA00852940 محمد عوضصعيقر العتي#"  862.00             
EG00759683 محمد عي. انور عي. 84.40                
EG00695621 محمد فؤاد عباس عبدالحميد 196.00             
EG00985237 محمد فؤاد محمد ع6 ليله 200.00             
0005542469 محمد فهد حمد سلطان االعرج الهاجرى 209.20             
SY00636271 محمد قاسم الجماز 400.00             
SY00650882 محمد مجدى اليوسف ابراهيم 220.00             
SD00223169 ̧ الدين حمدان محمد محمود زا 600.00             
SY00581245 محمد مروان الشالح 120.00             
LB00785478 محمد مصباح خطاب 400.00             



UAE0023622 محمد وحيد متوQ عطا ] 360.00             
0056303543 1 عبد] خورى jمحمود محمد ام� 2,400.00         
JO00549686 محمود محمد خليل الم_ى 400.00             
SY00968520 مخائيل جرجس يعقوب 280.00             
EG00214543 مدحت اسماعيل محمود ابراهيم 340.00             
SA00454250 اهيم "kمروان بن عبدالرحمن بن عبداللطيف ال 800.00             
0001299830 ى jkالمه Nمروان محمد سعيد بن ب� 218.00             
0006953214 rمريم احمد غانم المزرو 126.40             
0005221478 مريم اسماعيل حسن 720.00             
0005212471 مريم بخيت خميسمبارك 1,440.00         
0005525553 مريم محمد مطر احمد 1,000.00         
0044581354 مطر سعيد سيف مبارك بن بناء اجت#"  2,400.00         
JO66447874  1eمعتصم سميح طلب الحورا 320.00             
0007987711 منصور عبد] احمد الجزيرى ب#1 تميم 1,200.00         
SY00032145 مهند موفق عطايا 720.00             
EG00422517  "eعبد] محمود عبد] العر / 400.00             
0091614563 مياسه ياقوت ع6 سويد الريا/ 399.20             
0006546172 rميثا احمد غانم بن ديالن المزرو 126.40             
0002965262 ميثاء جمعه سيف راشد بن بخيت فال| 800.00             
LB00512234 اى جورج حنا jkم 148.00             
IQ00987406 ميسلون خلف رشيد 3,100.00         
EG00133409 ى مج6 Nيف ب� NO مينا 266.00             
0001473692 نابليون فائق نورالدين طه 520.00             
JO00398450 نادر ادوارد بشاره دحدل 300.00             
MA00748569 ناديه راجع 400.00             
KW00235697 ناديه نواف عبدالرحمن 400.00             
SA00215833  1eبن صالح بن محمد القحطا vنا 600.00             
0013984128 ناv محمد احمدكاجور 4,000.00         
LB00562107 نديم جوزان حبيقه 1,600.00         
LB00129847 اج "kنديم نورالدين ال 800.00             
0019230764 نرجس محمد حسن مال  ع6 152.00             
0007855202 نساء مهدى محمد ارمله حبيب عوض مراد 77.60                
0008744963 1 زوجه طاهر محمد عقيل jن�ين محمد ام� 2,976.00         
SY00054852 ن_ محمد حاج ع6 او ماهر محمد حاج ع6 1,440.00         
JO00191802 نضال صالح احمد بطاينه 760.00             
MA00356894 نعيمه اعدى 2,169.60         
0004556455 نعيمه يوسف محمد غريب المنصورى 640.00             
0079335258 نهيان كميدش حمد سالم بن علوبه 49.20                
SA00852062 نواف بن نائف بن صالح العتي#"  1,140.00         
0002611587 نوره صالح الهاجرى زوجه عبد] محمد 80.00                
0006522711 هادى محمد نصيب محمد حميدان 1,360.00         
TN00486533  1eعون6 حرم الزهرو vهاديه بنت محمد نا 474.00             
EG00522010 هاله رفعت محمد منصور 40.00                
EG00446976 هبه احمد ن_ الدين مصط1S فهm هلوده 360.00             
EG00875218 هبه مجدى محمد الجمل سيد ع6 480.00             
SA00817231 هدى بنت منصور بن ن_ ال شهاب 800.00             
EG00256398 هشام ابراهيم سليم حماد 600.00             
BH00553399 هشام ابراهيم محمد نور خن�"  760.00             
JO00445712 همسه مؤيد نمر شقواره 54.00                
0009586327 rهند احمد غانم المزرو 253.20             
JO00125465 هند ماهر عز/ طه 386.80             
TN95884776 هنده بنت حميده الغضاب 734.40             



0049777147 هيثم عبدالرحمن عمر عبدالرحمن الخاجه 1,878.00         
PS00618293 هيثم كامل الحالق 644.00             
SY00452854 هيثم محمد رشدى ماشفج 1,000.00         
EG00129832 وائل السيد حسن ابوالوفا 2,000.00         
MA00546973 Qوديان سمعا 434.00             
JO00598107  1e1 خليل احمد الجاعوSوص 1,600.00         
EG00659975 والء عاصم احمد محمد بكرى 800.00             
EG00785612 يف حافظ عبدالمنعم NO وليد احمد 216.00             
EG00128432  1Sوليد جمعه احمد مصط 520.00             
LB00712335 وليد خالد السعيد 220.00             
SY00325941 وليد محمد خالد غنمه 4.00                   
EG00673292 ياO السيد عبد] عبدالعزيز جاد] 777.60             
EG00521647 ياO حلm محمد عواد 520.00             
0005521478 1 عامر محمد عبدالعزيز السليمان jياسم� 754.00             
EG00652185 1 محمد بكر داود محمد jياسم� 240.00             
PAK0012145 ABDUL FAROOQUE ALI NAWAZ 180.00             
IR00404017 ABDUL HAMID MOHAMMED HADI NABAWY 2,694.80         
US00125596 ADNAN MOHAMMED ABU SHARAR 400.00             
PK00598977 AHMAD WASIM ABDUL HAMID 32.40                
UK00871426 AICHA BENZAKRI 1,200.00         
IN00088141 ALEXANDER WELLIGTON ALEXANDER 800.00             
DE00061771 ALI EL-ORFALY 12,180.00      
IN00236606 ALOK PANT 430.00             
PAK0012927 AMIR BASHIR ATARA MOHD BASHIR 188.00             
SE08487315 ANAND ANDREAS DESAI 200.00             
IN00987253 ANCEL JOSEPH FERNANDES 172.00             
IN00853570 ANESH NANIK JAGTIANI 400.00             
IN00018357 ANIL TEJUSINGHANI OR KANCHAN ANIL TEJU 2,160.00         
IN00166176 ANJU SHARMA 3,600.00         
AU00378761 ANNA ELIZABETH REID 88.40                
IN00873526 ARCHANA SAGAR 1,200.00         
GR00062302 AWN AL KHASHLOK 50,400.00      
IN00478001 BABUR BHAGWANDAS OR SANJAY BHAGWANDAS 9,960.80         
UK00683452 BEVERLEY ANN  WEEDEN 240.00             
IN00019827 BHAGYALAKSHMI PREMNATH SHETTY 200.00             
CN00234579 BOTAO YING 3,754.00         
MY00216791 CHARMAINE TOO YEE YIN 1,000.00         
IN00018726 CHERIAN MANAPPALLIL ISAAC 215.20             
SZ00234465 CHRISTIAN GRAF 200.00             
IR00785651 DARIUSH AHMAD RAKSHANI 1,720.00         
IN00827516 DEEPAK VILAYAIT BHOJWANI 2,000.00         
FR00238481 DIKARAYA TALEB RAGUEH HABR 1,640.00         
IN00824946 DIMPLE HITESH RAYGANGARE 200.00             
LK00872441 DON GRATIAN JAYAKODY ARACHCHIGE 168.00             
IN00553847 DOULAT CHIMANDAS ADTANI 1,560.00         
IN00124544 DOULAT RAM DEVNANI 800.00             
US00220285 EDWAED RICHARD CARLSTEDT 400.00             
PL00045451 EDYTA SYLWIA 400.00             
CA00620753 ELIAS JAMIL ADAS 3,500.00         
0000694184 EMAAR UNALLOCATED BONUS SHARES 6,289.20         
UK00872532 FADEL ZAHER EDDINE 3,010.00         
UK00850285 GARY TERENCE MOORE 3,352.00         



UK00469140 GENE ELIAS BOU NACKLIE 1,960.00         
CA00036970 GEORGES ANTOINE BARAKAT 739.60             
AU00264472 GLENYS MAREE HIGGS 283.60             
IN00346733 GULAM SHAHEED KHAN 24.00                
IN00476273 GUNJAN ADVANI SUNIL 1,690.00         
IN00608272 GURNANI BHAGHAN 860.00             
IN00523675 GURUIBUX BASANDANI 200.00             
UK00761256 HAIDER MADANI 1,720.00         
LK00052051 HAREEN ESHANTHA STEMBO 200.00             
IN00212366 HARIHARA SESHADRI SARMA 30,000.00      
PAK0014560 HASANAIN HAMID 46.80                
IN00987534 HEMENDRA NARENDRA BHATIA 560.00             
IN00114105 HITESH & DIMPLE 200.00             
AU00715524 IAN CRAIG MCGIBBON 430.00             
IN00365917 IMTIAZ BADRUDDIN BOGHANI 600.00             
KE00257754 INDRAVADAN KANTILAL TARACHAND 1,260.00         
IN00689716 JAI KUMAR KISHANCHANF KHANCHANDANI 369.60             
IN00981624 JAYASEELAN MANICKAM 46.00                
FR00606178 JEAN PAUL AUGUSTE JULIEN COUETIL 8,720.00         
SY00987462 JIHAD NAYEF SULIMAN 1,067.20         
IN00856364 JOAN GUILHERMINA FATIMA 64.40                
AU00256252 JODI LYNETTE RYAN 477.20             
AU00647355 JOSHUA DAVID ABOOD 314.00             
IN00518018 JYOTI KESAVAN 640.00             
IN00578144 KALPESH CHANDRASINGH SAMPAT 1,880.00         
US00467382 KAMRAN ZIAI 32.00                
IN00381532 KUNAL DILIP 800.00             
IN00547741 KUNCHU VEEDU PURUSHOTHAMAN 120.40             
US00816437 LAITH MAURICE MICHEL 400.00             
US00675664 LAMEES ABU ISSA 80.40                
CR00928766 LAYLA EL HACHEM AUED 1,640.00         
VE01248536 LISSETT ELENA JIMENEZ 8,800.00         
ES00767654 LUCIA CABREJAS ARTOLA 818.80             
IR00817542 MAHDI MOHAMMAD AFRAND 396.00             
UK00458878 MALEK AKILLIE 1,080.80         
IN00918622 MANISH SUNDER LAKHANI 400.00             
IN00387145 MANOJ SONI 920.00             
IN00775112 MATHEW PHILIP SEBASTAIN 137.20             
IN00106011 MAYUR NARENDRE GHAGHADA 200.00             
TR00865278 MEHMET FATIH TATARI 224.00             
PH00252355 MILAGROS LARO GASLANG 120.00             
UK00875452 MOHAMAD AKRAM PIPI 198.00             
USA0023698 MOHAMAD MAHMOUD DERGHAM 306.40             
IN00179964 MOHAMED SADIQ AHMED 20.80                
IR00235981 MOHAMMAD ABBAS BIDAD 2,960.00         
PK00487245 MOHAMMAD AFZAL AYUB 49.60                
IN00284017 MOHAMMED ABBAS BABAN SAHIB 644.80             
IN00408054 MOHAMMED RASHID SHAFIULAH 3,440.00         
IN08225677 MONIE GIRISH BALAKRISHNAN 352.40             
IN00845542 MORDANI LACHMAN TECKCHAND 860.00             
AU00519599 NAJIB ABED RABBO ELSAYYED 480.00             
UK00358004 NATASHA SAJID ZAHID 1,200.00         



IN00918258 NAVEEN ARORA 360.00             
ZA00958364 NAZLEY BOOMGAARD 1,240.00         
IN00917452 NIHALANI GHANSHYAM FATEHCHAND 600.00             
IN00026584 NIKHIL ASHOK BELANI 432.00             
CA00942582 NIMA RAISSI 478.80             
PAK0004743 NOREEN SHEHRYAR 80.00                
IT00570891 OMAR SAUDI 2,593.20         
IN00267854 PANKAJKUMAR VALLABHDAS 860.00             
IN00345234 PARESHKUMAR SHAMBHUBHAI DAMNIWALA 400.00             
RU00481313 PAVEL DOUJNIKOV 640.00             
DK00836458 PERNILLE COHEN 189.20             
IN00393990 PRAVINCHANDRA SANJAY KUMAR 1,840.40         
CA00135879 RAFE ABUL HUSN 1,600.00         
IN00362597 RAJEEV RAJINDRPAL CHABRA 920.00             
IN00251787 RAJEEV RAMAKRISHNAN NAIR 2,480.00         
IN00281762 RAMAPURATH AJIT KUMAR MENON 120.00             
IN00476242 REETU MANOHAR SAMTANI 400.00             
DE00346986 REINER BRAUN 600.00             
US00754861 ROBERTO JOSE KRIETE 7,683.20         
IN00566327 ROHINI GANESH KUMAR 280.00             
IN00256679 ROSHNI MARAZABAN PITHAWALLA 1,000.00         
UK06501988 SAIF MOHAMMED ALI SALEH 40.00                
IN00151614 SAJI GEORGE 200.00             
IN00234845 SANJAY NARAYAMDAS TILOKANI 1,420.00         
LK00058989 SASANKA KALUM GUNEWARDENA 384.00             
IN00088777 SHAHDADPURI ANIL SHANKARLAL 800.00             
IN00056506 SHAHUL HAMEED & NATESAN RAMNATH 300.00             
IN00183756 SHAREEF MOHAMED DHARVEAS ALI 9,200.00         
UK00458744 SHEELAGH MARY JANE DE CLERCQ 182.00             
PK00086278 SHEHRYAR IFTIKHAR AHMED 600.00             
IN00633972 SHIRIN NOZAR BAMBOAT 4,796.80         
IN00625460 SHRI CHAND GULATI 6,000.00         
IN00056201 SUMEET KAPOOR JAWAHARLAL 200.00             
IN00344578 SUSHIL KUMAR MALHOTRA 6.00                   
UK00787656 SUZANNE MOHAMED AHMED SALEH 47.20                
CA00815181 TARIQ KHAN 100.00             
IN00345624 TURAN GULATI 400.00             
PK00576829 UMAR KASHIF MALIK 26.80                
PK00557193 UZAIR KHAN 113.60             
IN00951236 VEENA JAUDISH KEWALRMANT 871.20             
IN00287525 VIKAS PADAMKANT CHANDNANI 780.00             
IN00786763 VINOD D'MELLO 2,000.00         
IN00817535 VISHAL KANAYALAL BHAVNANI 2,200.00         
IN00262772 VIVEK KUMAR GUPTA 5,440.00         
CA00954268 WAIL MARK 800.00             
ER00334194 YOSEPH BERHE KIDANEMARIAM 1,600.00         
IN00676939 ZAKIR COCHIPPALLY MOIDEEN 800.00             
CN00892453 ZHANG WEN MIN 1,200.00         
0022640764 ابتسام عمر عبدالرحمن الخاجه 12,400.00      
0007145178 ابراهيم جعفر عيد الخزرج 760.00             
0051676399  1eابراهيم جمعه الحاج ابراهيم المد 14,232.00      
0065525697 ابراهيم حسن ابراهيم محمد الحواى 49.20                



0029844439  1eابراهيم عبدالرحمن محمد الشيبا 2,839.20         
0085908809 ابراهيم عبدالقادر محمد صحراوى 15,220.00      
0023898779 1 ع�6 الفردان jابراهيم عبد] حس� 560.00             
0025805606  gkابراهيم عبد] عبدالكريم كلن 23.20                
EG00697915 ابراهيم ع6 عبدالسالم 320.00             
SY00182728  gSابراهيم محمد المل 2,000.00         
SD00753146 اب�N مصط1S فقjk محمد 40.00                
SA00987787 ابوبكر محمد ع6 محمد مو| حجازى 400.00             
0067041642 احمد ابراهيم محمد ع6 السويدى 560.00             
UK00860968 احمد ابوبكر عبد] لعجم 1,600.00         
SA88996644 احمد بن عبدالمحسن  ع6 الع6 7,224.00         
SA00154894 احمد جعفر احمد حكيم 232.00             
0004077026 احمد جمعه رحمه جمعه االملح 6,960.00         
0094336694 احمد جمعه محمد مطر الفال| 20,340.00      
0050981973 احمد حسن احمد 2,460.80         
EG00294166 احمد حسن محمود الجاويش 1,600.00         
0009921570 1 صالح يوسف jاحمد حس� 92.00                
0099452108 1 محمد جمعه ملك jاحمد حس� 1,200.00         
0022931919 احمد خالد احمد عبد] حميد الشام. 8,359.20         
JO00576829 احمد خالد احمد فوده 0.80                   
0078177662  1eالزرعو gSاحمد خالد محمد ع6 ن 8,554.40         
JO00552230 احمد داود عي. عويضه 532.00             
0099629036 احمد راشد احمد محمد الح�"  2,350.00         
0087116589 احمد راشد محمد رشيد المظرب 802.00             
EG00167716 احمد سا/ طه خليفه 990.00             
0064677565 احمد سعيد احمد خلف العتيبه 11,622.00      
0052126980 احمد سعيد منانه غدير اجت#"  1,760.00         
EG00552255 � خليل احمد سمjk حسب الن#" 1,204.00         
0080060724 احمد عاضد راشد عاضد 4,922.00         
EG00345904 ى Nاحمد عاطف احمد الع� 68.00                
0007881568 احمد عباس احمد ع6 توب�"  12,285.60      
0006493688 Qاحمد عبدالرحمن اللوي. الهال 2,000.00         
PS00070650 احمد عبدالرحمن قدسيه 1,600.00         
0020747846 يف عبدالرحمن شاكرى NO احمد عبدالرحمن محمد 100.00             
0005557244 احمد عبدالغفار عبدالكريم توكل 516.00             
0003364173 احمد عبدالقادر احمد نور عبدالنور البناء 80.00                
0089658745 احمد عبد] احمد ال ع6 3,680.80         
0082417739 احمد عبد] احمد الجزيرى 2,000.00         
0070852872 احمد عبد] السيد عبدالجليل السيد ع6 6,922.00         
0008624829  "eاحمد عبد] حسن عبد] بدبوش الزعا 200.00             
0067933228 احمد عبد] حميد الكت#"  7.20                   
0064168264 احمد عبد] محمد البست  9,284.40         
0041851147 احمد عبد] محمد صالح 2,000.00         
0003498112 احمد ع6 احمد ثا1e بن عبود 11,758.40      
EG00918724 احمد فهيم السيد فهيم 424.00             
0073795877  N|درويش محمد البلو "kاحمد قم 49.20                
0099500549 احمد محمد احمد محمد سعيد 49.20                
0012243435 احمد محمد خميس ماجد المرى 732.40             
0082316685 احمد محمد سالم مسعود الظاهرى 44,283.60      
0093037704  gPاحمد محمد عبد] يوسف المرزو 9,387.60         
0067400440 احمد مروان احمد الغرير 8,132.00         
PS00998785 احمد مروان محمد شعت 46.00                



IQ00256933 احمد مفيد عبدالوهاب 2,000.00         
0068971602 احمد مو| سعيد درويش الرئي. 1,600.00         
USA0035957 ف NO احمد هيثم 400.00             
0023114745 احمد يح#j محمد ع6 الرمي#�  2,540.00         
0008905904 احمد يوسف ع6 رمضان ال ع6 1,600.00         
0043418634  1eاحمد يوسف محمد الشيبا 3,597.20         
0027711678 ف NO سيد محمد ع6 سيد محمد صالح gkاخ 2,460.80         
0008814527 ازدهار مرشد 280.00             
IQ00256211 اسعد شوgP عبدالغفار الكبي. 2,000.00         
MA00057378 اسماء مو| رؤوف 32.00                
0006458581 اسماعيل ابراهيم عبد] محمد الحمادى 400.00             
0033958674  1ª1 عبدالرحيم العو jاسماعيل ام� 718.40             
0018164025 اسماعيل عبدالرحمن محمد بن حافظ 2,405.20         
0028400366 اسماعيل عبدالرحيم شعبان محمد 10,884.00      
0001011963 اسماعيل محمد شهداد عبدالرحمن 40,000.00      
QA00467696 اسماعيل محمد ن_] العمادى 9,781.60         
0093688456 اسيا محمد ع6 عبدالرحمن سلطان سلطان 4,601.20         
0031955278 1 لوتاه jالجود احمد عبد] حس� 10,618.40      
JO00195910 الرازى رباح توفيق صالح 4,000.00         
EG00265957 الزهراء عبدالفتاح احمد ابوسالمه 300.00             
MA00088188 الزوهره حف� 564.00             
0039382068 السيد محمد فضل السقاف 2,588.80         
TN00885641  "eبن حمادى الغر Qالشاذ 730.80             
0085421523 ام كلثوم سالم زوجه عبداال له عبداللطيف 0.80                   
JO00065102 امجد تيسjk عبدالعزيز طبيشات 12.40                
JO00873350 امجد نبيه عبدالفتاح الحنب6 460.00             
JO00156671 امجد يوسف عبدالفتاح خليل 400.00             
EG00326539 امر عمرو عبدالحميد حمدى 516.00             
0057830592 امل احمد ع6 احمد الحداد الحوازم 1,600.00         
0032679221  N|امل عبد] غلوم شهداد عبدالكريم البلو 440.00             
SY00123666 امل محمد خلدون العطار 200.00             
0068091834 امنه حسن عبدالرحيم 2,240.00         
0015152409 امنه سلطان راشد 157.20             
0054704661 امنه سيف عبد] محمد 2,460.80         
0005676123 امنه صالح سالم اسماعيل بن خاتم 1,100.00         
0093115220  N|1 البلو jامنه غلوم زوجه محمد احمد حس� 2,000.00         
0057761369 امنه محمد راشد احمد بالخرم 8,132.00         
0076537676 u امنه محمد ع6 يوسف مال 2,000.00         
0093495316 امنه يوسف عبد] لوتاه 9,202.00         
JO00166826 1 عبد] عبداللطيف الشوابكه jام� 22.80                
DE00744587 1 محمود دميا¬ jام� 2,580.00         
0026109689 1 البناء jامينه ع6 حس� 460.00             
SY00782585 انس احمد ق� راغب 400.00             
UAE0077455 انيس ماجد محمد حسن عواد 602.00             
SY00782590  NO NO اياد جورج 1,700.00         
0077914877 ايمان احمد محمد صالح احمد البنا 13,452.80      
0079339130 ايمان محمد ع6 محمد الجلج6 49.20                
OM00256698 ايمان مولد مشنجامه حاج عمر 69.60                
IQ00121954 ايمن عبدالخالق شكر 800.00             
JO00985523 ايمن عمر سليم المحيسن 767.20             
0021626216 بتول احمد عباس 452.00             
0050477596 يف السيد باقر NO بتول السيد محمد 49.20                



0078558020 rبخيت احمد غانم بن ديالن المزرو 253.20             
0061585455 بخيت عبيد بخيت خلفان السويدى 2,268.00         
0045472231 بدر مختار غلوم عباس 180.80             
0063261081 mبدريه عبدالرحمن محمد الجس 5,935.60         
0081595137 بدريه فيصل علوان 920.00             
0077290712 بدريه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 8,554.40         
0006807833 بدريه محمد عبدالواحد محمد المطوع 124.40             
EG00256155 بديع سليم واصف 40,000.00      
QA00344578 بسام عبدالسالم محمد ابو عي. 2,200.00         
SY00984566 بسام عبدالكريم خبيه 800.00             
LB00986442 بسام محمد قاسم غدار 2,180.00         
0053926431 ى محسن فالح Nب� 13,498.40      
0007989345  "eبالل النو "eبالل نو 200.00             
0078664434 بلقيس ع6 زوجه محمد حسن عبد] احمد 68.80                
IR00564922 بهزاد احمد نزادى 1,780.00         
LB00771816 ازى "kتريفا متعب ال 560.00             
0096325487  1 jتسنيم فاطمه شعبان دالور حس� 1,206.80         
JO00276521 تغريد محمد عابد ابومغيصيب 168.00             
0094623328 ثريا عبدالرحمن محمد عمر 1,191.20         
SD00927645 جاد الرب رمضان عباس 78.00                
0033894987 جاسم عبد] صالح حبش العرى 92.00                
0007575757  "eجاسم ع6 بن سالم بن جاسم الزعا 440.00             
0076380091 جاسم محمد جاسم محمد اه6 8,192.00         
0068735621 1 حسن الخويلدى jجاسم محمد حس� 49.20                
0080165605 جاسم محمد عبداللطيف عبدالرحمن ال�كال 2,460.80         
0093884641 ى jkجمال عاضد راشد عاضد المه 26,273.60      
0069985247 جمال محمد عبد] ابراهيم 0.80                   
0071387709 جمعه مبارك ع6 بن سعد 264.40             
0073437667 جميله عاضد راشد 4,922.00         
0082920831 جميله عامر محمد 3,597.60         
0079625826 uجميله محمد ع6 يوسف مال 2,300.40         
IQ02891951 جنان جواد محمود 4,000.00         
LB00998064 جهاد سليم الطيار 300.00             
0076473332  1eجواهر راشد عي. راشد الحمرا 9,202.00         
LB00628969 جورج مارون عازر حرفوش 14,000.00      
LB77324585  g#جوزف الياسكريمس 430.00             
EG00287241 ى شوgP بولس Nجيهان ب� 1,580.00         
EG00852469 ى عبدالحميد البيو/ jkجيهان محمد خ 430.00             
0005659879 ى jkحارب محمد حارب خميس المه 820.00             
SD00264542 حامد احمد ادريس محمد 223.60             
0036206084 Q1 محمد احمد كما jحامد ام� 1,525.20         
SA00361699 حامد بن محمد بن حامد فائز 1,200.00         
JO00835529 حسام حافظ عو1e عبدالهادى 275.20             
JO00805540 حسان محمد حسن عواد 2,276.00         
0078697045 حسن ابراهيم محمد الحواى 49.20                
0086518911  gPحسن اسماعيل عبد] المرزو 4,000.00         
0020834179 حسن جمعه محمدابراهيم 4,922.00         
0066509086 حسن طاهر حسن عبد] درويش 2,172.00         
0049090591 حسن ع6 محمد عبد] 49.20                
0010115270  "uحسن كاظم محمد الخفا 5,124.00         
0088761200  "u1 الخفا jحسن كاظم محمد حس� 11,622.00      
0046684141 حسن مطر حسن عبد] محمد 41.20                



SY00682395  1eحس#1 محمود سميح الحس#1 الكيال 1,200.00         
SA00908878 1 بن محمد بن حسن المهناء jحس� 540.00             
LB00817567 1 حسن شحادى jحس� 386.80             
0086902536 1 جمعه ابراهيم الخلصان j1 حسن عبدالحس� jحس� 52.00                
0096792982 1 صالح يوسف jحس� 92.00                
0005550055 1 عبدالرحمن سيف عبدالرحمن ال صالح jحس� 4,230.00         
0041145134 حصه خليفه حمد بوشهاب 49.20                
0075310494 حصه عبيد بن جمعه ال مكتوم 756.00             
0094402816 حصه ع6 عمر 49.20                
MA00346739 حكمت بوجالبه 4,178.80         
0014402005 حليمه نصيب عبد] 2,588.80         
0059114490 حمد ثا1e صقر سالم الجدوله 1,812.40         
0007718766 حمد حمدان بن راشد 4,070.00         
0099032196 حمد خميس محمد ع6 المنصورى 2,000.00         
0057931194 حمد راشد حمد اغدير 4,600.80         
0007767139 mالعمي jkبن عم uحمد سعيد محمد ضا 5,600.00         
0049295099 حمد شداد ابراهيم 4,600.80         
SA00027865 Qحمد محمد صالح الصو 400.00             
0082269393 Qحمد محمد ع6 الجوا 1,200.00         
0091335994 حمده سالم محمد 86.00                
0061091958 حمده سعيد احمد خلف العتيبه 11,622.00      
0058173124 حمده عبد] محمد 9,202.00         
0077453033 حمده عبيد خليفه بن يعروف زوجه سيف خميس 800.00             
0088027106 حمده ع6 محمد عبد] جمعه 49.20                
0025475553 حمده محمد معضد 2,588.80         
0067521108  "eحميد حمد احمد حميد الزعا 250.40             
0020651357 حميد سعيد محمد سعيد 2,588.80         
0036156588 حميد عتيق سعيد راشد سيف بن جرش 680.00             
0015543378 حميد ع6 عمر 49.20                
0076001513 حميد ع6 يوسف جمعه 2,460.80         
EG00477675 حنان حن1S محمود الغرباوى 2,000.00         
0097676695 حنان صقر مجدم صقر 2,466.00         
0003997592 حنان محمد عبد] احمد الهرمودى 800.00             
MA00391158  jkحياه لعش 314.00             
SA00747324 حيدر بن عبد] بن محمد الخميس 2,000.00         
0071863690 زا ع6 حسن بن رستم jkخاتون م 615.20             
TN00897826  1Pخالد بن عبد] الكا 1,748.00         
JO00635628 خالد جمال محمود التي1#  2,670.40         
SY00871661 خالد جميل سلمون 400.00             
0087254458 خالد رضوان محمد رضوان ال ع6 230.00             
0080048135 خالد سالم احمد محمد عبد] الحمادى 200.00             
0019612071 mخالد سلطان ابراهيم الحساوى التمي 12,462.40      
0065285911 خالد صادق صالح ع6 74.80                
0065985788 وك بالل "kخالد عبدالرزاق مرجان م 80.00                
0033076134 خالد عبدالعزيز محمد ع6 محمد 615.20             
0041553858 خالد عبد] بن تركيه 3,597.60         
0039411100 خالد عبد] صالح حبش العرى 92.00                
0032163384 خالد عبد] محمد الركن 482.80             
EG01918748 خالد محمد السعيد محمد 137.60             
0098765439 1 العطار jخالد محمد حس� 0.40                   
0080671620 خالد محمد عبدالرحمن محمد االهذل المراوعه 2,726.40         
0093385574 خالد محمد عبد] محمد كرمست�"  1,180.00         



0036691149  1eالزرعوا gSخالد محمد ع6 ت 8,554.40         
0083810966 1 صقر jخالد مراد سالم� 1,336.00         
0025136255 ى jkاحمد عبدالواحد ام jkخالد م 3,860.80         
JO00998457 ختام عايش مسلم ابو سبت 231.20             
0050073603 خديجه حسن ابراهيم محمد الحواى 49.20                
0001430132 خديجه عباس حسن عبد] المندوس 5,977.20         
0035285464  1 jخديجه غلوم حس� 9.60                   
0005329811 هان Nخديه سعيد ع6 ال� 215.20             
0057189854 خرزانه سعيد عمر 2,460.80         
0060137806 خلف سعيد احمد خلف العتيبه 11,622.00      
0061629164 خلفان محمد خليفه بوسارى السويدى 14,658.80      
KW00458825 يع العاز/ Nخلود ح�" سعود ال� 1,126.40         
0099489048  �eخلود صالح عمر ع6 بن حيدر الحار 102.00             
0036209289 خليفه ابراهيم سلطان 2,460.80         
0027636176 خليفه سالم الخالدى 49.20                
0082981816 خليفه سعيد محمد سعيد سيف الطاير المرى 468.40             
0051870100 خليفه مبارك عبيد مبارك ابوجمهور 800.00             
0009836426 خليل ابراهيم حسن الصفار 200.00             
IQ00752682 خليل ابراهيم عمران 1,025.60         
JO00129905 خليل محمد ع6 سعيد 4.00                   
0007823604 خميس خميس محمد ابراهيم 598.00             
0044584757 خميس عيد محمد 400.00             
0053269487  N|خورشيد احمد عباس ع6 البلو 2,588.80         
0028800846 خوله راشد احمد محمد الح�"  4,119.20         
0030666488 خوله سعيد جمعه الهويدى 4.80                   
0019674081 خوله صالح مصط1S محمد الجزيرى 2,460.80         
0070466451 زا الغفارى jkخوله عقيل م 1,310.80         
JO00387252 rدينا محمد نافع الرفا 40.00                
JO00582899 رائد عبدالهادى عبدالروؤف حماد 1,460.00         
JO00623256 رائد وجيه محمد عثمان 516.00             
0047647275 راشد احمد محمد الح�"  950.00             
0065979192 راشد حمد اغدير 2,419.60         
0015713938 rراشد حمد محمد فاضل المزرو 4,318.40         
0070306398 راشد خلف عيد سيف بالجافله المنصورى 400.00             
0016681431 راشد سلطان راشد ال مالك الش� 16,000.00      
0006533510 راشد عبدالخالق خالد عبدالقدوس 760.00             
0009388835 ع Nراشد عبدالخالق محمد ال� 800.00             
0044511892 راشد عبد] سعيد بن صبيح الفال| 860.00             
0032291794 راشد ع6 راشد سويلم اجت#"  4,594.00         
0021740709 راشد ع6 عمر ع6 الشمرى 49.20                
0089618144 راشد محمد الرمي#�  7,516.00         
0002051388 راشد هالل عبد] سعيد دميثان 9,762.40         
0093859910  jkجهانك jkراضيه شيخ محمد جهانك 49.20                
SY00297033  1 jراغده جوزيف شاه� 200.00             
JO00775578 ثروت عبدالفتاح احمد غيث 400.00             
SY00546172 رباح يونس اياسو 1,865.20         
LB00938713 ربيع رعد اe" رعد 560.00             
0042721460 mرجاء السيد عبدالجليل السيد ع6 الهاش 4,254.40         
0085378902  N|رشيد محمد صالح احمد عر 2,000.00         
0005102161 رفيعه سيف حمد 4,922.00         
0075314957 رقيه طالب عبد] اليا| غي#�  365.20             
0058585859 رقيه ع6 عبد] محمد البنا 3,728.40         



SY68373142 رمزيه بدرالدين الشالح 400.00             
0010389537 1 صالح يوسف jرمله حس� 92.00                
JO00221232 رنا روفائيل عي. بدر 1,000.00         
PS00759162  1 jرنا سعدو ابو حسن� 4.00                   
0040479334 روضه يوسف محمد عبيد بن قطا/ 7,030.00         
0038988090 روعة فواد منصور 1,379.20         
LB00995211 رويدا سمjk مساب  160.00             
0028525672 ريم ع6 عبد] سيف بالجافله 202.40             
0047948455 ريما محمد حسن ابراهيم الحواى 49.20                
0094036413 زليخه صالح مصط1S محمد الجزيرى 2,460.80         
0031468333  N|درويش محمد البلو "kزهره قم 49.20                
QA00004708 1 الدفع jزياد عمر اسماعيل حس� 100.00             
0028735618 زيد عبد] زيد سعيد 298.80             
0007326507 زينب عبد] سالم ع6 49.20                
0050918083 زينب عبد] ع6 بامخرمه 2,152.80         
0055887780  �

N|ف كرم البلو NO زينب محمد 200.00             
0061772999 ساره كاظم داود سليمان 2,000.40         
UAE0031781  N.حسن المرع gSساره محمد ت 860.00             
IR00984533  gPسنجرى صاد gSساغر محمد ت 264.00             
0041651630 سالم احمد محمد بن سلوم الفال| 4.80                   
0072992034 سالم احمد محمد عبد] الحمادى 7,100.00         
0043555995 سالم بالل سالم حرموص المرى 4,600.00         
0082190550 سالم جمعه سالم الروم 44.00                
0064519085 سالم جمعه سعيد حميد النقاز الشام. 4,600.80         
0061223173 سالم حمد خميس بالعبد السويدى 9.20                   
0062415590 mسالم راشد عبد] النعي 32,206.80      
0062378435 سالم سعيد محمد غريب 3.20                   
0035493425 سالم سهيل عويضان 2,460.80         
0057582358 سالم ع6 راشد سويلم اجت#"  4,594.00         
0089765599 ى jkسالم ماجد سالم ع6 اليوحه المه 3,600.00         
0059886749 سالم مب�N سعيد المحر/ 390.00             
0051368648 سالم محمد سويدان سعيد القمزى 480.80             
0061447297 سالم محمد عبد] محمد الركن 9,458.80         
BH00897758  1eيف عباس غالم كازرو NO سام محمد 800.00             
JO00539994 سامر منصور احمد العبد] 646.00             
0033306682 ى jkسا/ سلطان ماجد المه 400.00             
0007499947 ساميه ياقوت ع6 سويد الريا/ 454.80             
SA00834562 سحر بنت محمد عبداللطيف بن محمد يوسف العم 876.00             
0033403024 سعاد عبد] صالح حبش العرى 92.00                
SA00792747 سعاده السفjk حمود بن فراج بن نادر 2,400.00         
EG00891764 سعد محمد سعدالدين احمد شهاب الملي�"  816.00             
0017648899 سعود عتيق سالم محمد 4,675.60         
0081736536 سعيد احمد خلف العتيبه 48,618.00      
0087658863 سعيد احمد راشد احمد بن شبيب 3,483.20         
YE00567618  jkسعيد اسعد صالح مط 1,200.00         
0096623540 سعيد جمعه مطر 25.20                
0004772457 ى jkسعيد خميس خلفان بالجافله الحم 5,980.40         
0007172992 سعيد راشد ع6 بخيت الكت#"  32.00                
0001566711 سعيد راشد عي. ال ثا1e الفال| 8,600.00         
0063756251 سعيد زين سعيد زين الزبيدي 2,826.40         
0056662768 سعيد عبد] صالح حبش العرى 92.00                
0012562412 سعيد غمران سالم غراب سعيد بن غراب 40.80                



0021640690 سعيد ماجد عبد] قريبان قريبان 5,285.60         
0002544785  1ªسعيد محمد رفيع عبدالرحمن محمد العو 2.00                   
0002316652 سعيد محمد سعيد ع6 السويدى 6.40                   
0085857418 سعيد م�ى سالم عبيد بالعر¬ 584.40             
0016617145 سعيد يوسف محمد عبيد المنصورى 240.00             
0024828390 سعيد يوسف محمد نور الشيخ محمد ع6 9,202.00         
0085546988  1eسعيد يوسف محمد يوسف الشيبا 3,597.20         
0048346866 سعيده شومان خميس 2,588.80         
0002066222 سكينه محمد عبيد المنصور 142.40             
0017779448 سالمه راشد احمد محمد الح�"  4,119.20         
0036127386 سالمه سعيد عبد] قريبان قريبان 2,460.80         
0047602376 سالمه فرج عتيق 9,762.40         
0028736388 mسلطان ابراهيم عبد] الحساوى التمي 10,958.80      
0058834610 rسلطان ع6 خليفه الفقا 400.00             
0018219445 سلطان عي. سلطان السويدى 9,762.40         
0052313883 سلطان مختار محمد 2,588.80         
0019050489 سلوى ع6 محمد عبد] جمعه 49.20                
JO17089567 سماح حكمت سعيد جربوع 728.00             
KW00788288 سمر سليم سعيد عبد] الهنيدى 500.00             
0027304702 1 ابراهيم المرى jه احمد محمد زوجه ام� jkسم 800.00             
0004658321 ه محمد ع6 الطاهر زوجه جمال محمد jkسم 0.80                   
0035752613 سميه سيف حميد الشام. 2,872.00         
0034851832 سميه يعقوب يوسف ال�كال 8,627.20         
JO10848237 سناء سعدى سليم ابو زهره 2,800.00         
0006787847 سناء محمد زبjk محمد عقيل فاروق 280.00             
IR00985544  �eسهام الدين محمد عزيز غيا 1,720.00         
SY00199278 سهام فارس منصور الشعشاع 1,680.00         
0054769189 mمحفوظ احمد مقبل القدي jkسه 2,000.00         
0072788288 سوسن عبد] صالح حبش العرى 92.00                
JO00871332 سوسن يعقوب صالح الخليل 2.40                   
EG00787234 سيد عبدالرازق سيد عبدالرحمن 20,000.00      
0064519708 سيف جمعه سيف الفال| 3,530.80         
0004634466 سيف حمد ع6 عيد المرى 800.00             
0011253859 سيف عبد] محمد 2,460.80         
0055318044 mسيف عتيق محمد عبد] العمي 3,674.80         
0051312749 سيف محمد عتيق عبد] بن سيفان الفال| 1,986.40         
LB00997851 سيمون سمjk سالمه 140.00             
SY00456890 شاهر اسماعيل كمال 920.00             
0058749677 شايع ع6 محمد الشايع 680.00             
0094987607 شداد ابراهيم حمزه 4,600.80         
0006246245  �

شذا عبدالحميد عبد] نجم الرمي#� 223.60             
0036974703 شذا عبدالرحمن عبد] بن فارس 60.00                
EG00018265 يف NO يف NO يف عبدالغفار NO 478.00             
IR00050501 يف محمد كلشوارى NO 96.80                
0062369069 يفه حسن خميس NO 49.20                
0004747844  N|شما ماجد سيف ماجد الماجد المطرو 960.00             
0039631763 rشمسه حارب المزرو 8,132.00         
0060989079 شمسه سلطان عبد] 10,821.20      
0066492683  1eشمسه طيب محمد صالح ع6 الزرعو 8,554.40         
0057045938  1eشهاب عبدالرحيم عبدالكريم الزرعو 460.00             
0062665168  1eشهد طيب محمد صالح ع6 الزرعو 8,554.40         
SA00972567 شهيل بن حمد بن عبدالرحمن الشهيل 1,400.00         



0085854769 شيخ عبد] عبدالرحيم عبدالرحمن المظرب 160.00             
0014396817 شيخه راشد احمد محمد الح�"  6,312.80         
0077440485 شيخه راشد خلفان 9,202.00         
0002471318 شيخه سيف حمد السويدى 9,938.00         
0005728548 شيخه عبد] احمد كلبان 18,504.40      
0041245158 شيخه عبيد خميس 8,554.40         
0004551142 شيخه محمد خلفان سعيد المرى 483.60             
0003937251 شيخه محمد ع6 سعيد السويدى 3,212.00         
IR00274387  "kى اكvشيدا رضا نا 2,420.00         
EG00887603 ين محمد احمد العالف jkش 254.00             
0045205801 1 صالح يوسف jشيماء حس� 92.00                
0085410237 شيماء محمد يوسف صديق المعلم 4,066.40         
0050500568  "uصالح حسن ابراهيم عبدالرحمن حا 602.00             
OM00089546 ªصالح عبد] سعيد الخرو 430.00             
IR00504922 صالح عبداله سعيد 224.00             
0070933291 صالح محمد احمد ابراهيم الع6 3,090.40         
0065986744 صالح محمد صالح الجزيرى 2,080.00         
0016459485 صالح مصط1S محمد الجزيرى 2,460.80         
0084629074 وز صنقور jkصالحه ف 49.20                
SA00855024 Qى بن احمد بن سعيد المنها "kص 7,288.00         
0078117350 ى ع6 محمد يح#j الشيخ ع6 ال بريك "kص 9,680.00         
0029818704 صديقه اسد الرئي. زوجه يونس  حسن المال 233.20             
0052385858 صفيه حسن ابراهيم محمد الحواى 49.20                
0058585741 صقر عبد] محمد ضاعن الشب6 400.00             
0072384732 صقراحمد سيف حارب المرى 4,640.00         
IQ00394587 صالح حسن عبد محمود 760.00             
JO00981765 ار مالك عبدالمحسن عابدين 1v 10,300.00      
LB00055638 طارق احمد مطر 201.60             
0082318922 طارق اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ 2,240.00         
JO00151324 طارق جميل عي. معايعه 176.00             
JO00166271 طارق سليم محمد خليفه 292.40             
EG00785044 طارق سمjk توفيق حسام الدين 368.00             
IQ00045569 mطارق عبدالجبار عبدالرزاق الهاش 1,000.00         
EG00165589 وك عبدالقادر ابراهيم "kطارق م 2,300.40         
0057970217  1ªطارق محمد نور محمود محمد العو 45.20                
JO00467132 طارق مو| اسماعيل العروارى 2,898.40         
0006196553 mالهاش N.طاهر حسن سلطان المرع 16,954.00      
0096562525 طاهر عبد] احمد عبد] العمودى 44.00                
0003248758 يف محمد البست �  NO طاهره محمد 67.60                
LB00127852 طالل جوزف صقر 1,290.00         
0006256328 mطلحه السيد عبدالقادر الهاش 2,616.00         
0015224884  1eطيبه محمد يوسف عبد] الشيبا 2,400.80         
0060997033 عائشه السيد ابراهيم عبد] 5,778.00         
0045028177 عائشه المر محمد 8,132.00         
0054346629 عائشه خميس سيف زوجه خلفان محمد السويدى 1,605.20         
0090455439 عائشه سعيد مطر 2,588.80         
0082880138 عائشه عبد] زوجه محمد عبدالرحمن 9,202.00         
0030352052 عائشه ع6 ماجد العجيل 10,692.00      
0003094529 عائشه عمر عبيد الماجد 4,752.00         
0016541613 عائشه ماجد بن ثنيه زوجه عادل احمد 1,480.00         
0057749934 عائشه محمد احمد حمد السلي� 516.00             
0036157531 عائشه محمد الشيخ منصور ابراهيم 12,809.60      



0005914271 عائشه محمد عبد] القاز 6,424.00         
MA00729146 عائشه مستور 60.00                
0040964830 1 ابراهيم محمد jعادل حس� 430.00             
0065038495 ي  "kال j#عادل عبد] محمد يح 448.40             
0002555898 عادل محمد عابد بخيت 2.80                   
0022164512 عارف احمد محمد الكوه�"  10,320.00      
0055511222 عارف محمد احمد النوخذا 469.60             
UAE0087522  1 jعاطف سميح عبدالرحمن حس� 5,813.20         
0045286604 عاليه احمد سعيد بن Oور 5,925.60         
0056931611 عامر خليفه ناv بالحباله 6,050.00         
IQ00124312 عامر مدحت ابراهيم 80.00                
SA01421252 عباس بن حسن بن ع6 بن صالح 560.00             
LB00965248  1 jعبداالله احمد ياس� 2,800.00         
0001225703 زا ع6 jkعبدالجليل يوسف م 12.40                
0006544898  1e1 محسن جواد ساجوا jعبدالحس� 8,000.00         
0005961957 عبدالحكيم مبارك ب� مبارك الشام. 1,200.00         
0083025518 1 عبد] jعبدالحكيم محمود ع6 حس� 964.40             
OM00563099 عبدالرحمن بن اسحاق بن سليمان الفار| 800.00             
SA00132065  1eعبدالرحمن بن ع6 سعد ] الزهرا 2,000.00         
SA00858679 عبدالرحمن بن محمود بن سعيد فخرى 120.00             
0091188529 عبدالرحمن حافظ اسماعيل بن حافظ 2,240.00         
0038201225 uعبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن جنا 1,220.00         
0014552546 عبدالرحمن خليفه عبد] الشاعر 1,930.00         
0081495597 عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم محمد الريس 9.20                   
0008073536 عبدالرحمن عبد] سعيد عبد] 160.80             
0096869511  gkعبدالرحمن عبد] محمد كلن 600.00             
0056633606  "eعبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن العر 8,554.40         
0062174717 عبدالرحمن مروان احمد الغرير 8,132.00         
0001982760  jkعبدالرحيم بالل مبارك معتوق الخ 28.00                
0095684505 عبدالرزاق محمد عبد] ع6 الجاسم 9,284.40         
0073539820 عبدالعزيز احمد احمد محمد الطاير 6,020.00         
SA00012980 عبدالعزيز بن عبد] بن عبدالعزيزالحدي#�  968.00             
0042984240 عبدالعزيز خالد ابراهيم محمد المعي1#  8,132.00         
SA00188165 m1 التمي jعبدالعزيز سعود بن حس� 241.20             
SA00571781 عبدالعزيز صالح عبد] الراج� 1,400.00         
0023706991 عبدالعزيز محمد احمد مرداس 4,300.00         
0099433902 عبدالعزيز محمد عبدالجليل الرئي. 1,646.80         
0018194293 عبدالعزيز محمد عبد] ال ع6 6.80                   
EG00045619 عبدالعزيز محمود عبدالعزيز سالم 280.00             
0026485718 mعبدالقدوس محمد محمد ع6 الديل 624.00             
0064908486 عبدالكريم اسماعيل وليد عبد] 4,922.00         
0004815363 عبدالكريم عي. جمعه راشد 400.00             
0003467489 عبدالكريم يوسف عبدالكريم خماس 292.00             
0009901469 ى jkعبد] احمد عبد] محمد الحم 2,460.80         
0012335587 عبد] احمد محمد سليمان بن سليمان الش� 32.00                
OM00983540 ي  "kعبد] بن راشد بن عبد] ال 200.00             
SA05539800 عبد] بن مبارك بن عامر الهاجرى 7,264.80         
0058044505 عبد] حسن ابراهيم محمد الحواى 49.20                
0039143277 1 صالح يوسف jعبد] حس� 92.00                
0033434128 uعبد] حمد ع6 يلوان الفال 2,460.80         
0078555040 عبد] حميد سيف حميد بن حميدان الفال| 1,172.00         
0085297184 عبد] خالد ابراهيم محمد المعي1#  8,132.00         



0025732822 عبد] خليفه عبد] سيف 2,658.80         
0036724289 عبد] خورشيد احمد عباس 2,460.80         
0004567785 عبد] درويش ع6 حسن 1,360.00         
0005128524 عبد] راشد سيف بن جرش 2,236.00         
0036962435 عبد] صالح حبش العرى 92.00                
0083949583 1 ع6 الجزيرى jعبد] صالح حس� 9,284.40         
0005028305 عبد] صالح مصط1S محمد الجزيرى 2,460.80         
0035135816 عبد] عبيد راشد بن عوقد 56,440.00      
0054768501 ى jkعبد] عتيق جمعه ع6 بن درويش المه 9,202.00         
0020216072 عبد] عتيق سالم محمد 4,675.60         
0004517025 عبد] ع6 عمر 49.20                
0068499159 عبد] ع6 محمد عبد] جمعه 49.20                
0013204130 عبد] غالم مراد ع6 464.00             
BH00287542 عبد] فتيل سلمان صالح عبد] 800.00             
0015568631 عبد] ماجد راشد ماجد ال ع6 1,200.00         
0073391180 عبد] محمد خميس خليفه بن نتوف 600.00             
IR00124844 عبد] محمد رسول ايزدى 4,000.00         
0040814711 u1 جناeعبد] محمد عبد] مد 4,922.00         
0066844225 عبد] محمد مطر الحج الفال| 7,611.60         
0019091524  1 jزا محمد حسن عبد] شاه� jkعبد] م 2,000.00         
0098264167 عبد] نصيب محمد احمد بالنقيطه 6,726.00         
UAE5644616 عبد] يوسف عبد] ع6 66.80                
0053020359 عبدالمجيد احمد محمد عبدالكريم 2,140.00         
0007382525 عبدالمختار غ#1 محمد 100.00             
0075355617 عبيد حسن م  بن م  4,922.00         
0002309043 عبيد حميد مطر الطاير 159,102.40   
0048499022 عبيد خادم عيد حليس الجت#"  430.80             
0003725075 عبيد خليفه عبيد بودهوم 2,750.00         
0077556522 ى jkعبيد عبد] خميسالسالفه المه 760.00             
0034465982 rعبيد غريب ياقوت خميس المزرو 11,798.00      
SO00995634 عت#" عبد] جامع 200.00             
0035324660 عتيبه سعيد احمد خلف العتيبه 13,498.40      
0036062234 ى jkعتيق جمعه ع6 درويش بن درويشالمه 8,600.00         
0049789352 عثمان عي. محمد عبدالعزيز 828.00             
0057503337 عزه ع6 سالم محمد الخيال 49.20                
EG00994120 ى حافظ "kعصام محمد ص 600.00             
LB00688748 ªعصمت خليل العا 1,420.80         
0045595312 عفراء خليفه سيف بن فطيس 763.60             
0082189516 عفراء سعيد ع6 الحب. 2,461.20         
0010132738 عفراء ع6 محمد المرى 927.60             
0094525679 عفراء محمد سيف 2,460.80         
0091781534  1eعقيل عبد] عبدالرحيم عبد] كشوا 5,069.60         
EG00251477 ع6 ابراهيم مفتاح ريشه 6,000.00         
0005531616 ع6 احمد احمد السويدى 7,200.00         
0022409188 ع6 احمد ع6 عبد] الكوس البوفال سه 13,452.80      
0077252932 ع6 الشيبه كتوت 4,922.00         
SA00803091 ع�6 بن عبد] بن ع�6 المذلوح 3,200.00         
0063778945 ع6 حسن ابراهيم محمد الحواى 49.20                
0054952126 m1 محمد مهدى الهاش jع6 حس� 322.00             
0021401873 ع6 حمد احمد سند 2,533.20         
0097514484  1eع6 حمدان حبيب سجوا 2,774.00         
0089895499 ع6 خليفه عبد] الرمي#�  4,000.00         



0079510586 1ى jkع6 خليفه ع6 خلفان الق 2,754.00         
0096131565 ع6 خليفه محمد الشام. 49.20                
0042902043 ع6 خليل مختار ابراهيم الصايغ 12,300.00      
0004672839 ع6 سالم راشد الخ_1 الشام. 7,262.00         
0089663323 ع6 سعيد احمد خلفان بن حزيم الفال| 8,000.00         
0072388736 rع6 سعيد خلفان المطيو 4.80                   
0087670051 ع6 عبدالكريم غريب مهدى 2,430.00         
0020455012 ع6 عمر ع6 49.20                
0068814557 ع6 عيد بالل مبارك الطاير 20.80                
0069642963  "u1 الخفا jع6 كاظم محمد حس� 11,622.00      
0072314619  1eع6 محمد صالح ع6 الزرعو 98,240.00      
0021819256 ع6 محمد عبد] جمعه 49.20                
0023515801 ع�6 مطر ع�6 محمد بنواس 1,160.00         
0031866700 ع6 يوسف جمعه 2,460.80         
0095845767 علياء احمد محمد زوجه عتيق سالم محمد 10,637.20      
0080918774  1eالزرعو gSعلياء خالد محمد ع6 ن 8,554.40         
0043417165 علياء راشد عبد] 523.60             
0002591341  1eعلياء راشد عي. راشد الحمرا 9,202.00         
0033903943 علياء عبيد محمد عبيد التاجر الشام. 800.00             
0026850713 علياء ع6 عمر 49.20                
0049207758  "u1 الخفا jعلياء كاظم محمد حس� 11,622.00      
0086041181 علياء محمد رفيع عبدالخالق الدالل 10,213.60      
0089340844 علياء محمد غالب هادوم بالهادوم 2,751.20         
US00125525 عماد كاظم ابوخلف 1,960.00         
IQ00645890 Qعمار عماد الحيا 2,512.00         
JO00279190 عمار محمد صبيح حريص الخياط 140.00             
0006960816 mعمر السيد عبد] محمد الهاش 4,840.00         
0081034670 عمر عتيق محمد ذياب المرى 2,588.80         
0005928474 عمر مروان احمد الغرير 8,132.00         
0099484166 عمر يوسف احمد يوسف الخورى 5,308.40         
0030513204 عمjk محمد عبد] راشد سيف الفال| 80.00                
0055264884 عوشه ع6 بالجافله زوجه محمد عبد] سيف 78.00                
0006123788 عوض عبد] محمد 492.00             
JO00853264 عو1e عوده سليم قموه 200.00             
0065631887 عي. احمد عي. سالم بن شقوى 162.00             
0039401701  1eعي. راشد عي. راشد الحمرا 9,202.00         
0059852116 عي. ع6 عمر 49.20                
0007878611 عي. مبارك ياO مبارك 427.60             
SA00987717  1 jغزل بيت سعيد بن يوسف ام� 920.00             
0008345462 mالسيد ماجد الهاش "kفؤاد السيد ش 1,720.00         
LB00232656 فؤاد فريد شعبان 268.00             
SA00064832 فادى حيدر ابوبكر العطاس 2,587.20         
JO00986750 فادى فاروق سعدو الراس 680.00             
0067848921 فاطمه احمد بائع 5,880.00         
0088383415 فاطمه احمد حسن ع6 الجوى 43.60                
0055064697 فاطمه احمد عبدالكريم بن شفيع 4,277.20         
0096574823 فاطمه الزهراء فيصل علوان 920.00             
0049537431 ف NO السيد "kفاطمه السيد عباس السيد ش 49.20                
0036763612 فاطمه السيد مهدى سيد احمد 92.00                
0027619915 فاطمه ب� عبد] جمعه الفال| 176.00             
0040986375 1 الهرر j1 شاه�eفاطمه ثا 2,588.80         
0033114014 فاطمه حسن احمد 2,460.80         



0020757137 فاطمه خليفه سعيد هالل بن دميثان 9,689.60         
EG07970110 فاطمه رزق محمود رزق حسن 2,096.00         
0009987779 فاطمه سالم ع6 سلطان هالل السبو| 9.20                   
0013340229 فاطمه سعيد عبد] ارمله احمد راشد 8,132.00         
0090611840 فاطمه عبد] محمد فكرى 4,636.00         
0061712935 فاطمه ع6 احمد 5,177.60         
0008273207  "eفاطمه ع6 حسن رحمه الزعا 523.60             
0024593678 فاطمه ع6 ع6 ارمله احمد حسن محمد 376.80             
0079526135 فاطمه ع6 ماجد العجيل 5,221.60         
0070548141 فاطمه ع6 محمد عبد] 49.20                
0042111150 فاطمه محمد حسن 49.20                
0008029862 فاطمه محمد حسن ابراهيم الحواى 49.20                
0088060928 فاطمه محمد Oور 5,182.80         
0055714714 فاطمه محمد عبد] 8,132.00         
0020033604 فاطمه محمد عبيد 4,966.00         
0044441601 1 تهلك jفاطمه محمدالعطار زوجه صالح حس� 15,086.80      
0049666624 فاطمه مو| عبيد مبارك 2,588.80         
MA00641259 فاطنه اويس 294.00             
0081849627 فايزه خميس سعيد الحكم سعد ال ع6 2,769.20         
0070980346 فايزه يوسف محمد نورالشيخ محمد 9,202.00         
JO14521263 فراس مجدى شوكت الفقهه 1,408.00         
0076338546 فرح عبدالرضا فاضل 8,635.60         
IR00237203  "eاO geفرنوش عزت ال حيا 426.80             
0038502430 فريد حسن ع6 حيدر شانبيه 100.00             
0073954334 فريده ابراهيم مراد حسن 4,922.00         
0039875980 فريمكس  لالستثمار ش.ذ.م.م 300.80             
0023051386  1ªفريناز محمد ابراهيم محمد العو 5,622.00         
JO00587202 فهد احمد عبدالذيب 2,188.00         
0093065823 فهد سلطان ع6 لوتاه 8,600.00         
0079566012 فهد صالح محمد حاu" احمد 520.00             
LB00678893  1eيال مجدال "kفهد ك 4,280.00         
0026956965 فهد محمد عبدالرحمن حسن العرى 8,554.40         
0011208342 فوزيه صالح مصط1S محمد الجزيرى 2,460.80         
0022814262 وزه هادى عبد] شيبان jkف 400.00             
IR00875644 فيصل ابراهيم كريم بور 240.00             
SA00341890 وه �kفيصل بن عبد] بن ع6 ال 200.00             
0035573412 فيصل عباس حسن عبد] المندوس 1,296.40         
0028935573 فيصل عبد] صالح حبش العرى 92.00                
0047236750 فيصل ع6 محمد عبد] جمعه 49.20                
0061041076 فيصل محمد ع6 خميس الكع#"  0.80                   
0004780017  N|فيصل محمد غالم مراد ع6 البلو 95.60                
YE00991782 قاسم مسعد احمد خذيل 400.00             
0065014350  N|درويش محمد البلو "kقم 49.20                
0064570709 قويدر ابوبكر بفلح 2,000.00         
0078919480 كريم عبدالكريم مبارك فرج 944.00             
0024911108 كريمه سالم محمد عبد] المري 474.80             
EG00126254  N|1 غبا jكريمه محمد حسن� 193.20             
IR09998765 كمال الدين امjk محمد 334.40             
0017728524 1 محمد j1 حس� jلطيفه حس� 0.40                   
0092536541 mلطيفه عبد] سلمان عابد النش 1,840.40         
0056188946 لطيفه عبد] عباس 2,460.80         
0007786316 لطيفه عبدالنور باقر التوحيدى 4,600.80         



0043698370 لغوى خميس جمعه 4,962.00         
0007493941 لولوه محمد عبدالرحمن حسن العرى 8,554.40         
JO00876344 ليث عبداالله محمد ع6 الكردى 392.00             
0015031971 لي6 بشjk محمد الخالدى 60.00                
0014460515 لي6 عاضد راشد 9,202.00         
0001174138 لي6 محمد سبت زوجه حسن عبد] قاسم 755.60             
0001828363  "eلي6 محمد عبدالرحمن حسن العر 8,554.40         
0002686073 ماجد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 49.20                
0087867847 ماجد سلطان عبد] ع6 السبب الع6 24.00                
0077740137 ماجد ع6 عمر 49.20                
EG00640148 ماجده محمد ع6 خليفه 4,000.00         
JO00782250 1 محمد فت� مصباح العابودى jماجدول� 788.00             
SY00764410 ه كردى jkمازن محمد ام 11,600.00      
JO00871328 مامون عبد] ع6 عثمان 400.00             
JO00834542 مامون عبد] محمد عبدالفتاح 568.00             
0012789927 مبارك عبيد احمد الخالدى 640.00             
SA00027813 ى "kمتعب بن جميل بن صالح الخي 440.00             
SD00778630 مجاهد عبد] سهل عبد] 1,080.00         
PS00564099 مجدى ابراهيم يوسف خريس 200.00             
JO00958674 مجدى حلm رضا عايش 1,600.00         
0065971098 محفوظه محمود عبدالوهاب 92.00                
0036987412  �

1eمحمد ابراهيم جمعه الحاج ابراهيم المد 3,456.00         
SA00156966 محمد ابن زيد ابن ب� السبي� 1,000.00         
0019200539 محمد احمد الشيخ محمد احمد عبدالسالم 1,308.40         
EG00536314 محمد احمد عبداللطيف احمد 400.00             
0070566655 محمد احمد محمد سعيد 49.20                
JO00484112 محمد اسامه عبدالرزاق العريان 48.00                
0067833270 محمد اسماعيل ابراهيم عبد] 2,588.80         
LB00976482 محمد اسماعيل عباس 1,020.00         
0010896261 محمد اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ 6,240.00         
0001506909  N1 ال ب� jمحمد اسماعيل ع6 شاه� 2.00                   
SY00169401 محمد انس خليفه المحاسنه 4,600.80         
OM00718875 محمد بن احمد بن ع6 الش� 358.00             
SA00791663 محمد بن سالم بن هذال السبي� 1,539.20         
OM00198210 محمد بن سعيد بن محمد المن�"  400.00             
SA00639022 محمد بن فوزى بن رضاء السعيد 3,612.80         
SA00919625 محمد بن محمود بن ع6 عزوز 680.00             
0019187005 محمد ثامر يعقوب يوسف ال�كال 15,569.20      
0006997809 محمد جاسم عبد] رجب ال ع6 600.00             
JO00664533 محمد جk" محمد ابو دحروج 11,786.00      
0093857010 محمد جمعه عبد] محمد 3,056.00         
0099287625 ى jkمحمد حارب خميس المه 320.00             
EG00458515 محمد حامد محمود الربي� 5,856.40         
0069666831 محمد حسن ابراهيم الحواى 49.20                
0008560328  N|محمد حسن احمد عبد] االحمدى البلو 4,784.00         
0075634038 1 حسن الخويلدى jمحمد حس� 49.20                
0083001211 1 صالح يوسف jمحمد حس� 92.00                
0061044344 محمد خليفه عبد] بن قضيب 9,938.00         
0096166028 محمد خميس عبد] الحاج 1,600.00         
0003884878 محمد راشد سعيد مطر بن ظبيعه اجت#"  800.00             
0034720128  1eمحمد راشد عي. راشد الحمرا 9,202.00         
0074548388 محمد رسول فت� رئي. 5,177.60         



0091427416 محمد سعيد راشد النيار 2,588.80         
0045882469 محمد سعيد سلطان الكندى اجت#"  400.00             
0011135220 1 مالك jمحمد سعيد عبدالكريم حس� 5,226.80         
EG00762331 محمد سعيد محمد االحول 1,600.00         
0015511975 u1 اليماeمحمد سعيد محمد عبد] الرقبا 9,000.00         
0096558810 محمد سلطان حارب الفالu حارب 9,458.80         
0023260892 يف Nمحمد سلطان محمد ال� 4,000.00         
0087412392 محمد سيف محمد 2,460.80         
IR00564808 بان 1 jkيف عبد] بال NO محمد 800.00             
0006244070 محمد ظاعن عبيد ظاعن الجت#"  428.00             
0072935082 ى ب#1 ياس jkمحمد عاضد راشد عاضد المه 12,905.20      
0061988137 محمد عبدالرحمن حسن العرى 8,554.40         
EG00487255  1Sمحمد عبدالسالم حن 472.80             
0041515926  gPمحمد عبد] محمد المرزو 4,600.00         
0074754885 محمد عبد] يوسف ال ع6 602.00             
SY00645128 ªمحمد عبدالهادى العوا 146.00             
0007414393 محمد عبدالواحد محمد المطوع 860.80             
0009301544 محمد عبيد خلفان ضاu بن تميم 2,460.80         
0055051311 محمد عبيد سعيد الفال| 3,160.00         
0003799899 محمد عبيد سلطان عبيد الكع#"  8,000.00         
0069985348 rمحمد عبيد غانم عبدالرحمن المطيو 10,000.00      
0058351906 ى jkمحمد عتيق جمعه ع6 بن درويشالمه 9,202.00         
EG00878930 محمد ع6 ابراهيم محرم 2,102.00         
0007607785 محمد ع6 راشد سويلم اجت#"  4,594.00         
YE00127634 محمد ع6 صالح الشباء 5,380.00         
0060004872 محمد ع6 عبدالرحمن هرمودى 14,000.00      
0067922815 محمد ع6 عبد] صالح 1,600.00         
0009143677  "kمحمد ع6 محمد الحاج ج 420.00             
0008752447 محمد ع6 محمد الكمزارى 400.00             
0057608005 محمد عي. ع6 عي. القبي. 1,032.00         
0079866211 محمد عي. محمد العي. 2,320.00         
0043510044 محمد فيصل علوان 952.00             
EG00817245 محمد قدرى سالمه صالح الدين ابراهيم 172.00             
0099843623 محمد مبارك سعيد مرخان 600.00             
0056354978 وز بن ثالث jkف uمحمد مبارك ضا 800.00             
0053334481 يف البست  NO محمد محمد رفيع 5,339.60         
0045575209 محمد ناv صالح ال رحمه 98.40                
EG00763559 محمد نجيب االمام عيد سالل 184.00             
0041880453 محمد نصيب محمد احمد بالنقيطه 592.40             
SY00685715 محمد وفيق عبدالعزيز الزعيم 220.00             
SY00568723 محمد يح#j مصط1S خلك 800.00             
0012388484 محمد يوسف عبدالرحيم عبد] 170.00             
BH00069366 محمد يوسف ع6 ابراهيم العرادى 376.00             
0038723248  1eمحمد يوسف محمد يوسف الشيبا 3,597.20         
EG00996201 محمود عباس احمد عسكر 400.00             
0017484052 محمود محمد عبد] خاجه 30.00                
EG00667253 محمود محمد منjk عبدالحميد السيد 720.00             
EG00992517 1 احمد حسن jمدحت حسن� 4,000.00         
0067716611 مديه ب� مقرن سلطان 64.80                
0039160641 مديه ع6 سيف خلفان بالجافله 2,839.20         
0075735063 مروان صالح مصط1S الجزيرى 2,460.80         
0019406944 مروان ع6 محمد عبد] جمعه 49.20                



0078913761 مروان محمد بن عابر 4,600.80         
0070560695  1P Nمروان محمد عبدالواحد عبدالرحمن ال� 3,200.00         
JO00375627 مروان يونس ع6 الصعيدى 2,880.00         
0043563589 مريم ابراهيم ابراهيم 9,689.60         
0093707899 مريم ابراهيم محمد 2,460.80         
0007484792 مريم احمد محمد البس� 2,400.00         
0011775320 يف Nمريم خليل ابراهيم زوجه محمد سلطان ال� 9,210.40         
0089941985  N|مريم راشد خليفه المطرو 4,600.80         
0004813813 مريم راشد عبد] زوجه عبدالرحمن سعيد 600.00             
0035033518 مريم سالم راشد 2,460.80         
0072171197 مريم سلطان محمد الركن 4,922.00         
0057477801 مريم سليمان احمد 9,202.00         
0084554096 مريم عبدالصمد راشد الكيتوب 9,202.00         
0048320125 مريم عبد] سالم ع6 49.20                
0047255033 مريم عبد] صالح حبش العرى 92.00                
0009946978 مريم عبيد صقر غباش 5,842.80         
0018111975 1 جمعه البناى jمريم ع6 حس� 70.00                
0024339923 مريم ع6 سعيد 2,460.80         
0012754278 مريم ماجد محمد الفطيم 1,400.00         
0099774532 مريم محمد زوجه محمود عبد] كاظم 4,600.80         
0074105170 مريم محمد عبد] الجاسم 7,195.20         
0073657238 مريم محمد عبد] ع6 المهرى 800.00             
0049056507 rمريم هالل محمد عي. المطيو 10,470.40      
0014957987 1 بن طالب jمزنه فيصل سالم� 9,202.00         
0081781036  N|درويش محمد البلو "kمسعود قم 49.20                
0045625412 مسعود محمد رفيع محمد ع6 768.00             
0085052257 يف محمود NO مسعود محمد محمد 3,740.80         
0001989439 مصبح سعيد مصبح بن حثبور الغف6 1,120.00         
SA00993403 مصط1S بن طاهر بن عبدالحكيم عثمان 282.00             
JO00461263  jk1 حسن محمود ابواخضSمصط 360.00             
0003424295 مصط1S صالح مصط1S الجزيرى 93.20                
IQ00770157 مصعب منذر توفيق الونداوى 1,186.80         
0033869247 مطر ع6 عبيد خليفه السويدى 4,966.00         
0039347522 مطر ع6 محمد بنواس 160.80             
0016724638 rمظفر مطر خلفان محمد المزرو 360.80             
JO00998787 معتصم رضا حافظ حسن 1,800.00         
JO00046181 معتصم عبدالحميد سعيد شحاده 606.80             
0009940006 معصومه عباس جليل 4,600.80         
0007846477 مقداد سعيد سيف جk" جمعه السويدى 1,504.00         
0056582499 ملهيه خليفه سلطان بن حبتور 400.00             
EG00475845 منصف فؤاد صموئيل 12,320.00      
0007539514 منصور عبد] محمد يوسف 531.20             
0007534942 منصور يوسف محمد رسول الخاجه 48.00                
0012469030 منصور يوسف محمد نورالشيخ محمد ع6 4,922.00         
0008873549 ى jkم#1 احمد عبد] احمد ام 800.00             
0027273569 ى jkم#1 احمد ماجد سيف المه 12.40                
0049627819 م#1 احمد محمد عبدالكريم رئي. 15,070.00      
0009672324 م#1 اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ 2,240.00         
0025778196 م#1 خليفه جمعه محمد الرمي#�  974.80             
BH00871525  1eواO فراز محمد اقبالO 1#م 516.00             
YE00058500 م#1 عبدالرب عبدالرحمن عبد] 424.00             
0095335447 م#1 محمد عبدالرحيم عبد] 300.80             



0064634437 م#1 محمد مصبح بن يعروف 1,720.00         
PS00994521  N.حس#1 الج jkمن 400.00             
JO00251199 منjk را1ª عبدالجاغوب 23.60                
SA00367810 ه عبد] بالبيد jkمن 822.00             
0026386062 مها حافظ اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ 2,240.00         
SY00991723 ف6 Nار ال� 1v مهاب 1,200.00         
0039158114 مهدى عبدالمحسن مهدى عبد] النجار 860.00             
JO00035203 مهدى غازى صدgP عمور 2,054.00         
0040319210  "k1 ش jمهديه السيد حس� 92.00                
0086115418 rمهره هالل محمد عي. المطيو 9,440.80         
0021469186 موزه احمد سعيد 9,256.80         
0040701438 موزه سعيد احمد خلف العتيبه 11,622.00      
0041194568 موزه ع6 ماجد عجيل العجيل 9,448.80         
JO00381349 مو| ابراهيم مو| الور 210.00             
0011414152 ي jkعبدالرحيم خليفه محمد سعيد المه �

1ªمو 120.00             
SD00387152 / عبدالرحمن الخليفه عبد] 1,600.00         
0008276535 ميثاء سعيد احمد النيادى 103.20             
0035528559 ميثاء عبدالرحمن حميد المرى 2,239.20         
0067067558 ميثاء عبدالكريم ن_] ع6 العارف 4,600.80         
0050155337 mميثاء محمد سيد ي� فرج الهاش 4.80                   
0008936533 ميثاء مطر حميد 169.20             
0057136325 ميثاء مطر زوجه/ محمد احمد محمد الطاير 9,384.00         
0023219602 ميثاء هالل عبد] سعيد دميثان 9,762.40         
0003446947  1eميثه عادل محمد عقيل ع6 الزرعو 1,800.00         
0096161015 ه حسن عبدالرحمن ابراهيم ال�كال jkم 5,718.80         
0066313708  "u1 الخفا jميساء كاظم محمد حس� 11,622.00      
IQ00662588 ميسون محمد لفته 400.00             
LB00897100 ميشال يوسف الحاج مو| 1,792.80         
PS00369284 نائله لط1S صادق خليل 2,280.40         
0004369649 ناu" الحاى مبارك احمد عبد] 480.00             
0010606636 نادر جعفر ابراهيم حسن الفردان 300.80             
JO00674510 نادر عبد ربه نجيب السيد 390.00             
0064169517 نادر محمد حسن ابراهيم الحواى 49.20                
0098935232 ناديه حسن اباهيم محمد الحواى 49.20                
JO00695833  1 jناديه محمد ع6 حس� 2,418.40         
EG00658319 ناv توفيق عبدالمنعم توفيق سليمان 200.00             
0014206079 ناv عبدالرحمن محمد رفيع 9,540.80         
0058675455  "eع6 محمد الزعا vنا 1,120.00         
YE00985545 ناv مث#1 مسعد المنت_ 120.00             
0044297426 ناv محمد ع6 المال 1,035.20         
0056786893 ناv يوسف محمد الشاعر 1,410.00         
0060811109  gkناهد ابراهيم عبد] عبدالكريم كلن 3,393.20         
0038592866 نبيل حسن ابراهيم محمد الحواى 49.20                
SY00415854 نجاد محمد سا/ صوفان 1,730.80         
0028638422 نجاه حبيب جاسم العكراوى 4,600.80         
0080111126 نجاه محمد سعيد الر1ª زوجه عبد] عتيق 9,762.40         
0022558878 نجال ء ب� محمد عمر المنصورى 920.00             
0068080909 نجيبه مو| مختار ال يوسف 8,004.80         
0024616067 نداء راشد احمد الح�"  4,119.20         
0003678692 ى jkندى سيف سالم سيف المه 1,118.00         
UAE0064327 ى jkنديم احمد بو ش 5,981.20         
0055500200 نسيم محمد المنصورى زوجه احمد الماس 102.00             



EG00978398 نشات عشم واصف 6,880.00         
OM00196041 نشوى بنت مبارك بن عبدالرحمن العلوى 1,674.40         
0086310672 ن_ ع6 محمد ع6 سعيد السويدى 7,132.00         
0041502006 ن_ه محمد عبد] باباعيش 49.20                
SY00994533 نضال توفيق حسن 1,200.00         
0093170091 نعمان محمد خان عبد] 9,107.60         
0058729189 نعيمه صالح احمد رشيد 92.00                
0093865358 نعيمه مبارك حمود ابراهيم 420.00             
LB00423356 ن© صادق عمر 1,290.00         
0028765522 نوال ابراهيم ع6 عبدالرحمن نورى 306.00             
0035355805 نوال ع6 محمد عبد] جمعه 49.20                
0099809454  N|نوال عي. الحلو زوجه محمد غلوم البلو 373.20             
0068018253 mنوره السيد محمد السيد ابراهيم الهاش 1,200.00         
0086837437 نوره عبيد محمد المنصورى 4,816.00         
0041304814 نوره ع6 عمر 49.20                
0038416942 نوره ماجد قريبان 5,340.00         
0062006789 نوره محمد عبدالرحمن حسن العرى 8,554.40         
0006953866 ني6 عبيد محمد عبد] 386.80             
0065693155 هادف سعيد ع6 سعيد الشام. 3,300.00         
LB00984544 هاله عبدالجليل عبدالرزاق مرجان 172.00             
EG00469101  1 j1 سيد محمد محمد حس�eها 740.00             
JO00856374 ها1e محمد داود الغول 22.00                
UAE0075282 هايتك اوفيسيس ش.ذ.م.م 8,600.00         
LB00054512 هبه فؤاد محمد فريد شهاب 400.00             
0017661061 هدى اسماعيل محمد صالح 200.00             
0001488870  1e1 محمد احمد الزرعو jهدى ام� 1,204.00         
MO00541121  1 j1 جف� jهدى جف� 32.00                
0060996424  1eهدى سلطان سيف الحمرا 1,880.40         
0005822079 هدى محمد عبد] الماس الفال| 292.80             
EG00981201 هشام عبدالرؤوف فتح ] عبدالرؤوف 400.00             
0022915654 هند اسماعيل عبدالرحمن محمد بن حافظ 2,400.00         
0080555344  1eهند راشد عي. راشد الحمرا 9,202.00         
0098574862 ى jkهند عبدالرحيم زوجه مطر حمد احمد المه 2,000.00         
0049994621  "eهند ع6 حسن رحمه الزعا 523.60             
EG00788911 هيثم اسماعيل محمد نديم 360.00             
0047422684 1 صالح يوسف jهيثم حس� 92.00                
0004766630 1 محمد زوجه خالد محمد حزام jهيفاء ام� 20.00                
EG00198246 وائل محمد رحm عبدالحميد الطوان. 280.00             
IR00517265 1 سعادت jوحيد عبدالحس� 40.40                
0054511295 وداد راشد سعيد ثا1e الدليل 1,200.00         
LB00564788 وسام صالح سليمان الشعار 146.00             
JO00623257 وسام محمد احمد الكس�"  344.00             
LB00569685 ªوسيم نزار عثمان العا 180.00             
LB00135368 وفاء وهيب نويهض 1,200.00         
SY00084560 وفيقه محمد الشاعر 800.00             
0071004621 وليد جاسم ع6 راشد بن عدى 36.00                
JO00275625 وليد صالح سليمان سالم 800.00             
0099451208 1 ماجد الجوادرى jوليد عبد] حس� 452.00             
0045146833 يف محمود NO وليد محمد محمد 2,880.80         
SY00993422 ياO احمد االحمد 10,000.00      
SA00369633 1 بنت كنعان بن ع6 عبدالرحمن jياسم� 2,580.00         
EG00823443  1eزكريا عباس البستا j#يح 2,680.00         



0047425402  1eعبدالرحيم عبدالكريم زرعو j#يح 4,277.20         
JO00685099 يزن احمد يوسف ابو العيش 400.00             
0099876587 يعقوب يوسف عيد احمد 800.00             
0036721262 يوسف احمد يح#j المبارك 5,156.40         
0092801358 يوسف احمد يوسف عبد] لوتاه 11,162.80      
0068243310 يوسف عبد] مال ع6 المال 320.00             
0022933189 يوسف محمد نور الشيخ محمد ع6 9,457.60         
0081346762  1eيوسف محمد يوسف الشيبا 2,797.20         
MA00678392  1 jيونس يس� 1,404.00         
SY00653514 ايمن محمد منjk السمان 1,200.00         
IN00132714 JASDEEB SINGH 118.00             
0027079574 احالم محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
0094167340 احمد جاسم عبيد محمد السويدى 49.20                
0005623262 احمد راشد احمد راشد احمد الحب. 800.00             
0089438780 يدى "kاحمد سالم ال 49.20                
0007077355 احمد سالم حسن سالم ب#1 حسن الش� 2,460.80         
0088518670 احمد سعيد بن جسيم 49.20                
0080019583 احمد سيف العدل 49.20                
0030850416 احمد عبيد سعيد عبيد الخاطرى 824.40             
0054415517  N|احمد عي. عبد] رحمه البلو 10,000.00      
0025631145 احمد مال ] خميس محمد ع6 933.60             
0062379008 احمد مال ] صالح حسن الش� 372.00             
0011421876  "eالزعا vاحمد يوسف نا 49.20                
0050338690 اسماء سيف عبيد سيف بن كرم 602.00             
0027422260 امنه سيف عبيد سيف بن كرم 602.00             
0046467176 rامنه محمد خليفه المزرو 5,679.60         
0063796009 امنه محمد رشود الش� 49.20                
0013455361 امنه وليد محمد االحمد 49.20                
0047814789 بدر محمد احمد سيف الش� 356.80             
0091261123 بدريه احمد سيف العدل 49.20                
0002585642 ى عبد] احمد محمد الش� Nب� 1,766.40         
0047765344 ى jkبينه محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0089563351 جاسم احمد جاسم السويدى 49.20                
0097057088 جاسم محمد االحمد 49.20                
0096722472 ى jkجاسم محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0096723572 جميله عي. عامر عي. 49.20                
SY00281543 حسان محمد نجيب 40.00                
0003644523 حسن حميد عبد] مفتاح الخاطري 4,000.00         
0029725245 حسن سليمان محمد سليمان خميسوه الش� 400.00             
0081532004 حصه جاسم محمد عبدالرحيم صالح الهياس 9,202.00         
0007791772 حصه محمد سعيد حلوكه الخاطرى 220.00             
0001256389  1eيا Nمحمد ال� jkحمد عبيد عم 252.00             
0065243571 ى jkحميد محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0051332854 خالد ع6 احمد عبدالرحمن الش� 13,719.60      
0098535096 خديجه احمد زوجه سالم حسن ب#1 حسن الش� 2,460.80         
0018487518 خديجه ع6 راشد هادى 49.20                
0050392734 خلفان عبيد خلفان بن رعود 2,460.80         
0056409930  "eالزعا "kسيف عبيد ج "kخليفه ج 800.00             
0021865811 راشد عبد] حامد عبد] غنطوش المزروع 400.00             
0087664490  "eراشد محمد راشد حمدان جمعه الزعا 1,196.80         
0034244199 mريهام ابراهيم سالم جاسم السكار النعي 602.00             
0023656458  �uسالم خميسسعيد حسن يما 2,800.40         



0068035115 يدى "kسالم سعيد ال 2,460.80         
0057089288 سالم عبيد ع6 اسماعيل الشام. 2.80                   
0012730743 سالم ع6 المرى 4,922.00         
0074581703  "eالزعا vسالم يوسف نا 49.20                
0051888768 rسعيد ابراهيم المزرو 2,460.80         
0046727897 يدى "kسعيد سالم ال 49.20                
0078025874 سعيد سالم ع6 معي6 المحرزى 28,208.00      
0068542543 سعيد محمد سعيد محمد ابوالشوارب 38.00                
0031473926  "eالزعا vسعيد يوسف نا 49.20                
0049685701 mسلطان احمد ابراهيم احمد عكيه النعي 1,000.00         
0008920045  jkسلطان محمد راشد سليمان عبيد الغنب 28.80                
0094076760 ى jkسليمان محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0018465286 سيف خميس محمد ع6 سيف الش� 8,132.00         
0095898073 يدى "kسيف سالم ال 49.20                
0048192091  1 jشمسه حميد سالم الش� 49.20                
0004193821 شهاب احمد ع6 محمد الشعm الش� 140.00             
0060995394 يدى "kشيخه سالم ال 49.20                
0047229253 ى jkشيخه محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0062124616 صالح سعيد سالم معي6 2,007.60         
0060573818 صفيه عي. عامر عي. 49.20                
0096722320 صالح عبد] عبدالرحمن محمد اسبيعان 22.40                
0070845972 عائشه راشد ع6 2,460.80         
0097437116 عائشه عبدالسالم محمد 49.20                
0048622716 عائشه محمد سعيد 9,202.00         
0052871966  "eالزعا vعائشه يوسف نا 49.20                
0081872091  gSعارف عبد] عبدالكريم اسماعيل ن 8,600.00         
0012558795 عبدالرحمن غلوم محمد البناى 4,540.80         
0007643111 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد بحلوك 1,000.00         
0075044915 عبدالعزيز خلفان محمد ع6 الفراج اكت#"  0.40                   
0005285449  1eعبد] ابراهيم عبد] جاسم البا 4,000.00         
0099987325 عبد] احمد عبد] دال ن الش� 2,996.00         
0071929591 عبد] راشد سعيد عبيد الحب. 11.60                
0008133361 rعبد] شامس راشد سيف المزرو 64.40                
0056656041 عبد] عي. راشد 49.20                
0018108816  "eعبد] عي. ع6 الدر 160.80             
0044027790 عبد] عي. محمد جاسم بوالصفارد 4,600.80         
0072912533 عبد] كرم احمد ع6 620.00             
0005676299 mعبد] محمد احمد ع6 التمي 860.00             
0090308737  N|عبد] محمد اسماعيل محمد البلو 1,600.00         
0043016094 يدى "kعبد] محمد ال 49.20                
0030304945 عبد] محمد الطن�"  9,762.40         
0005032422 عبد] محمد درويش عبد] الفار| 1,120.80         
0030285129 rعبد] محمد راشد خصيف المزرو 9,202.00         
0006515516 عبد] محمد راشد محمد الحيمر ب#1 شمي6 4,856.00         
0004681300 عبد] محمد راشد محمد الريا/ 436.00             
0004321131 ى jkعبد] محمد راشد محمد الشيبه المه 4,000.00         
0064967410 عبد] محمد زيد سليمان الش� 8,511.60         
0053607633 عبد] محمد سعيد القي.N الش� 4,300.00         
0069098796 عبد] محمد سعيد محمد ابوالشوارب 8,962.40         
0057040219  1ªعبد] محمد سلطان محمد القا 860.00             
0044870800 عبد] محمد عبدالرحمن حنحون الش� 9,804.00         
0008497500 عبد] محمد عبدالرحيم كندر االحمد 9,689.60         



0084638486 عبد] محمد عبد] احمد سالم فارس 12,201.20      
0055837088 عبد] محمد عبد] البحار الش� 4,048.80         
0097355737 عبد] محمد عبد] صالح احمد الش� 2,580.00         
0045692426  gSعبد] محمد عبد] عبدالكريم ن 4,132.00         
0024815086 عبد] محمد عبيد سنان الش� 2,960.00         
0024036157 عبد] محمد ع6 الصغjk الحمادى 2,000.00         
0045755174  1ªعبد] محمد ع6 عبد] سنكيس العو 9,202.00         
0080179604 عبد] محمد ع6 عبد] مالوه 800.00             
0070288831 عبد] محمود عبد] حسن النخيالوى 80.00                
0001639520 عبد] محمود عبد] يوسف ع6 الحر/ 7,996.80         
0004989830 mعبد] مصبح محمد خلفان النعي 1,052.00         
0033809115  N|عبد] مو| عبد] محمد البلو 5,320.00         
SY00286315  gSعبد] نبيل يس 1,400.00         
0051671698 عبد] وليد محمد االحمد 49.20                
0097865673  N|عبد] يعقوب عبد] محمد حداد البلو 93.20                
0023377919 عبد] يوسف جاسم عبد] الع6 5,600.00         
0076054707 عبد] يوسف عبدالعزيز البناى 2,616.00         
0068418322 عبد] يوسف عبد] ابراهيم بن سلمان 1,200.00         
0005251792 عبدالمنعم محمد احمد راشد بن تعيب 4,280.00         
0012046009 عبدالناv خالد اسد محمد 8,554.40         
0081672924  "eالزعا vعبيد يوسف نا 49.20                
0090430455 عبjk عي. عامر عي. 49.20                
0070710834 ى jkعدنان محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0050345443 mعزه عبد] البغام زوجه ع6 النعي 320.80             
0013873179 ع6 راشد عبد] ع6 الصحوه 64.40                
0079464131 ع6 سعيد ع6 محمد منصور المرى الش� 4,922.00         
0019326826 ع6 عبيد سعيد عبيد الخاطرى 2,000.00         
0039413729 علياء احمد رقيط 49.20                
0032451864 علياء ع6 هادى 49.20                
0018134818 عمر خميس ع6 سيف الش� 8,132.00         
0018303130 يدى "kعمر سالم ال 49.20                
0041528948 عي. احمد ع6 ابراهيم ابراهيموه 10,272.00      
0002855042 عي. خلفان ناv خلفان السويدى 280.00             
0070085896 عي. محمد بوالصفارد 490.40             
0056633198 فاطمه ع6 راشد هادى 49.20                
0051845059 فاطمه محمد يوسف 4,600.80         
0050970549 لي6 صابر محمد 49.20                
0069610562 ى jkلي6 محمد جمعه عبد] القص 49.20                
EG00481013 محب حليم جريس قلدس 860.00             
0024300308 ى jkمحمد جمعه عبد] القص 49.20                
0005678132  N|محمد حسن محمد سليمان البلو 21.20                
0012801922 محمد خلفان ناv خلفان السويدى 285.60             
0010953594 يدى "kمحمد سالم ال 49.20                
0028492510  "eمحمد سعيد الزعا 4,600.80         
0004322343 محمد سعيد عبيد خميس بن خمسون النق#"  400.00             
0009498877 محمد عبد] محمد مصبح بن عي. الغف6 1,920.00         
0034350801  N|محمد يعقوب عبد] محمد الحداد بلو 93.20                
0009636236 محمد يوسف عبد] احمد حسن محمودى 32.00                
0016161084  "eالزعا vمحمد يوسف نا 49.20                
0004285515  "eمريم احمد ابراهيم سالم جاسم اليعقو 516.00             
0027809793 مريم احمد جاسم السويدى 49.20                
0060065595 مريم المر حمد العواده 9,265.60         



0010801765 مريم حسن زوجه جاسم محمد عبدالرحيم 9,202.00         
0088242685 مريم محمد خلف 49.20                
0074234007  "eالزعا vمريم يوسف نا 49.20                
0025527085 ى jkمساعد محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0092843864 منصور ع6 فرحان 800.00             
0069073014 م#1 عبدالحميد السيد 49.20                
0073651024 ى jkمحمد جمعه عبد] القص vنا 49.20                
SY08765432 نافع عبدالكريم احمد بارودي 400.00             
0063500155  "eالزعا vنجالء يوسف نا 49.20                
0047078109 ى jkنوال محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0061875906 وفاء احمد زوجه وليد محمد عبد] عبدالكر 49.20                
0019197101 وليد عبد] محمد راشد حريميش 400.00             
0048365773 ى jkوليد محمد جمعه عبد] القص 49.20                
0057637712 وليد محمد عبد] عبدالكريم االحمد 49.20                
0072755051  N|يعقوب عبد] محمد حداد البلو 2,510.00         
0032595954  �

1ªيعقوب يوسف محمد العو 480.00             
0035571591  "eالزعا vيوسف نا 49.20                
EG00263963 شكرى عبدالمحسن سيد سليمان 520.00             
0007316425 ع6 حمد محمد ع6 الخاطرى 400.00             
0006682348 1 احمدى jيوسف محمد عبدالرضا حس� 280.00             
0026931699 حمده عبد] عبدالعزيز الشام. 2,000.00         
0002596311 ع6 سعيد محمد ع6 الخاطرى 400.00             
0008981764 ابراهيم جاسم ع6 عبد] الشام. 1,200.00         
0009625329 حمد سيف خلفان سليمان النق#"  116.00             
0088465254 عبدالعزيز عبد] حسن عبد] حريز الش� 20.00                
SY00371436 قاسم محمد الدكاك 280.00             
PS00915324 محمد غسان محمد فهm الناعمه 5,600.00         
0085215421  1ªاحمد محمد احمد محمد العو 1,160.00         
0012550504  "eفاهم عبيد احمد محمد الغيص زعا 2,140.00         
0004287457  N|1 ابراهيم محمد طاهر البلو jمحمد حس� 2,458.40         
0002569855  gPعبد] ع6 جمعه محمد المرزو 640.00             
SA00984301  1Sعارف بن سالمه بن خلف الحوي 600.00             
CA00129475 ABRAHAM AFANA 800.00             
PAK0045431 AHMED SHKRI ALI 46.40                
IN00997860 DEVIKA BHATT MANSUKH 768.80             
BD00065485 HAFEJUL LSLAM 1,400.00         
IN00087232 RITU LOKHANDWALA 200.00             
DE00124874 SAAD DARWISH 1,520.00         
0029300138  1ªابراهيم احمد حسن عبدالرحمن العو 2,760.40         
0006521148 ابراهيم حمدان ابراهيم بن طاهر المحرزى 1,800.00         
IQ00416697 ابراهيم صالح عبد 80.00                
0004265349 احمد جمعه راشد جمعه 160.00             
0006118454 احمد سعيد محمد خليفه الكع#"  128.80             
0051781416 احمد ع6 احمد عبد] الحوس1#  800.00             
0052831080 احمد محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
0055096423 احمد يوسف محمد ع6 كنخ 92.00                
0017691343 اسحاق عبدالغفار محمد عبدالغفار الخاجه 602.00             
0006316786  N|اسحاق ع6 حسن عبد] البلو 1,560.00         
0009714442  N|اسماعيل محمد ع6 البلو 400.00             
0005805852 السيده مريم ع6 غدير زوجه الشيخ حمدان 4,699.20         
0041729822 rمصبح المزرو vامنه مصبح نا 98.40                
0026417391 امنه يوسف محمود ارمله محمد يح#j محمود 2,460.80         



JO00265910 اياد يوسف محمود عوده 140.00             
EG22974487 ايمن مجدى مصط1S يوسف 174.00             
0057087998 تها1e جابر ع6 92.00                
0087796078  "uجابر ابراهيم محمد حا 200.80             
0055326269 حسن جاسم احمد 92.00                
0086650641 حصه راشد سالم راشد الشام. 9,376.40         
0006589548 حمد عبيد خليفه عبيد ابوالعماء السويدى 2,480.00         
0002445789 حميد حسن حميد بن ركاضال ع6 1,600.00         
0005232156 حميد ناv عبد] بوفرحه الشام. 440.00             
0073146177 خالد محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
0091686497 خوله محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
JO00985640 رائد عز/ قاسم ابو مويس 250.00             
0006821111 راشد سالم راشد الشام. 9,458.80         
0098685102 زينه محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
IQ00652502 vساير داخل نا 1,000.00         
0056717960 سلطان محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
0006694504  1ªشامس محمد شمس محمد العو 360.00             
0058446419 صالح راشد سالم راشد حمد الشام. 9,458.80         
YE00223165 صالح عبد] عبدالرحيم الهويدى 740.00             
0085278462 mعائشه ع6 زح 4,066.00         
0056369653 عبدالباسط محمود محمد اسماعيل 4.80                   
IQ00239704 عبدالسالم احمد فالح ال محمود 16.00                
PS00526679 عبدالقادر حماد حمود ابوسته 200.00             
0070501606 عبد] محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
0005542546 عبدالمنعم عبدالرحمن عبدالجليل المرشدى 521.20             
0003261654 ع6 حسن محمد ال مندوس 200.00             
0056930690  N|ع6 محمد ع6 راشد المطرو 16.40                
0029909497 عمر محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
0074309811 فاطمه عبد] حمد بوشهاب 98.40                
0044188745  "eفاطمه عبيد محمد الزعا 40.00                
JO00245790 uقاسم محمد عيد وشا 120.00             
SY00341235 لوى خالد الع�"  223.60             
0001253309  N|ف البلو NOمحمد ا jkماجد عم 56.00                
0058729958 محمد حمد عبد] المهرى 98.40                
0086534359 محمد سالم عمjk الشام. 9,680.00         
0076958549 rمصبح المزرو vمصبح نا 98.40                
0027779493 م#1 محمد يح#j محمود سالم 2,549.20         
SA00958742 ه بنت زيد بن ب� السببي� jkمن 1,191.60         
0036625498 rالمزرو vمصبح  نا vنا 80.40                
0099416993 نايف وليد مراد ع6 الرئي. 2,076.00         
0069436182 rمصبح المزرو vنوره مصبح نا 98.40                
0055727595 هاجر عبد] محمد عبد] ال مندوس 12.00                
0001997548 هدى سالم مبارك سعيد 62.00                
0006623696 1 مال ] عبدالرحمن jياس� 6,901.20         
JO00815426 يزن عماد ع6 شلعب 1,800.00         
0044614691 يوسف محمد ع6 عمران الحمادى 3,292.00         
SA00094668 حمد بن هادى بن دحيدح ال منجم 400.00             
LB00971894 رضوان فضل حكيم 4,800.00         
SG00954082 GORDON LI 1,476.40         
AU00586992 HOUDA MARIANNE DABBOUSSI 40.00                
AU00542158 DENISA SALKOVIC 484.80             
AU00548542 SAAD ABBAS 104.80             



JO00413459 ى عبدالرحمن قعدان jk1 محمد خ gkمع 271.60             
BH00857455 يوسف احمد عبدع6 حبيب كاظم العم 137.20             
BH00042978 تgS محمد جواد عي. العلقم 400.00             
BH00316954  "kجعفر خميس ع6 قم 120.00             
BH00441553 جعفر عبدع6 عبد] خاتم 888.80             
BH00854795 1 اسماعيل محمد اسماعيل jحس� 1,148.00         
BH00357365 خليل ع6 صالح عبد] الشويخ 480.00             
BH00865215 راشد خليفه راشد السياس 532.00             
BH00197816 عبد] ع6 عبد] محمد الذوادى 1,720.00         
BH00238151 ع6 حسن منصور نايم 400.00             
BH00081234 لي6 خليل محمد مرهون 1,200.00         
JO00995633 لينا مفيد جk" مبارك 132.00             
BH00045014 محمد حسن ع6 المنصف 2,204.80         
BH00876604 مصط1S عبدالشهيد كاظم احمد مبارك 88.00                
BH00996321 mه ع6 سالم النعي jkسم 840.00             
BH00525287 محمد عطيه ] محمد راشد 2,500.00         
BH00984438 وليد محمد امان ] محمد صادق 1,920.00         
BH00951612 احمد عبد] حسن الجزاف 200.00             
IN00996434 MATHEW KAVALAM 984.40             
BH00348530  1eبدر احمد يوسف احمد الزيا 119.20             
BH00474996 ابراهيم جمعه ابراهيم الدوى 5,800.00         
SA00578962 فتحيه بنت خميس بن ضاu الدوOى 1,522.00         
USA0016816 AHMED SAID TEEBI 800.00             
CA00788856 ZIAD HOHAMAD ABOVJEB 8,300.00         
YE00129473 محمد احمد عوض الشو± 1,600.00         
DE00650799 BERND KRUGER 652.00             
DE00698644 IRANBOMY SEYED SHAHRAM 1,003.60         
DE00596662 BERNHARD ANDREAS 800.00             
DE00767846 SAID KHAYAT 8,677.20         
DE00857463 ALAA JENABY 800.00             
JO00564501 خالد احمد سعادات حبش 2,054.00         
EG00765540 ايمن محمد فريد بهنساوى 600.00             
EG00356814 ماجد محمد محمود منصور 860.00             
YE00645120 ى jkعبدالوارث فرحان الشم Qعبدالو 1,000.00         
EG00527164 عصام ع6 احمد محمد 520.00             
EG00213710 خالد مصط1S احمد مصط1S ماهر 1,600.00         
EG00489622 محمد حسن يوسف سماحه 2,000.00         
EG00865234 1 مراد jمايده محمد حس� 44.80                
EG00827623 احمد محمد حامد عبدالقادر 1,032.00         
EG00431956 سمjk جرجس بهنا 6,000.00         
YE00031289 محفوظ ع6 محمد سعيد 3,200.00         
EG00313552 1 عبدالحميد j1 & م#1 محمد & حس� jمحمد حس� 1,380.00         
EG00820796 محمد مصط1S كامل شومان 320.00             
EG00648221 محمد يوسف عبدالرحيم شحاته 4,400.00         
EG00367854 ممدوح احمد محمد الباز 260.00             
EG00994317 محمد رضا ع6 عبدالسالم ابراهيم 800.00             
EG00822431 محمد عمادالدين عبدالمنعم ع6 الجمل 2,700.00         
EG00233698 امال رشاد عبد] 1,032.00         
EG00369754 ايهاب محمد ابوالمجد 2,000.00         
EG00326596 عمرو عبدالحميد حمدى 1,290.00         
EG00052014 محمد عبده صديق اللم� 8,492.00         
EG00125893 م#1 عادل محمد بركات 28,986.00      



FR00524496 الياس عبد] الشماس 4,000.00         
EG00145981 اسالم جمعه ع6 جمعه درويش 736.00             
HU00316218 NANDOR RACZ 1,520.00         
IN00586755 SHAH MITESH 548.00             
SA00165123  1eمحمد بن عبد] الشمرا 830.40             
IR00542239 ADEL SIROUS PASHAII 520.00             
IR00391354 SARA PARVIZ SHAFIEI 600.00             
JO00451879 ها1e اسامه حسن ابو ساره 1,200.00         
JO00387533 خالد عبدالباري محمود درويش 358.00             
JO00561288 محمد بشjk ز± سالمه 1,400.00         
JO97372481 محمد شعيب عبد] العطارى 400.00             
JO00974366 ى الطباع "kتامر عبداالله محمد ص 1,660.00         
JO00455740 ه فاطمه محمود عي. عوض jkام 120.00             
JO00542137 شكرى رفاr ابراهيم المراشده 1,000.00         
JO00453389 عادل عميد عادل الضاهر 4,600.80         
JO00684589 عو1e فياض حسن عكاوى 2,000.00         
JO00450987 جمال ابراهيم محمود صالح 22.00                
CA00850285 OMAR KANAAN SHAATH 2,500.00         
JO00493510 را/ قسيم محمد محافظه 2,464.00         
JO25018405 شعيب عبد] ابراهيم العطارى 1,740.80         
JO00485480 1 داود محمد الفاعورى jحس� 200.00             
KE00652152 ABDULLAHI HAJI MURADI WALI 960.00             
KW00122897 ناv فهيد ماجد حسن الصلف 1,235.60         
KW00957433 مشعل مبارك بنيه العرف 903.60             
KW00446539 اعجm عبد] فهد عبد] ابوعجيم 400.00             
KW00993607 وليد صالح عبدالعزيز صالح الشميمرى 3,400.00         
KW00653014 ى jkبدر محمد متعب زايد مزيد المط 440.00             
SA00842231 1ى 1kمحمد بن مغ#� بن قاعد الع 405.60             
KW00738810 ع6 عبد] معتوق ع6 4,300.00         
KW00487639 فاضل عباس ع6 محمد احمد 920.00             
KW00126931 محمد صقر حمد صقر الغانم 7,821.60         
KW00542136 صالح الدين طعمه صعفك مطر الشمرى 1,040.00         
KW00418744 احمد محمد دخيل العوض 472.00             
KW00173817 مشارى نايف قضيان عويهان معيضالعاز/ 200.00             
KW00524167 محمد عبد] را1ª سعد المياس 1,600.00         
KW00124972 محمد عبدالهادى محمد حجيالن العاز/ 666.40             
KW00954468 سليمان احمد محمد الرضوان 5,202.00         
KW00565623 ورثه المرحوم احمد بدر الحو¬ 5,060.80         
KW01084234 GLOBAL INVESTMENT HOUSE  K.S.C 74,120.00      
KW00546854 بدر محمد عبد] محمد الكندرى 2,000.00         
KW00652012 خالد عمر ثقل مث� العتي#"  400.00             
KW00025466 خالد مبارك حمد هادى الزوير 4,042.00         
KW008945454 mسعود سالم عبيد سالم فروان العج 1,286.40         
KW00787866 mعبد الهادى صالح عبدالهادىمبارك العج 2,400.00         
KW00217652 عبدالعزيز اسماعيل جوهر جمشjk البناى 298.00             
KW00895932 عبدالعزيز سيدخلف سيديوسف سيدهاشم 2,000.00         
KW00685411 ى jkعبد] المط uعبد] ضا 2,400.00         
KW00515481 عبد] محمد عبد] المشوح 1,160.00         
KW00079850 عبدالهادى محمد عبدالهادى دحيم الهاجرى 1,000.00         
KW00452011 محمد عبدالعزيز غانم عبدالوهاب الغانم 900.00             
YE00654218 نبيل محمد اسماعيل محمد 400.00             
KW00065928 هدى عبد] محمد صالح العتي#"  767.20             



KW00029874  £eيوسف احمد سيد رضا باقر الطبطبا 82.80                
KW00197278 ى jkيوسف صلف مجاهد علوشالمط 480.00             
KW00056970  1Sعبدالعزيز سعد محمد المني 32.00                
KW00775421 محمد نورى ابراهيم الزايد 414.80             
KW22778878 الشيخ مبارك عبد] محمد سلمان الصباح 41.60                
CA00452180 RACHED EL TOUKA 2,184.40         
LB00827443 فهد محمد سعيد عكام 0.40                   
UK00604913 JAFFAR SADIK ALLAWI 12,600.00      
LY00651583 مصط1S رمضان خليفه 1,600.00         
MY00487721 AHMAD FAUZI BIN MOHAMED SAAD 8,200.00         
NL00500560 OMAR YASIN YUSSUF 590.40             
OM00398980 عبدالرؤوف بن مبارك بن عبدالرحمن العلوى 497.60             
EG00326980 ماريانو باهر توفيق صب� جرجس 400.00             
OM00568923 ع6 بن احمد بن مستهيل باعوين 673.60             
OM00658404  N.محمد بن سعيد بن سالم الخنب 422.00             
OM00991761 حمود ع6 سعيد الوهي#"  1,720.00         
OM00236544 rبدر بن ع6 بن حمد القمشو 310.00             
OM00125598 محمد بن خميس بن سعيد الفورى 240.00             
OM00056724  geصادق بن محمدحسن بن مو| اللوا 4,000.00         
IN00897645 MITEN DILIP ASHER 500.00             
IN00076609 ANIL KUMAR NAHAR 192.00             
OM00876622  N|عبدالجليل بن محمد بن عبد] البلو 257.20             
OM31031950 عبد] بن حمد بن عباس ال ع6 2,600.80         
OM00791403 mع6 بن مبارك بن ع6 العري 680.00             
OM00791797  geقاسم بن حبيب بن جمعه اللوا 616.00             
OM00287556 محمد بن عبد] بن ع6 القت#"  2,000.00         
OM00391778 داود بن محمد بن سالم الفطي. 6,120.00         
OM00357290 خميس بن مبارك بن خميس الكيو/ 6,100.00         
OM00034617  1eراشد بن صالح بن ع6 الغيال 3,680.00         
OM00030438 سعيد بن محمد بن خديم الجابرى 1,400.00         
JO00387815 عاهد مصلح محمد السعيدين 200.00             
OM00525677 mراشد بن سالم بن راشد الهاش 1,600.00         
OM00215014 توفيق بن احمد بن سلطان 10,000.00      
OM00158192 عامر بن عوض بن سالم الرواس 10,280.00      
JO00365968 ن_ مصط1S محمد ابوالشعيب 500.00             
IN00469574 IVOR MARIO BRAGANZA 400.00             
OM00996324 منjk بن احمد بن سليمان 1,000.00         
OM00876610 طالل بن سيف بن ناv الصب� 4,000.00         
OM00582499 mبن سالم الهاش vسعيد بن نا 1,720.00         
OM00095471 ابراهيم بن سعيد بن درويش الريا/ 225.20             
OM00658699 احمد بن عبد] بن محمد الحس1#  2,000.00         
OM00219823 داوود بن سليمان بن صالح الراج� 60.00                
OM00994712 فيصل بن محمد بن حمزه العصفور 2,000.00         
PAK0092555 ANJUM MANZOOR or SHABANA MANZOOR 1,000.00         
PK00920446 JAVED IQBAL RANA 126.00             
JO00665541 طارق طاهر فارس الشعكه 12,000.00      
EG00942185 محمد سالمه محمد سالم سالمه 44.00                
QA00279777 1 الكوارى jاحمد ع6 صالح شاه� 27,606.00      
IR00269303 mاسحق محمدع6 ال هاش 11,500.00      
QA00036739 جابر عبد] ابراهيم االنصارى 13,202.00      
QA00674900 خليل ابراهيم محمد نgS العمادى 144.00             
QA00677835 عبدالحميد عبدالرحمن جمعه المضيح  8,966.80         



QA00194422 عبد] سعيد عبد] خميس السلي� 159.60             
QA00167611 ع6 احمد عبد] السلي� 35.20                
QA00482052 فاطمه عبد] حسن الخورى 860.00             
QA00676545 فاطمه محمد حميد السويدى 1,340.40         
QA00886417 mالنعي "kمحمد فيصل راشد الج 400.00             
QA00462841 mالنعي "kج vنا "kج vنا 856.80             
JO00676724 ياO محمودوديع سالمه يونس 13.60                
QA22975547  1 jابراهيم عي. مبارك راشد البو عين� 1,600.00         
QA00994532 احمد يعقوب احمد ع6 اليعقوب 240.00             
QA00127644  1eاحمد االحمد ال ثا "kالشيخه موزه بنت ج 100.00             
QA00987606 راشد حمد عجب السفران 400.00             
QA00691115 راشد سعيد مبارك المنصورى 160.00             
QA00625399 سعيد حمد محمد ابوسطوه الهاجرى 800.00             
QA00252511 سعيد محمد سعيد العيده المرى 80.00                
QA00936477 يف محمد NO صالح محمد 2,960.00         
QA00857460 عبدالعزيز مطيف  مطرود الفري�" الروي6 160.00             
QA00294179 عبدالعزيز ن_ ] اسماعيل احمد 800.00             
QA00674430 عبدالناv ابراهيم يوسف فخرو 350.00             
QA00065120 عبيد جابر عبيد السنارى 800.00             
QA00658977 ع6 حمد عجب السفران 600.00             
QA00976332  1Pمبارك راشد حمود الشا 400.00             
QA00954295 mالنعي "kج vمحمد حمد نا 332.00             
QA00986479 محمد عبدالحافظ يوسف عمر موس� 2,140.00         
PS00892711 محمد ناv احمد القال 200.00             
QA00689344  �

1eالقحطا vمحمد نا vمحمد نا 9,962.00         
QA00896521 محمد ياO محمد جk" المسلم 4,000.00         
QA00565844 نواف عبد] محمد طرجم السه6 400.00             
QA00625833 ياO جاسم محمد النعمه 1,600.00         
QA00847541 خالد ابو القاسم عوض تاجي  1,000.00         
QA00926452 سعاد فرحان مسفر السبي� 228.00             
QA00910953 m1 النعي j1 عي. شاه� jشاه� 110.00             
QA00659974 فهد احمد ناv الريس 400.00             
QA00672186 ناv عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن الهيل 360.00             
EG00874624 يح#j جمال الدين ع6 البطراوى 1,070.40         
QA00852852 Qمريم عبد] احمد خميسالعبيد 520.00             
SA00357771  N.طارق بن عبدالع6 بن باقر الج 2,120.00         
SA00652112 1 الشايب jيوسف بن احمد بن حس� 800.00             
SA00315748 1 بن محمد بن سعيد ال ضاعن jيوسف بن حس� 600.00             
SA00942317 ى jkالحميدى بن حمود بن محمد المط 400.00             
SA00968658 خالد بن عبدالعزيز بن زيد الحسي1#  9,588.00         
SA00196245 حسن بن مصط1S بن صالح سمنودى 800.00             
SA00875458 عبد] ناv ناe" الهاجرى 12,000.00      
SA00523163 عبد] بن عوض بن صالح ال سارى 1,200.00         
SA00685974 سعد بن هزاع بن فهد الهزاع 230.00             
SA00445781  1eسلطان بن زياد بن محمد الزهرا 600.00             
SA00422518  1eخالد بن حمود بن محمد الزهرا 600.00             
SA00216920  1eسعيد بن حسن بن مبارك الزهرا 600.00             
SA22487795 مساعد بن محمد بن عبدالرزاق الدهام 4,150.00         
SA00478699 احمد بن سعد بن احمد المال¶ 160.80             
SA00912980 سا/ بن ع6 بن عبدالعزيز العبيالن 600.00             
SA00256984 ها1e بن جابر بن خميسالح�"  160.00             
SA00984398  N.طاهر بن حسن بن عبد العزيز الج 3,200.00         



SA00196511 حمد بن محمد بن شويm الدوOى 220.00             
SA00421894 1 محمد بن عبد] دخيل اليا/ فارس�" 506.00             
SA00962147 جحيف بن ناv بن حسن العباس 140.00             
SA00316444 mفهد بن محمد بن سليمان العصي 1,000.00         
SA00569371 ى "k1 ال jخلقان بن عيضه بن حس� 3,840.00         
SA00324442 ى jkخالد بن نيف بن عبدالعزيز المط 40.40                
SA00809110 فيحان بن زهيان بن زياد العتي#"  400.00             
SA00154321  1eفهد بن محمد بن هادى القحطا 400.00             
SA00522537 مشعل عبدالمحسن صالح المطلق 2,680.00         
SA00276328 خالد بن سليمان بن عبد] ربيق 1,200.00         
SA00124490  1eاحمد بن محمد بن عبد] الحذ 2,453.20         
SA00128051 عقيل بن عبد] بن محمد الراج� 1,600.00         
SA00758064 1ى 1kمحمد بن صالح بن سالم الع 600.00             
SA35978854 خالد بن حمود بن عوده هبيكان 500.80             
SA00325001  1eرشا بنت شعوان بن مشارى الشيبا 4,864.00         
SA00235247 طالل بن عبدالعزيز بن سالم البكر 780.00             
SA00157644 عبد] بن ناv محمد بن ناv الحيدرى 288.00             
SA00259891 عمر فضل نور الرشيدي 800.00             
SA00236351 خلف بن خالد بن خلف المبارك 168.00             
SA00264507 سا/ بن هائل بن منصور االيداء 320.00             
SA00266317 1ى 1kفرحان بن زميالن بن ظاهر الع 448.00             
SA00639872  1eى القحطا ناv منصور ناv الحن_1 800.00             
SA00745632  1eبن جازى السقيا vجزاء بن نا 504.80             
SA00994532 ى jkمحمد ابن خويلد ابن سمران المط 120.00             
SA00752186  "eمحمد بن اذعار بن محمد الحر 680.00             
SA00548597  "eالحر uمحمد بن سبيل بن ضا 1,048.00         
SA00364580 عامر بن صالح بن عامر خشيل 156.00             
SA00268774 محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود 140.00             
SA00787614 نايف بن محمد بن سعد المو| 17,489.60      
SA00625311 احمد بن ي� بن عبدالرحمن الفض6 800.00             
SA00115552 vصالح بن ابراهيم بن محمد بن نا 60.00                
SA00120099 عبدالمحسن بن عبدالحميد بن عبدالمحسن العو 2,541.20         
SA00467578 عبد] صقر العتي#"  3,128.40         
SA00075472 رندا بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز الفياض 72.00                
SA00659029 خالد بن محمد بن ناv الصبيح 100.00             
SA00861578 وفاء بنت عبد] بن محمد العطيشان 400.00             
SY00857245  1 jحسن عبدو ابوشاه� 200.00             
SA00641127 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن البالع 1,420.00         
SA00716557 عبد] بن محمد بن عبد] المحيذيف 1,012.40         
SA00685412 جابر بن ي� بن مانع ال سالم 320.00             
SA00873766  1eمحمد بن صالح بن محمد الزهرا 240.00             
SA00275642  "kعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد بن ج 220.00             
SA00646485 مها بنت محمد ابن فهد بن زرعه 1,600.00         
SA00214085 mعايض بن حباب بن معدى البق 960.00             
SA00692883 عبدالكريم بن عسكر بن ملش الشمرى 284.80             
SA00235665  �

1eعبد] صالح عبد] السحيبا 330.80             
SA00918523 جلعود بن عمر بن حميد الجلعود 1,462.00         
SA00997527 ى jkعبد] بن هدى بن ثواب المط 392.00             
SA00585629 ناv بن تر± بن سداح بن محياء 400.00             
SA00057880 mمحمد بن عفينان بن ثويمر السل 40.00                
SA00891746  1eتر± صالح احمد الزهرا 368.00             
SA00120519 ى jkمحمل ابن عثمان بن عوض المط 182.40             



SA00061425 mمحمد بن عبد] بن زايد التمي 831.60             
SA00654200 1ى 1kصقر بن فالح بن فهران الع 320.00             
SA00636877 mمنصور عبد] زايد التمي 1,419.60         
SA00786414 وليد بن محمد بن احمد الشارخ 712.00             
SA00219830 عبدالرحمن بن عبد] بن محمد الدغيم 800.00             
SA00438574  1Pمحمد بن عبد] بن فهد الشا 320.00             
SA00658905 خالد بن محمد بن صالح  المجحدى 280.00             
SA00318365 احمد بن محمد بن فهد الجربوع 340.00             
SA00019560 مطلق بن ناv بن مطلق السبي� 836.00             
SA00095167  "eاتريحيب بن سليمان بن عوضالحر 120.00             
SA00197356 بدر بن عبد] بن حمد الحماد 14,800.00      
SA00175318 1ى 1kمحمد عضيب محمد الع 292.00             
SA00136674 زيد بن ناv بن ابراهيم نوي_ 24.00                
SA00624123 عمر ابن ناv ابن فرج المحضار 736.40             
SA00256412 محمد بن سليم بن محمد العقيل 15,820.00      
SA00565795  1Sسعد بن سليمان بن مل© العري 1,756.00         
SA00128471 سعود بن عبدالعزيز بن عبد] العثمان 200.00             
SA00469679 سلطان بن محمد بن صالح الجعيدى 24.00                
SA00829916 حمد بن زومان بن عبد] الزومان 5,244.80         
SA00994566 اهيم "kفهد بن سعد بن صالح ال 800.00             
SA00645409 سا/ بن عبدالعزيز بن محمد السلمه 354.00             
SA00583614 محمد خلوفه محمد قنده 257.60             
SA00428173 عبدالعزيز بن حمد بن محمد الجعه 800.00             
SA00397512 نجيب بن عباس بن دخيل النخ6 792.00             
SA00845217 محمد بن صالح بن عبدالرحمن المو| 9,202.00         
SA00991103 وز بن شايوشالحسي1#  jkطالل بن ف 200.00             
SA00651933 سعيد بن ع6 بن عثمان الغامدى 1,480.00         
SA00874465 سلطان بن محمد بن عبد] السيارى 346.00             
SA00257826 مهنا بن سليمان بن عبد] المهنا 60.00                
SA00239861  1eان الزهرا عبد] بن بخيت بن خ_1 208.00             
SA00084572 عبدالعزيز ع6 محمد الدويرج 1,316.00         
SA00956326  �Qالشما vبدر بن عبد] بن نا 135.20             
SA44196118 ياO سليمان ابراهيم الرشودى 1,118.00         
SA00138243  1eسعيد هادى القحطا Oيا 94.40                
SA00198175 ناv بن محمد بن عبدالرحمن بن عودان 1,169.60         
SA00257794 طارق بن عبدالعزيز بن عبد] العمران 800.00             
SA00895619 Qعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عايد الهذ 1,422.00         
SA00516642 1 بن مطلق بن فهاد الهاجرى جعي�� 400.00             
SA00121457 سعود بن ناv بن سعود المبدل 2,000.00         
SA00261853 قاسم ع6 عباس النخ6 618.40             
SA00589471  1P jk1 بن عبد] المع j1 بن حس�eها 92.00                
SA00294760 مهدى بن صالح بن منصور ال عوض 472.00             
EG00650984 محمد جمال الدين محمد محمود 114.80             
SA00962587 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الغامدى 496.00             
SA00675511 ى jkبن فويران بن رشدان المط vنا 3,120.00         
SA00990332 بدر بن سعيد بن حمد الدوOى 230.40             
SA00968550 تر± بن محمد بن محمد العمرى 600.00             
SA00375548 ناv بن حسن بن عبدالرحمن العياف 148.00             
SA00571234 محمد بن عبدالرحمن بن عبد] الزما/ 4,060.80         
SA00231501 فيصل بن عبد] بن عبدالعزيز الصنع ] 200.00             
SA00653988 قحطان بن عبدالعزيز بن سعد القويز 548.00             
SA00990342 وليد بن خالد بن يوسف الفضي6 240.00             



SA00287547 ظافر بن سعد بن ع6 الشهرى 800.00             
SA00212100 محمد بن فؤاد بن محمد الدخيل 860.00             
SA00651951 سالم بن عبد] بن محمد باحطاب 192.00             
YE00998545 صالح احمد صالح الحامد 500.00             
SA00292840 Qعبدالرحمن عثمان حسن الصوما 400.00             
SA00996716 ع6 بن ابراهيم بن ع6 سه6 80.00                
SA00558790 ع6 محمد عبد] المعي6 8,256.00         
SA00212121  jkيوسف بن عبد] بن محمد الخض 8,788.00         
SA00789542 ى jkخالد بن صقر بن خ_1 المط 200.00             
SA00065899 سليمان بن محمد بن احمد العمار 168.80             
SA00917244 ناv بن سعيد بن ناv اليا/ 176.40             
SA00327474 العنود بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف ال شيخ 134.00             
SA00554099 سعد بن عباس بن جريدى العتي#"  3,246.00         
SA00664532  1eسعيد بن مسفر بن سعيد القحطا 210.00             
SA00327477 سلوى بنت عبدالرحمن بن محمد ال شيخ 164.00             
SA00365188 سعود بن عبدالعزيز  بن عبدالرحمن 620.00             
SA00498876 سا/ بن محمد بن حجيالن الحجيالن 121.60             
SA00797965 بدر بن ابراهيم بن مهدى بن رويه 1,000.00         
SA00246252 عبد] بن عبدالعزيز بن محمد الي��  1,260.00         
SA00972578 ممدوح بن منديل بن زيد الفهيد 400.00             
SA00558285 صالح بن محمد بن سليمان النمله 17,158.40      
SA00680782 عبد] بن عبدالعزيز بن عبد] العوه6 968.00             
SA00960532 ى jkعبد] بن مسفر بن همالن المط 732.00             
SA00031469 نوف بنت عبد] بن عبدالرحمن العمر 3,698.00         
SA00422359 احمد بن صالح بن مرزوق الدريعان 200.00             
SA00876649 سعد بن عبد] بن ع6 العجالن 136.00             
SA00321787 خالد بن محمد بن سليمان المنصور 96.00                
SA00321789 علياء بنت حمد بن عبد] بن احمد 84.00                
SA00532154 احمد بن عدنان بن ابراهيم المحيسن 685.20             
SA00298770  1eعبد] بن محمد بن عبد] الحذ 80.00                
SA00142597 احمد بن مرزوق بن شاهر العمرى 1,058.00         
SA00991581  gPبن سعد الزعا vفهد بن نا 600.00             
SA00221289 عبدالرحمن صالح عبدالرحمن المو| 1,204.00         
SA00650751 عبدالمحسن بن مرزوق بن شاهر العمرى 31.60                
SA00535288 نايف بن ع6 بن سعيد السميح 246.00             
SA00789378 عبدالعزيز عبدالرحمن صالح البهي�"  360.00             
SA00650358 خلف بن ممدوح بن خلف الشمرى 720.00             
SA00916552  1Sعبدالعزيز ابن محمد ابن ابراهيم العري 400.00             
SA00658519 نايف بن بدر بن سهل العتي#"  235.20             
SA00165681 اسامه بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن البلي�1  16.00                
SA00987159 احمد بن سليمان بن ع6 الثوي1#  560.00             
SA00856154 خالد بن محمد بن عبد] الفيصل 400.00             
SA00971690  1eسعد محمد فهد القحطا 400.00             
SA00658935  1 jعمر بن عبدالرحمن بن عبد] الحس� 1,076.40         
SA00201292 محمد بن ع6 بن مسفر الغامدى 1,460.00         
SA00564103 ابراهيم بن محمود بن ابراهيم البخيت 80.00                
SA00987527 1 بن سعد الرقراق jسعد بن حس� 6.00                   
SA00235693 عبدالمحسن شايع عبد] الحقيل 600.00             
SA00160930 ع6 بن عبد] بن محمد االسمرى 23.20                
SA00315446 محمد بن نوح بن ضيف ] الغويرى 449.20             
SA00972254 فيصل بن محمد بن زيد الزيد 336.80             
SA00704033 عبدالحكيم بن محمد بن ابراهيم بن سبعان 640.00             



SA00157153 فيصل بن فهد بن عبدالرحمن الريس 99,180.00      
SA00468772 سلمان بن خليل بن ابراهيم سبعان 1,140.00         
SA00423255 رياض سليمان عبد] الدخيل 644.80             
SA00396442 محمد بن حسن بن عبدالرحمن السابح 600.00             
SA00284916 محمد بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 30,815.20      
SA00217856 سعد بن عبد] بن عبيد الدوOى 400.00             
SA00981230 ى jkطالع بن سويلم بن سليمان المط 1,346.00         
SA00945368 mبن معدى بن سعد البق vنا 200.00             
SA00991478 نايف بن محمد صالح الريحان 144.00             
SA00091875 ه بنت محمد بن فهد الثنيان jkه من jkاالم 176,000.00   
SA00225895 ع6 بن حمد بن ع6 البنيه 248.00             
SA00954761 خالد بن محمد يح#j بن محمد فال 748.00             
SA00683099 1ى 1kخلف بن زعل بن من. الع 3,008.00         
SA00036911 ماجد بن عبدالعزيز بن محمد ال فريان 1,880.00         
SA00072348  �mبن ابراهيم بن عبد] التمي Oيا 33.60                
SA00290651 احمد بن بكر بن خلف ال دخنان 88.80                
SA00435348 خالد بن عبدالرحمن بن عبد] العبدان 800.00             
SA00684123  � صنهات بدر قبالن العتي#" 96.40                
SA00439766 عادل عبد] فهد الشعالن 8,068.00         
SA00997325 فهد بن محمد بن عبد] عمار 236.00             
SA00357796  "eمحمد بن عبدالرحمن بن صالح الجنو 1,871.20         
SA00996513 زيد بن محمد بن زيد الهويشل 200.00             
SA00724973 ابراهيم محمد رشيد الرشيد 480.00             
SA00115699 نوره حميدان بن عبدالعزيز الحميدان 105.60             
SA00257824 حسام بن محمد بن حمد السعيد 436.00             
SA00953806 سعود عبدالرحمن مساعد العبدالرحمن 316.00             
SA00821589 mنبيل بن عبد] بن عبدالرحمن المعل 2,520.00         
SA00521293  "eعبد] بن محمد بن حمد الحر 537.60             
SA00067840 خالد بن محمد بن عبد] السليم 920.00             
SA00436458  �

محمد عبد] حمود الجني1# 400.00             
SA00748802 عامر بتال عامر الدوOى 5,240.00         
SA00238951 عوض بن محمد بن مسفر ال شانع 400.00             
SA00664464 خالد بن سليمان بن عبدالمحسن الضبعان 3,601.20         
SA00345278  1Sخالد بن ع6 بن عبد] الخلي 2,200.00         
YE00012581 خالد عمر ابوبكر باراس 2,000.00         
SA00254825 خالد منصور سعد القاسم 444.00             
SA00731542 باسم بن ع6 بن سليمان المحمد 400.00             
SA00034191 خالد بن سعد بن عبدالرحمن التويم 840.00             
SA00197258 خالد بن مرزوق بن ثواب العتي#"  800.00             
SA00985633 محمد بن عبدالعزيز بن صالح خميس 68.00                
SA00127746 ارى 1 1kعبدالعزيز بن محمد بن عمرو ال 3,424.00         
SA00218767 عبدالرحمن بن عبد] بن عبدالرحمن بن عرف 400.00             
SA00867724 ين "kبدر بن محمد بن عبدالرحمن ج 160.00             
SA00503392 سليمان بن خليفه بن سليمان الشميمرى 400.00             
SA00508124 عبدالمحسن بن زيد بن عبدالعزيز ال مسعد 12,753.20      
SA00752951 ابراهيم بن عادل بن ابراهيم النجيدى 77.60                
SA00276451  1eعامر سعد محمد الشهرا 2,400.00         
SA00971382 رمضان بن فل�" بن المنديل الروي6 2,290.00         
SA05526579 1 باروم jبن عيدروس بن حس� jkسم 2,000.00         
SA00531048 هند بنت ابراهيم بن عبد] ال الشيخ 6,190.00         
SA00898716 عبد] ابراهيم عبد] ال الشيخ 1,701.60         
SA00342897 ± gkعبد] بن سعد بن ع6 ال 400.00             



SA00786437 صالح بن ابراهيم بن ع6 المزي1#  400.00             
SA00368489 سالم بن عمر بن سالم باسلوم 170.00             
SA00992852  1Sسليمان عبد] محمد العري 140.00             
SA00124654 سا/ بن عبيد بن نايف العتي#"  556.00             
SA00129564 عبدالجبار بن محمد بن ابراهيم الوهي#"  625.60             
SA00129371  1 jخالد بن فهد بن محمد بن حس� 283.60             
SA00391616 عمران بن محمد بن ع6 السويلم 17,282.80      
SA00991241 عمر بن عبدالعزيز بن محمد اللحيدان 200.00             
SA00154872  1eعبدالحميد محمد احمد السليما 100.00             
SA00562593 عبد] بن سليمان بن جار] الخطيب 1,800.00         
SA00314088 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن ثنيان 1,120.00         
YE00463199 محسن ع6 ناv عبد] 960.00             
SA00775543  1 jتر± بن عبدالرحمن بن عبد] البابط� 825.60             
SA00198427 حمد بن ناu" بن محمد ال مبارك 252.00             
SA00128812 ثامر بن عبدالعزيز بن عبد] الدهيمش 1,560.00         
SA00564301 منصور بن عبد] بن محمد العثمان 16,493.60      
SA00965844  1Sماهر ابن ابراهيم ابن عبد] العري 720.00             
SA00123522  1Sمبارك بن سلطان بن سالم الصيي 432.00             
SA00543592 محمد بن عبد] بن ع6 العساف 280.00             
SA00265395 1ى 1kعبيد بن حامد بن شل#" الع 800.00             
SA00146317 حمود بن محمد بن صالح المطرودى 1,513.20         
SA00875540  1 jمحمد بن عبد] بن حمد الحس� 460.00             
SA00091247 uتر± بن محمد بن سليمان الردا 170.00             
SA00485921  "eى بن بركه بن شارع الحر jkحض 572.00             
SA00745487 عبد] بن غرم ] بن ع6 الغامدى 810.40             
SA00231965 صالح بن محمد بن عبدالعزيز العقيل 800.00             
SA00256976 عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز بن جليل 430.00             
SA00443839 احمد بن ناv بن خليفه بن بديع 2,580.00         
SA00175896 عبدالعزيز بن محمد بن عبد] الشويرخ 640.00             
SA22789945 عبد] بن سعد بن محمد بن رشيد 400.00             
SA00145746 نايف بن محمد بن دحيان العتي#"  100.00             
SA00764453 صالح بن عمر بن محمد العتي#"  400.00             
SA00543392 حمد بن حماد بن حمود العتي#"  2,530.00         
SA00239850 عبد] بن عبدالعزيز بن محمد عبيكان 200.00             
SA00848858  1 jفهد عبدالرحمن منصور اباحس� 1,212.00         
SA00945622 عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز بن يوسف 2,169.60         
SA00644385 ناv بن ابراهيم بن مبارك المبارك 136.00             
SA00014565  N.عبد] بن عبدالعزيز بن ابراهيم القري 1,200.00         
SA00886452 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الرضيا 1,148.00         
SA00877489 حنان حامد بن عبدالعزيز احمد 3,804.00         
SA00251698 ± gkفراس بن تر± بن عبد] ال 639.60             
SA00197785  "eحسن بن محمد بن عبده الحر 934.40             
SA00235014 نور بنت المب_ بن سعيد دندن 14.00                
SA00824657 عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الصيخان 707.20             
SA00032155 احمد بن عبدالكريم بن عبد] السيار 702.00             
SA00982504 منصور بن سليمان بن العبد] العجالن 984.00             
SA00346827 عبدالعزيز بن محمد بن عبد] الماجد 400.00             
SA00899514 عبد] عبدالرحمن محمد المض� 160.00             
SA00786755 ى jkسليمان بن بليهيد بن عتيق المط 400.00             
SA00214588  1eعوض بن بخيت بن محمد الزهرا 4,000.00         
SA00958633 ظافر بن عبد] بن ع6 الشهرى 1,581.20         
SA00678930 طارق بن محمد بن سليمان بن سلمه 9,202.00         



SA00788410 مو1ª عبدالكريم بن خالد المقبل 3,815.20         
SA00126534 محمد حمد عبدالرحمن الهاجرى 506.40             
SA00794915 ± gkاحمد بن تر± بن عبد] ال 712.80             
SA00964593 صالح بن راشد بن راشد الضبيب 400.00             
SA00278542 نايف بن ربيع بن عوض العتي#"  1,280.00         
SA00957719 ى jkمطلق بن عوض بن مرزوق المط 400.00             
SA00458244  1eعبد] بن غرم ] بن مرزن الزهرا 20.00                
SA00238631  1Sسليمان بن عبد] بن سليمان العري 66.00                
SA00457219 طالب بن ثامر بن سعدون السعدون 1,519.20         
SA22457841 vمحمد بن عبدالرحمن بن محمد النا 200.00             
SA00321521 هدى بنت سلطان بن سند النفي� 200.00             
SA00674430 بندر بن عبيد بن عبد] السبي� 160.00             
SA00239873 سلطان بن زيد بن سلطان السبي� 32.00                
SA00758963 زيد بن مسلط بن مطلق السبي� 80.00                
SA00522361 شبيب بن عبد] بن عبدالرحمن العتي#"  440.00             
SA00217466  1ªالما vعبد] بن محمد بن نا 2,000.00         
SA00676866 سمواالمjk محمد بن عبدالرحمن ال مقرن 760.00             
SA00997811 Oنايل بن مرزوق بن عشوى الجا 1,676.00         
SA00468478 منصور عبد] سليمان الجربوع 3,870.00         
SA00956303 عبد] بن عي. بن عبد] الضعيان 184.00             
SA00671988 عبدالعزيز بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز 160.00             
SA00747963 بندر بن عثمان بن دهش الدهش 1,006.00         
SA00674820 سلمان بن غزاى بن نور الجدي� 416.00             
SA00675901 بنيان بن سند بن عيد الدوOى 156.80             
SA00098703 ى jkحمد بن عوض بن عائض المط 400.00             
SA00855885 آل سعود jkعبدالرحمن بن سعود بن الكب jkالم 28,380.00      
SA00674522 شيخه بنت سعيد بن خميس راشد 160.00             
SA00576849 ± gkسليمان بن تر± بن ع6 ال 1,720.00         
SA00991787  1Sمحمد بن عبد] بن سلمان الفي 965.60             
SA00084532 منيف بن عويجان بن عياد الدامو± الرشيدى 34.00                
SA00232066 فهد بن عبدالعزيز بن ع6 السبي� 976.00             
SA00582944 mمحمد بن فراج بن شجاع البق 600.00             
SA00089577 mمطلق بن حامد بن شجاع البق 400.00             
SA00195540  1ªعادل بن حسن بن ع6 ال ر 417.20             
SA00819721 ابراهيم بن مهناء بن عبد] المهناء 756.00             
SA00713214 عبدالرحمن بن عبد] بن سليمان الفدا 692.00             
SA00658508 mعبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العصي 10,000.00      
SA00042186 فهد بن عبدالرحمن بن عطيه ] الصاعدى 4,000.00         
SA00652248 عبد] بن حسن بن محمد ال�حان 20.00                
SA00146197  "eنايف بن عبدالرحمن بن محمد الجنو 880.00             
SA00975627 فواز بن عبد] بن عبدالرحمن الفواز 800.00             
SA00173342 مزروع بن عبدالرحمن بن سالمه المزروع 800.00             
SA00074312  1eصالح بن ع6 بن صالح السحيبا 3,140.00         
SA00467830 هشام بن فهد بن عبدالعزيز السالم 4,613.60         
SA00743250 احمد بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين 200.00             
SA00854706 فهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الدايل 400.00             
SA00162542 mعبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن الشوي 1,720.00         
SA00154621 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصبيح 1,120.00         
SA00426977 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن صبيح 1,680.00         
SA00561838  1eع6 بن حسن بن عبد] القحطا 1,160.00         
SA00215447 باسم بن صالح بن محمد الراشد 280.00             
SA00014588 طارق بن قايد بن عبده الحومده 160.00             



SA00453322 فهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن العبود 1,720.00         
SA00058144 هيا بنت ع6 بن طه المزيد 160.00             
SA00485421 mخالد بن مزيد بن شامان العصي 1,400.00         
SA00471521 سالم بن حسن بن مهدى ال حطاب 800.00             
SA00886510 عادل بن منصور بن غازى العتي#"  646.00             
SA00942185 زياد بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد 144.00             
SA00198432 ع6 بن عبد] بن ع6 المنصور 600.00             
SA00315806 ابراهيم بن عبدالرحمن بن غنيم بن غنيم 1,520.00         
SA00136654 1ى 1kمحمد بن فيصل بن عوده الع 630.00             
SA23021955 عبدالرحمن عبد] ع6 الراشد 708.40             
SA00752885  1eع6 بن سعيد بن ع6 القحطا 2,804.00         
SA00883713 فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجندول 1,000.00         
SA00851364 ى jkاحمد بن بريك بن سيف الكث 459.60             
SA00319755 احمد بن صالح بن ع6 القوي� 434.80             
SA00287256 سعد بن عبد] بن صالح اللحيدان 62.00                
SA00951068  � "e1 بن حمد الحر jماجد بن حس� 800.00             
SA00417768 محمد بن ابراهيم بن محمد العسعوس 640.00             
SA00625366  "eع6 رجاء ] الحر 460.00             
SA00286371 سعد بن محمد بن عبد] الفواز 24.00                
SA00964594 خالد بن سعود بن عبدالرحمن ابو حيمد 120.00             
SA00547588 عمر بن حامد بن عبدالكريم الفائز 68.00                
SA00065123 ابراهيم بن مقحم بن محمد المقحم 350.80             
SA00953725  �

1Sعبد] العري vرياض نا 22,592.00      
SA00976252 1 بن ع6 النخ6 jعبداالله بن حس� 988.00             
SA00981472 mعبد] خالد ضحيان البق 640.00             
SA00654840 mنايف بن خالد بن ضحيان البق 219.60             
SA00716455 ياO بن محمد بن عبد] بن غدير 260.00             
SA00015915  1eعبد] فالح محمد القحطا 880.00             
SA00713587 نايف بن مليح بن جمل العتي#"  1,120.00         
SA00280988 عبد] بن عبد] بن فيصل العتي#"  808.00             
SA00176161 خالد بن غانم بن مشارى المشارى 275.20             
SA00990182 صالح بن محمد بن عبدالكريم العرف 184.00             
SA00398951 غانم بن مشارى بن حمد المشارى 430.00             
SA00742549 رياض بن ابراهيم بن سعد السعيد 880.00             
SA00885510 سعد بن عبدالرحمن بن سعد السبي� 1,204.00         
SA00638001  �

1eالخنفري القحطا vعبدالرحمن حمود نا 5,600.00         
SA00458815 محمد بن محسن بن ظافر البحرى 4,000.00         
SA00256944 عبد] نهار سعود السه6 177.20             
SA00954331 عبد] بن سعيد بن فهاد شبيب 860.00             
SA00652133 مقرن بن محمد بن عبد] العوفان 400.00             
SA00075418 فواز بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن عيبان 1,000.00         
SA00953361 طراد بن احمد بن محمود ابوعنق 558.80             
SA00321540 سعود بن نايف ابن سعود العتي#"  261.20             
SA00875432 صالح بن سليمان بن صالح المسلم 232.00             
SA00450328 عجالن بن سعود بن رجاء العتي#"  74.00                
SA00345720  gPسعد بن مطر بن سعود الرو 45.60                
SA00957845 mشاهر بن شجاع بن مقعد البق 362.00             
SA00907921 ى jkمتعب بن محسن بن بريك المط 80.00                
SA00658344  1eمحمد بن عبدالعزيز بن حمد الرميخا 6.00                   
SA00775230 فيصل بن محمد بن فهد خرصان 1,840.00         
SA22974481 بندر بن م� بن عيد العتي#"  302.00             
SA00776181 امل بنت حمد بن عبدالعزيز رويشد 2,399.20         



SA00651614 1 محمد بن سعود العبوش عبوش�" 400.00             
SA00171871  gPمشعل بن عبد] بن سارى الرو 11.20                
SA00129864 فهد بن عبدالعزيز بن محمد فريان 40.00                
SA00212454 را1ª بن غنام بن حواس الشمرى 360.00             
SA00574591 عبدالرحمن بن محمد بن مصلح العتي#"  600.00             
SA00554412 سعيد بن صالح بن عبد] األحمري 1,322.00         
SA00750377 1ى 1kفالح بن ناوى بن سالم الع 600.00             
SA00549146 احمد بن عبدالعزيز بن يحياء الصقيه 360.00             
SA00817244 سليمان بن محمد بن ع6 الفاضل 1,032.00         
SA00809973 عبد] بن عبدالمحسن بن محمد الغفي6 6,707.60         
SA00662399 ى jkجود] بن ع6 بن جود] عس 1,660.00         
SA00750659 يوسف بن عبدالعزيز بن محمد الدايل 872.00             
SA00297412 ف محمد حكيم NO ف محمد NO 800.00             
SA00128830 عبد] بن خريص بن بدحان العتي#"  1,280.00         
SA00878524 محمد عبدالرحمن ناv العتي#"  2.00                   
SA00984371 ى jkاحمد بن محمد بن عبد] العس 72.80                
SA00342291 حمد بن عبد] بن حمد بن مسلم 112.00             
SA00338766 ى jkماجد بن بجاد بن هالل المط 48.00                
SA00379546  1eفالح بن حشان بن فالح القحطا 200.00             
SA00364458 ى jkبندر بن معيض بن عايض المط 732.00             
SA00879588 خالد بن فارس بن ناv اال يداء 776.00             
SA00569393  1eصالح بن محمد بن صالح الزهرا 572.00             
SA22975584 عبد] عبدالعزيز ع6 المسعود 600.00             
SA00192548 vمحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم النا 400.00             
SA00379410 فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالكريم 14,723.20      
SA00754533  "uعبدالعزيز بن ع6 بن عبدالرحمن العجا 1,400.00         
SA22487745 عبد] بن محمد بن ابراهيم الجريس 400.00             
SA00136582 زيد بن دحيم بن سعود العتي#"  200.00             
SA00862523 سعد بن عبيد بن عبد] الرويس 2,400.00         
SA00555484 فهد بن عبد] بن مطر العتي#"  200.00             
SA00031295 محمد بن عايض بن عايد العتي#"  320.00             
SA00823552 سعد بن راشد بن ع6 العتي#"  200.00             
SA00750360 عبدالرحمن بن محمد بن براهيم الطخيس 180.00             
SA00659856 Qمحمد بن سليمان بن محمد الجحيد 1,512.00         
SA06251878 خلف بن ناv بن محمد الجمعه 400.00             
SA00236299 عبد] بن محمد بن راشد نصيف 276.00             
SA00769359 فيصل بن سعد بن فيصل الدوOى 120.00             
SA00159683 فيصل بن فالح بن فيصل الدوOى 171.20             
SA00995651  1eعبد] بن سلطان بن سفران القحطا 1,559.60         
SA00241157 منصور بن زيد بن سعود المانع 1,000.00         
SA00878157 بندر بن سعد بن مساعد الهاجرى 664.80             
SA00526199 ناv بن حمود بن مشعان السه6 200.00             
SA00284879 محمد بن عبد] بن عبدالرحمن النافع 320.00             
SA00648468 سعود بن صالح بن دخيل الحمد 1,200.00         
SA00295671 mالتمي vحسن بن محمد بن نا 880.00             
SA00992253 1 الدوOى jمحمد بن راشد بن حس� 1,000.00         
SA00872916 سالم بن عبد] بن سالم اليا/ 400.00             
SA00649768 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 38.80                
SA00658792 محمد بن حمد بن صالح الصيعرى 112.00             
SA00531282  1eوائل بن حسن بن محمد الزهرا 176.40             
SA00782556 عبد] ناv عبد] الدوOى 220.00             
SA00845871 محمد بن عبد] بن ابراهيم الشويش 800.00             



SA00751712 عبد] بن سعد بن هزاع السه6 120.00             
SA00717432 محمد بن حمد بن عبد] الهويمل 528.00             
SA00750457 منيع بن عبيد بن منيع الخليوى 400.00             
SA00656879 منصور ماجد خليف العتي#"  149.20             
SA00918258 1ى 1kفهد بن ساير بن مطلق الع 400.00             
SA00568941 محمد بن عبد] بن فوزان الفوزان 2,168.40         
SA00629311 محمد بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الهذي6 444.40             
SA00075133 ع6 بن سعود بن فالح العتي#"  1,160.00         
SA00654234 عيد بن حمود بن محسن العتي#"  640.00             
SA00994560 محمد بن عبدالعزيز بن ناv المطوع 200.00             
SA24475547 وندان بن سعدى بن برجس العتي#"  162.00             
SA00385632 مو1P بن محمد بن فيصل الدوOى 184.00             
SA00991521 فرحان بن فهاد بن فرحان المتعب 64.00                
SA00659052 محمد بن مسعود بن ع6 ال رشدان 1,290.00         
SA00536204 فهد بن محمد بن ابراهيم اباالحسن 120.00             
SA00857896  1eالحقبا vبن عبدالعزيز بن نا vنا 80.00                
SA00384526 يه NO هادى بن مهدى بن عبد] ال 2.00                   
SA00159398 مستور عبدالواحد محمد الزاهرى 200.00             
SA00993149 ع6 بن حسن بن عبد] البحار 520.00             
SA00325478 ى jkع6 بن مرزوق بن معضد المط 400.00             
SA00763329 ابراهيم بن شايع بن صالح النفيسه 400.00             
SA00348692 لوى بن سلمان بن عبد] الصالح 1,720.00         
SA00256935 1 الخواجه j1 بن ياس� j1 بن حس�Sمصط 930.80             
SA00121547 محمد بن ابراهيم بن سليمان الخطيب 400.00             
SA00128752 سلمان بن سعد بن هزاع العتي#"  200.00             
SA00446527 محمد بن عبدالرحمن عبد] المرشد 44.40                
SA00259748 را1ª بن ع6 بن محمد المسلم 92.00                
SA00778877 عبد] احمد عبدالعزيز الكنعان 200.00             
SA00642782 1 الراشد jمحمد بن ع6 بن حس� 327.60             
SA00275257 u1 بن ع6 الريا j1 بن حس�Sمصط 860.00             
SA00732782 يح#j بن محمد بن يح#j العوده 1,590.80         
SA00152632 سياف بن محمد بن مجدل الدوOى 4,480.00         
SA00217516 وليد بن سالم بن سهيل باوزير 13.20                
SA00547249 سمjk بن يوسف بن سعيد عباس 40.00                
SA00064557 يوسف بن محىالدين بن شمسالدين فاضل 430.00             
SA00653411 1 العبا| j1 بن حشمت بن عبدالمع�Sمصط 400.00             
SA00423379 محمد بن عبدالوهاب بن طالع الشهرى 400.00             
SA00816524 احمد سعيد صالح بخارى 1,000.00         
SA00086453 يف Nحافظ هزاع منصور ال� 92.00                
SA00189785 جمعان احمد جمعان ال سمها الغامدى 400.00             
SA00154253 mسعود بن محمد بن عوض العصي 800.00             
SA45975547 سعيد بن عبد] بن محمد الشهرى 1,200.00         
SA00549866 سلمان بن صالح بن محمد العبدالقادر 240.00             
SA00804054 منصور بن صالح بن يح#j سعيد الغامدى 4,564.00         
SA00991053 ابتسام بنت سعيد بن ع6 الدوOى 80.00                
SA00254190 mرشيد بن معيوض بن عواض السل 680.00             
SA00518790 غازى بن محمد ع6 بن مبارك االحمدى 800.00             
SA00069130 mتر± معيوض عواض الشني#1 السل 144.00             
SA00748804 حمد بن راشد بن عومان المنجم 730.00             
SA00516777 عماد بن عبدالمجيد بن ع6 زهران 40.00                
SA00994207 محمد بن عبد] بن محمد ياقعر 60.00                
SA00659234 صالح بن عبد] بن صالح الغامدى 428.00             



SA00785431 سمjk بن يوسف بن سلمان احمد 72.00                
SA00214472  1eراشد بن احمد بن عبد] الزهرا 800.00             
SA00346520 طارق صالح سيف شايف 380.00             
SA00275553  1 jمحسن بن صالح بن ع6 قرص� 216.00             
SA00564418 حمود بن يح#j بن احمد اليحياوى 920.00             
SA00129709 محمد بن احمد بن صالح الشاعر 12,100.00      
SA00871389 سا/ بن محمد بن سعيد سعد 8,012.80         
SA00125480  1eحمد بن محمد جميل بن محمد ع6 اصفها 680.00             
SA00578964 صالح بن سعيد بن ابوبكر باوزير 6,000.00         
SA00336114 صديق بن مو| بن عبد] الشهرى 192.00             
EG00625177 ياO عمر محمود محمد النجار 200.00             
SA00845643 ه معروف مو| بخارى jkسم 576.00             
SA00856461 فيصل بن عمر بن سعيد باديب 548.00             
SA00884975 احمد بن محمد رابع بن محمد ثا1e الهوساوى 8.00                   
SA00256699 وديع بن محمد بن حسن بن صديق رشوان 1,630.00         
SA00121478 يوسف بن احمد بن محمد الهديان 1,200.00         
YE00659678 سعيد محمد احمد بن سنكر 200.00             
EG00452230 وك محمد ع6 "kشهاب م 800.00             
SA00625922 الطيب الطاe£ بن محمد بن عطا� الياس 480.00             
SA00521364 1 بنت محمد بن حسن فليفل jل� 400.00             
SA00543912 معن محسن ع6 شايف 400.00             
JO00547781 محمد ناv نسيب عبدالمجيد بركات 340.00             
SA00938530 سعود بن احمد بن عبدالحميد ابوالدوح 672.00             
SA00758491 نايف بن ع6 بن عمر باعشن 200.00             
SA00294717  1ªعبد] بن عبدالعزيز بن ابراهيم القا 21.60                
SA00346565 احمد بن محمد بن احمد الغامدى 1,778.40         
SA00345687 ابراهيم بن محمد بن عبد] الغامدى 400.00             
SA00349876 ى jkفهد بن عبد] بن عبدالرحمن المغ 1,120.00         
SA00694857 محمد بن نا|N بن احمد المهنا 400.00             
SA00126591 محمود بن ع6 بن مهدى اليا/ 19.60                
SA00052899 عبد] بن سعيد بن محمد باشني1#  430.00             
SA67187204  1eوئام بنت حامد بن محمد فطا 107.20             
SA00678450 بندر بن محمد بن Oيع Oيع 2,040.00         
SA00215486 خالد بريك محسن الغامدى 200.00             
SA00116591 عبدالمحسن بن Oيع بن محمد ال�يع 1,840.00         
SA00232178  1eخالد بن صالح بن ع6 الزهرا 590.00             
SA00023570  "e1 بنت محمد بن عليان الحر jحن� 2,984.40         
SA00025570  "eهدى بنت محمد بن عليان الحر 2,378.80         
SA00965317 عبدالرحمن بن نايف بن علوشالعتي#"  400.00             
SA00837965 هشام بن حمدان بن محمد باحمدان 240.00             
SA00236551  1eنبيل حمزه احمد النبها 414.00             
SA00218540 عبد] بن عثمان بن عبدالكريم سنبل 328.00             
SA00748190 عبد] بن عبدالرحمن بن صالح الشهرى 120.00             
SA00951478 بندر محمد جريد الشمري 246.00             
SA00997512 فهد بن ماجد بن فاسالشعالن 1,280.00         
SA00521643  1eخالد بن احمد بن شخص الزهرا 440.00             
SA00761310 عبدالعزيز بن عبد] بن محمد الحساوى 10,074.00      
SA00992604  1eعبد] بن سعيد بن عبد] الزهرا 492.00             
SA00861257 ماجد بن معيوض بن سعد الجعيد 400.00             
SA00985302 mعابد بن سند بن مشلش البق 181.60             
SA00517521 جابر بن حسن بن ع6 ابوساق 1,676.00         
OM00687138 m1 بن جعروف بن سعيد النعي jحس� 4,106.80         



SA00657802  1eظافر بن مقبل بن ضافر القر 908.00             
SA00166178 ى jk1 بن عبدالمحسن الخنªمحمد بن ر 32.00                
SA00985533  1e1 بن معتق القحطا jنبيل بن حس� 1,762.00         
SA00745855 عبداللطيف بن صالح بن عبد] الشا/ 400.00             
SA00985465 mعبدالعزيز بن احمد بن ابراهيم اعجي 289.60             
SA00891765 محمد اذعار محمد الهاجرى 57.20                
SA00475837 يده بن عي. بن حسن النوي_ NO 427.20             
SA00654832 ع6 بن احمد بن ابراهيم النغموش 325.20             
SA00912652 فؤاد بن محمدصالح بن جميل عاشور 946.00             
SA00876645 مصعب بن عبدالقادر بن جاسم الجامع 258.00             
SA00423320 ع6 بن عبود بن عمر محمد 160.00             
SA00484875 عدنان ابن احمد ابن محمد القرناس 1,000.00         
SA00988531 ابراهيم بن ع6 بن بدر العيد 908.00             
SA00465018 حمد بن حويدر بن سعيد المنصور 420.00             
SA00875413 سا/ بن فهد بن عبد] البوبدر 144.00             
SA00054935 سعيد بن محمد بن سعيد الغامدى 297.20             
SA00980892 ع6 بن حسن ين محمد الدوOى 860.00             
SA00068544 فرحان بن حبيgk بن مونس الشمرى 80.00                
SA00062800 فيصل بن محمد بن سليمان الصب� 1,590.00         
SA00713247 هيثم بن عبدالرحمن بن سعود العباد 200.00             
SA00748703 ها1e بن محمد بن احمد الباشا 72.00                
SA00341257 يوسف بن عبد] بن ابراهيم الحمودى 1,200.00         
SA00983324 مصط1S بن ابراهيم بن احمد الحماده 600.00             
SA00846637 ع6 بن صالح بن عائض رباع 80.00                
SA00994517 جمال بن محمد بن عبد] الفزع 486.80             
SA00847269 عبدالهادى بن عبدالرحمن بن محمد الشهرى 1,200.00         
SA00264899 عثمان بن ع6 بن عثمان الغامدى 3,680.00         
SA00654564 عون بن عبد] بن احمد خميس 760.00             
SA00905644 محمد بن عبدالحميد بن سلمان العييد 258.00             
SA00119752 مهند بن زيل� بن ع6 العقي6 360.00             
SA00548671 ع6 بن ناv بن مصلح ال عباس 76.00                
SA00658705 جعفر بن حسن بن محمد العوا/ 428.00             
SA00983446  1uى بن محمد بن سعد الدو "kص 826.40             
SA00648551 عادل بن مهدى بن ع6 ال قتيل 160.00             
SA00875298 يان الدوOى NO عبدالعزيز بن ماجد بن 400.00             
SA00624288  ge1 السيها jراشد حس� jkمن 800.00             
SA00532109 ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العسكر 2,976.40         
SA00658422 جهاد بن سلمان بن محمد ال كاظم 299.20             
SA00027625 1ى jkرشا بنت عبدالمنعم بن عبدالعزيز العن 320.00             
SA00042395  jkصالح بن عبد] بن صالح الصق 159.60             
SA00226151  1eع6 بن محمد بن مانع القحطا 200.00             
SA00991571 حمد بن عبد] بن محمد الخالدى 400.00             
SA00991142 مهدى بن هاشم بن ع6 الساده 1,664.00         
SA00785611 عبدالعزيز بن يوسف بن سلمان اليوسف 900.00             
SA00817256 ع6 بن منصور بن سلمان الع6 2,440.00         
SA00125676 فهد بن سعود بن عبدالعزيز المبارك 116.00             
SA00991403 ناu" بن صالح بن عبد] العطيش 200.00             
SA00996504 يف Nبندر بن عبدالعزيز بن ع6 ال� 1,759.60         
SA00197190 ع6 عبدالمحسن سلمان العليوى 320.00             
SA00636595 غازى بن عبدالعزيز بن احمد العويس 400.00             
SA00192532 1ى 1kخلف بن سلمان بن مطر الع 80.00                
SA00029987 سلمان بن محمد بن سلمان العصيل 400.00             



IE00565247 PATRICK CHRISTOPHER CAVLFIELD 1,040.00         
IE00066585 THEREZE WARD OR PATRICK OR RAYMOND 204.80             
SA00564921 ابراهيم بن احمد بن عبد] الغامدى 500.00             
SA00881542  geابراهيم بن طاهر بن ابراهيم السيها 41.20                
SA00746317 احمد بن معتوق بن ع6 ال عيد 240.00             
SA00585624 بندر بن احمد بن عبدالعزيز النعيم 400.00             
SA00692155 حبيب بن حسن بن ع6 الصفار 160.00             
SA00654237 1 بن محمد بن نائب ال منصور jحس� 218.00             
SA00859465 حمد بن محمد بن سعيد باصليله 120.00             
SA00197561 1 بن عبد] الغشام jصالح بن حس� 200.00             
SA00995611 قيس بن يوسف بن اسماعيل ال اسماعيل 206.80             
SA00318265 مازن بن عدنان بن يوسف الهالل 168.00             
SA00850432 mمازن بن عطا] بن عبدالهادى العج 400.00             
SA05248875 ناv بن محمد بن عبيد الدوOى 80.00                
SA00465445 ابراهيم حسن راكان ال جعفر 904.40             
SA00654882 محمد عبدالمحسن بن فهيد العتي#"  800.00             
SA00623189 رجاء بن هادى بن رجاء الهاجرى 396.00             
SA00375584 محمد بن عبد] بن ع6 ال هتيله 1,200.00         
SA00025679 1 بن مهدى بن عبد] االسود jام� 400.00             
JO00324508 1 احمد الرم� jاحمد ام� 1,000.00         
SA00528644 Qمحمد بن مهدى بن ع6 الد 70.00                
SA00578185 vحسن بن ع6 بن حسن النا 407.20             
SA00126400 1 بن حسن بن محمد الحاu" محمد jام� 400.00             
SA00581599 حسن بن سلمان بن ع6 النمر 160.00             
SA00852961 حسن بن ع6 بن محمد المحمد ع6 296.40             
SA00875848  N.فالح محمد عون البي 102.40             
SA00355698 فهد بن محمد عبد] الدوOى 273.20             
SA00113548 احمد بن ع6 بن محمد الخميس 400.00             
SA00993217 1 بن عبدرب رسول بن مرهونه البحارنه jحس� 68.00                
SA00286601  1ªراشد بن عبدالرحمن بن محمد القا 480.00             
SA00911640 عبدالوهاب بن محمد بن يوسف بوبشيت 245.60             
SA00361744 محمد بن عبد] بن يوسف االربش 328.80             
SA00367457 ى jkالعس vطارق بن حسن بن نا 10,000.00      
SA00245768 1 بن منصور بن مصط1S سح6 jحس� 244.00             
SA00664647 عبد] بن عي. بن عبد] الدوOى 164.00             
SA00199143 ى jkبن صالح المط jkفواز بن شق 1,200.00         
SA07124585  1 jبليغ بن قاسم بن م  ال ابا حس� 480.00             
SA00478624 رياض بن احمد بن ع6 المسلم 440.00             
SA00181238 محمد بن ع6 بن طاهر الحداد 160.00             
SA00064211 تر± بن محمد بن عبيد الكع#"  552.00             
SA00815855  1eخالد بن محمد بن جابر القحطا 9,732.00         
SA00031025 ناv بن محمد بن عبدالرحمن الغامدى 232.00             
SA55978814 عادل بن عبد] بن سعيد الغامدى 370.00             
SA00326280 عبدالرؤوف بن احمد بن عبدالعزيز البعيجان 93.20                
SA00415671 عبدالغ#1 بن عبد] بن عبدالمحسن العبدال 908.00             
SA00128837 محمد بن راشد بن ابراهيم الربيع 1,820.00         
SA00287356 حبيب بن احمد بن حسن الدروره 444.00             
SA00197125 صادق م � حسن ال غانم 40.00                
SA00354297  "u1 الحا jعبدالمنعم بن عايش بن حس� 80.00                
SA00025394 محمد بن مشعل بن ع6 الخرس 8,000.00         
SA00758849 وليد بن ع6 بن ع6 الهميان 160.00             
SA00236101 سا/ احمد ابراهيم المبيض 682.80             



SA00386428 ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدى 344.00             
SA00815232 لط1S محمد يعقوب الحمر الدوOى 1,462.00         
SA00769683 خليفه بن حمد بن ماجد الدوOى 18,292.80      
SA00937450 عبدالمحسن بن محمد بن عبدالمحسن الحسن 400.00             
SA00329096 كامل بن مسلم بن مهدى البورى 140.00             
SA00750459 اهيم "kايمن بن عبدالعظيم بن احمد ال 152.00             
SA00685922 سعيد بن ع6 بن سلمان الهاجرى 814.80             
SA00155409  1eحسن بن جنيد بن حسن الصبيا 19.20                
SA00152247 عبدالعزيز بن عبد] بن محمد الرميح 2,920.00         
SA00675420 بندر بن مسلط بن حمد العتي#"  1,360.00         
SA00436494 1 ال ال شط jابراهيم بن عباس بن حس� 200.00             
YE00128064 بندر ع6 عبدالحميد هزاع 762.80             
SA00625331 عبدالعزيز بن ع6 بن صالح الشهرى 200.00             
SA00152771 محمد بن حمزه بن محمد الشهرى 180.00             
SA00127654 سليمان بن محمد بن سليمان السعدى 60.00                
SA00946931 حمد بن سالم بن صالح السبي� 400.00             
SA00253499 فهد بن عبد] بن محمد المعجل 800.00             
SA00548610 عبدالعزيز بن احمد بن محمد ال مرزوق 660.00             
SA00063215  1eسعد بن عسكر بن شارع الشيبا 660.00             
SA22975514 عبدالقادر بن ع6 بن محسن ال يوسف 136.00             
SA00991024 ف Nاسعد بن ع6 بن محمد الم� 160.00             
SA00456803 1 بن ع6 السلمان jعبد] بن ياس� 200.00             
SA00612459  1eضيف ] بن سعيد بن محمد الشهرا 440.00             
SA00091542 ابراهيم بن حسن بن ع6 الحنفوش 40.00                
SA00197256 عبدالمنعم بن حسن بن عبداللطيف االربش 536.00             
SA00125498 نواف بن صالح بن ناv النعيم 557.60             
SA00523473 جمال بن عبدالعزيز بن محمد النعيم 240.00             
SA00650155 عبدالجليل بن صالح بن ع6 الخليفه 712.00             
SA00154912  1eحسن حس#1 ال مسامح الشمرا 99.20                
SA00754866 احمد بن ع6 بن محمد الغامدى 600.00             
SA00903457 نسيم بن عي. بن مهدى القالف 128.00             
SA00524403 نغم بنت يعقوب بن احمد الخواش  64.00                
SA00253900 نوره بنت مسلم بن محمد الشواف 420.00             
SA00986605 vنايف بن جمعه بن عايشالنا 400.00             
SA00197342 1 المنيدى jمنت© ع6 حس� 56.00                
SA00098564 اياد بن عبدالحميد بن يوسف الهال ل 299.20             
SA00495370 احمد بن عبد] بن احمد المهناء 600.00             
SA00748565 ناu" بن ع6 بن طاهر الحنفوش 80.00                
SA00541498 1 بن ناv بوصالح jعبدالخالق بن حس� 1,242.40         
SA00128755 حيدر بن ع6 بن مو| المهناء 80.00                
SA00625344 سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان ال سليمان 282.00             
SA00976483 فهد بن عبد] بن احمد العبدالكريم 1,200.00         
SA00223877  1Sعبد] بن محمد بن عبد] العري 800.00             
SA00182528 1 بن كاظم الصايغ jبن حس� jkبش 170.40             
SA00927537 جاسم بن حسن بن ع6 ال قواحمد 11,768.00      
SA00987739 حسن بن احمد بن محمد بوجباره 757.60             
SA00037536 محمد بن عبد] بن احمد العبدالعزيز 1,342.40         
SA00217578 جعفر بن عبد] بن ع6 العبد] 220.00             
SA00133090  1 jبوخمس� gS1 بن ابراهيم بن محمدت jحس� 394.00             
SA00658480 عبدالمحسن بن محمد بن عبد] النمر 390.40             
SA00525639 1 بن محمد بن عبد] النمر jحس� 1,346.80         
SA00879595  1eراشد فرحان عايض ال سعد القحطا 1,897.20         



SA00456254 1 محمد الجامع عبد] بن قيس�" 50.40                
YE00129843  1eخالد محمد عبد] البعدا 1,200.00         
SA22875587 احمد بن البقيه بن عامر العمرى 240.00             
SA00894528 خالد بن ع6 بن محمد الغانم 860.00             
SA00858574 عبد] بن البقيه بن عامر العمرى 100.00             
SA00479658 عبد] بن صالح بن عبدالرحمن العبدالقادر 2,000.00         
SA00714321  1eثابت بن سعيد بن ع6 الزهرا 800.00             
SA00749985  1eالزهرا Qف ابن دوا Nجمعان بن م� 80.00                
SA00854540 حسن بن اسماعيل بن عبدالكريم المؤمن 12.00                
SA00698609 1 بن احمد بن عبد] ال امسلم jام� 80.00                
SA00125667 جمال بن ناv بن عدنان ال اسعد 96.00                
SA00216548 محمد بن مبارك بن محمد المبارك 400.00             
SA00356841 يك jkع6 بن عبد] بن جواد ال مب 204.00             
SA00116471 حبيب بن ع6 حبيب المحل 330.40             
SA00874513 Q1 المدªاحمد بن علوى بن ر 580.00             
SA00886750 احمد بن ع6 بن عيد ال عواد 318.00             
SA00568522 1 بن عبدرب الرسول بن حسن شهاب jحس� 200.00             
SA00650303 خالد بن حسن بن محمد ال رضوان 1,000.00         
SA00135485 زهره بنت ماجد بن عبد] ال جواد 12.00                
SA00372184 طال ل بن سلمان بن ابراهيم ال عيد 1,720.00         
SA00312548 ع6 بن عثمان بن ع6 ال خميس 2,800.00         
SA00347866 غالب بن علوان بن م  الفلفل 876.00             
SA00658291 محسن بن ع6 بن جاسم زكريا 80.00                
SA00905811  1Sمحمد بن احمد بن ع6 المصط 1,160.80         
SA00281593 محمد بن عبدالواحد بن عبدالعظيم المرهون 400.00             
SA00239841 منjk بن حسن بن عبد] الفرج 286.00             
SA00985044 نذير بن عدنان بن محمد الشاخورى 186.00             
SA00929103 نذير عبد] عبد] السنان 1,148.00         
SA00428739 ع6 بن عي. بن ع6 ال فسيل 262.80             
SA00656791 خالد بن ع6 بن عبد] القصاب 84.00                
SA00972445 ز± بن هاشم بن صالح الفلفل 60.00                
SA00664723 محمد بن ع6 سلمان ال شلب 390.80             
SA00095136 محسن بن محمود بن حمزه الوزان 200.00             
SA00218649 صادق بن مهدى بن عبد] المروحن 1,000.00         
SA00834536 محمد سعيد ع6 ال يوسف 240.00             
SA00327228 محمد عبد] سلمان ال ربح 400.00             
SA00215477 ايمن بن ع6 بن منصور ال اسماعيل 767.20             
SA00872576 حبيب بن حسن بن عبد] العبادى 200.00             
SA55974487 حسن بن مهدى بن حسن الضامن 100.00             
SA00054318 1 بن عبدالحميد بن ع6 ال العبيدى jحس� 120.00             
SA00457166 خالد بن عباس بن ع6 خزعل 7.20                   
SA00897560 عادل بن عبد] بن محمد ال رامس 600.00             
SA00882565 عارف بن احمد بن ر1ª الحداد 253.60             
SA00651825 عبد] بن مهدى بن عبد] ال طالق 25.60                
SA00323252 عبدرب الرسول بن مهمدى بن ع6 ال خميس 182.00             
SA22489978 ع6 بن حسن بن صالح الشخل 160.00             
SA00494784 وفنا NO [ع6 سعيد عبد 1,800.00         
SA55794418 فاضل بن محمود بن حمزه الوزان 120.00             
SA00758056 مؤيد بن عبد] بن عبد] ال رضوان 88.00                
SA00415374 ماهر بن سعيد بن حسن المحندب 423.60             
SA00958612 محمد بن حسن بن عبد] ال نمر 820.00             
SA08951264 محمد بن مو| بن عبد] بو ع�6  400.00             



SA00650506 محمد سعيد بن عبد] بن ع6 الضو 60.00                
SA00545789 v1 بن ع6 بن محمد الناSمصط 390.00             
SA44577322 وجدى بن ع6 بن عبد] العبدرب الرسول 253.60             
SA00758050  "eرجاء بن سليمان بن رجاء الحر 800.00             
SA00125987 1 ال ابراهيم jجابر احمد حس� 50.80                
SA00568255 عبدالعزيز بن محمد بن ع6 زاهرى 300.00             
SA00689755 عالء بن محمد بن سعيد الصحاف 166.00             
SA00654896  geاسماعيل بن حسن بن عبد] التارو 184.80             
SA00652802 بشjk بن ع6 بن علوى العوا/ 262.00             
SA00765212 تي� بن ابراهيم بن عباسال سعيد 314.80             
SA00457420 1 بن عبد] بن ع6 الزاهر jحس� 1,058.00         
SA00995861 عادل بن حسن بن محمد ال رضوان 640.00             
SA00765590 عبدالعزيز بن عبد] بن عي. الحمادى 630.00             
SA00601492 عقيله ع6 هاشم العوا/ 128.00             
SA00658576 1 ال نمر jع6 بن احمد بن ام� 400.00             
SA00986276 ع6 بن احمد بن ر1ª الحداد 180.00             
SA00285545 ع6 بن عبد] بن حسن الزاير 200.00             
SA00750466 عي. بن احمد بن ابراهيم المادح 160.00             
SA00098524 محمد بن حسن بن قاسم ابوسعيد 516.00             
SA00128904 محمد بن حيدر بن محمد الجراش 200.00             
SA00874711 محمد بن ع6 بن عبد] الجبي6 458.00             
SA00993292 محمد بن قاسم بن حسن ابوسعيد 520.00             
SA00528762 ى "kمحمد بن م  بن ع6 العك 400.00             
SA00414165 mمو| بن عباس بن مو| العج 396.00             
SA00990808  �

N.نزار بن محمد سعيد بن محمد ع6 الج 990.00             
SA00632784 ى jkبراك بن عبد] بن عبيد المط 1,000.00         
SA00658570 مفيد بن محمد بن ع6 القصاب 633.20             
SA00696321 حاكم بن عبدالمحسن بن متعب الحسي1#  36.00                
SA00189523 بدر بن سالم بن محمد المحامض 78.00                
SA00904533 منjk بن احمد بن حسن ال يوسف 216.00             
SA00155878 1 الحاي  jعبدالعظيم بن ع6 بن حس� 770.00             
SA00166187 زكريا بن ع6 بن محمد الحاي  1,139.60         
SA00035412 عبدالخالق بن عبدالكريم بن سلمان ال حبيب 400.00             
SA00994472 فايز بن عبد] بن مهدى الداوؤد 240.00             
SA00642297 حسن بن ع6 بن عباس ال دهيم 120.00             
SA00120356 1 مو| جعفر ال نورالدين jحس� 1,200.00         
SA00965421 مالك بن ع6 بن سلمان ال داؤود 200.00             
SA00658216 دخيل بن عبد] بن دخيل الزني1#  172.00             
SA00934545  jkاحمد عبد] احميد الخض 280.00             
SA00381583 1 ع6 االربش j1 حس�eها 128.00             
SA00569314 1 بن ع6 المحمد jعادل بن حس� 400.00             
SA00152054 عبد] بن فوزان بن عبد] العمرى 400.00             
SA00564746 خالد بن طا/ بن كميخ السبي� 206.80             
SA00034562 عبيد بن ي� بن عبيد ال امجنادى 54.00                
SA00975432 فاطمه بنت عبدالغ#1 بن عبد] المهناء 462.00             
SA00354201 محمد بن عبد] بن محمد العبادى 400.00             
SA00253415 حسن بن صالح بن هاشل ال بالحارث 400.00             
SA00951257 وحيد بن محمد بن مبارك الهاجرى 200.00             
SA00793156 نافع ابن حسن ابن احمد المع1#  52.00                
SA00247625 صالح بن محمد بن ع6 ال سويده 400.00             
SA00856411  1eمحبوب بن محمد بن محبوب القحطا 408.80             
SA00881652 هادى مبارك راشد المرى 400.00             



SA00848277 جوزه بنت محمد بن ثواب الشمرى 498.80             
SA00364521 خالد بن محمد بن صفjk الدوOى 468.40             
SA00986110 زيد بن محمد بن فت� الشهرى 386.80             
SA00298427 سالم بن صالح بن صالح ال كبيبه 242.00             
0099054391 شيخه سلطان يوسف 400.00             
SA00080771  "kعبد] بن محمد او ناديه بنت ش 9,443.20         
SA00335498 فهد بن سعود بن محيميد الوه#"  3,040.00         
SA00297242 فهد بن مسعود بن صالح بالحارث 720.00             
SA00564711 محمد بن ابراهيم بن محمد الربدى 3,452.80         
SA00874511  1eمحمد بن سعيد بن محمد القحطا 800.00             
SA00442318 محمد بن فهد بن عبد] الهريش 1,920.00         
SA00328984 ع6 بن محمد بن كاظم العلوى 920.00             
SA00991817 عبدالعزيز ابن احمد ابن محمد الصالح 1,200.00         
SA00911542  N.راجح بن عبد] بن راجح البي 342.80             
SA00242652 توفيق بن حمد بن عبدالعزيز الرشيد 581.60             
SA00658512 عبدالمحسن بن صالح بن حمد ال سليمان 40.00                
SA00659846 ع6 بن عي. بن مهدى المنصور 143.60             
SA98445621 عي. بن عبد] بن عي. العبد] 52.00                
SA00074415 سلطان بن سعد بن محمد السبي� 400.00             
SA00776767 1 السعدون jعبدالعزيز بن عبدالفتاح بن ياس� 600.00             
SA00997640 عبد] بن مساعد بن خالد السليم 70.00                
SA00817545 محمد عبد] فرج ال منصور 160.00             
SA00019876 مصط1S بن عبدالمجيد بن عبدالمحسن العيثان 1,000.00         
SA00743206  gPبن ع6 بن حسن العبدالبا jkمن 680.00             
SA00514277  "eمحمد بن زيد بن جمعان الحر 1,800.00         
SA00625933 1 بن ع6 بن ع6 الرشيدان jحس� 200.00             
SA00857420 خالد بن محمد بن حميد الزنيد 672.00             
SA00876634 محمد بن احمد بن يح#j لغ#"  1,100.80         
SA00784392 1 بن ع6 العساف jحمد بن حس� 500.00             
SA00923423 احمد بن عماد بن عثمان الع�6  1,314.80         
SA00636667 محمد بن احمد بن محمد الغامدى 400.00             
SA00654597  1eخليل بن عبد] بن ي� الزهرا 400.00             
SA00065125 عبد] بن احمد بن محمد العبد القادر 200.00             
SA00917152 فيصل بن احمدبن ع6 المعيبد 760.00             
SA00112324 محمد بن سليمان بن عبد] العلويط 200.00             
SA00750478 مهدى بن مرزوق بن صالح ال حميالن 1,800.00         
SA00439567 عبدالرحمن بن ناv بن عبدالرحمن ابونهيه 552.00             
SA00993900 ماجد بن مسفر بن سفر بعيه 420.00             
SA00996723  1eبن هياف بن محمد الشهرا vنا 258.00             
SA00457581 بدر بن مفيد بن رضا عبدالعال 202.40             
SA00922351 ضياء بن محمد بن ناv الفارس 1,200.00         
SA00855685 عي. جاسم محمد الحداد 400.00             
SA00845678 فهد بن ع6 بن محمد ال جالب 1,200.00         
SA87855395 1ى 1k1 احمد بن خليف الع خميس�" 1,200.00         
SA00746232  1eطالل بن جمعان بن محمد الزهرا 720.00             
SA00754431 نائف بن اضوي� بن سعد السه6 1,720.00         
SA00357436  1 jبن حسن بن عبد] المسك� jkمن 60.00                
SA00422781  1 j1 بن ع6 بن مهدى المسك� jحس� 53.20                
SA00018723 حسن بن ع6 بن محمد ال ابوزيد 200.00             
SA00454574 1 بن احمد ال طالب jع6 بن حس� 100.00             
SA00965476  geمحمد بن حسن بن ع6 السيها 332.00             
SA00115596 ها1e بن را1ª بن حسن العي. 248.00             



SA00991207 فت� بن عبد] بن حسن المطرود 14.80                
SA00773647 عبدالمنعم بن مهدى بن حسن ال شيبان 103.20             
SA00529875 1 البورى jع6 بن احمد بن حس� 101.20             
SA00997632 يعقوب بن يوسف بن سعود ال  سلي. 680.00             
SA00564131 جعفر بن محمد بن هالل ال مطر 160.00             
SA00816434 1 الدوOى jمرزوق عبيد حس� 384.40             
SA00112545 ى jkعايض بن مبارك بن عايض المط 332.00             
SA00210520 محمد بن احمد بن محمد العي. 400.00             
SA00697542 ابراهيم بن هاشم بن ع6 الغاف6 64.00                
SA00012565 احمد ابن يوسف ابن محمد الجباره 1,172.80         
SA00364097 احمد بن يوسف بن محمد بوع6 400.00             
SA00670532 بدر بن ابراهيم بن محمد بوسعيد 608.80             
SA00469158 ثامر بن محمد بن محمد الشخص 1,072.40         
SA00139267 جميل بن محمد بن حسن العبد] 1,054.00         
SA00215096 mحسن بن عبدالهادى بن حسن العج 400.00             
SA00175530 حسن بن عي. بن محمد العبد] 528.00             
SA00256074 1 بن عبد] بن محمد المعيبد jحس� 135.60             
SA00664597 خالد بن عبدالرحمن بن محمد اللقمان 1,000.00         
SA00742590 خالد بن مبارك بن فهد الخليفه 204.00             
SA00256688 دعيج بن خليفه بن صالح الحجرف 20.00                
SA00058661 زهjk بن معتوق بن حسن البدى 400.00             
SA00125125 سعيد بن ع6 بن طاهر الجباره 77.20                
SA00965122 1 بن ع6 العاشور jصالح بن حس� 120.00             
SA00836635 عبدالجليل بن عبد] بن محمد القضيب 80.00                
SA00725573 عبدالرحمن بن مبارك بن ع6 الخلفان 117.60             
SA00865122 عبدالمحسن بن احمد بن حسن العباد 400.00             
SA00239877 1 ابن عباد العباد jعبدالهادى بن حس� 160.00             
SA00983341 عبدالهادى بن ناv بن محمد الع6 86.00                
SA00022609  N.ع6 بن محمد بن ع6 البق 280.00             
SA00498575 ع6 بن مو| بن احمد المهناء 240.00             
SA00768965 1 ع6 الوبارى ع6 بن يونس�" 240.80             
SA00236477 فؤاد بن ع6 بن جاسم الجاسم 800.00             
SA00056015 فريد بن خليفه بن ع6 الصالح 28.00                
SA00341540 1 العبدالمحسن jفالح بن عبد] بن حس� 200.00             
SA00856974 فهد بن عبدالعزيز عبدالحميد القحطان 352.00             
SA00139878 محمد بن احمد بن احمد الخليفه 302.00             
SA00756930 محمد بن حبيب بن محمد الحماده 160.00             
SA00458076 محمد بن طاهر بن جاسم السعيد 600.00             
SA00685520  1eمحمد بن عبد] بن فهاد العرجا 800.00             
SA00173542 ى "kمنتظر بن سلمان بن عبد] ال 156.00             
SA00650308 ناu" بن عبد] بن عبداللطيف العباد 400.00             
SA00215470  1eبن ذياب بن سلطان القحطا vنا 728.00             
SA00122812 ها1e بن حسن بن عبدالمحسن الغالم 400.00             
SA00343302 ها1e بن مهناء بن يوسف المؤمن 215.60             
SA00084560  1 jيوسف بن ع6 بن محمد الشاه� 120.00             
SA00138734  1 j1 بن محمد السم� jعبد] بن حس� 1,000.00         
SA00897154 حسن بن محمد بن ع6 القرين 16.00                
SA00026377 حيدر ابن مصط1S ابن عبدالمحسن الحويكم 58.00                
SA00123897 محمد بن عبدالكريم بن حسن العلوى 400.00             
SA00195417 محمد بن عي. بن صالح الدريهم 571.20             
SA00665450  1Sمعتوق بن ابراهيم بن عبدالمحسن القطي 56.00                
SA00246637  1Pابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد السيا 100.00             



SA00179986  1 gثامر بن باقر بن عبدالرحيم المم� 800.00             
SA00149788 1 العبد] jع6 بن حسن بن حس� 40.00                
SA00496376 1 بن ع6 ال�وج jع6 بن حس� 320.00             
SA00901734 خالد محمد عبداللطيف الشعي#"  138.00             
SA00123547 صالح بن محمد بن فارسالفارس 96.00                
SA00522478 ع6 بن ناv بن ح�" الطويل 440.00             
SA00165682 صالح بن محمد بن عبداللطيف الشعي#"  421.60             
SA00218581  1eبن محمد بن سعد الحقبا "uنا 40.00                
SA00386434 اهيم "kحسن بن محمد بن ع6 ال 452.00             
SA00649512 1 بن ع6 العليوى jع6 بن حس� 620.00             
SA00346258 بدر بن ابراهيم بن محمد الجباره 172.00             
SA00167681 جميل بن عبد] بن عي. العباد 200.00             
SA00126769 1 بن محمد بن ع6 االحمد jحس� 160.00             
SA00157715 خالد بن سليمان جاسم الحسن 20.00                
SA00068720 ع6 بن جواد بن حسن بوحمد 430.00             
SA00313243 ع6 بن عبدالحميد بن محمد الحسن 440.00             
SA00363781 محمد بن عبد] بن احمد القطان 80.00                
SA00567820 عبدالمحسن بن ناv بن عبدالمحسن الملحم 1,380.00         
SA00177186 عبدالعزيز بن عبد] بن ع6 المرزوق 1,640.00         
SA00324243 عبدالحميد بن عبدالمحسن بن ع6 الدين 774.00             
SA00064551 احسان بن ع6 بن احمد الشواف 800.00             
SA00997863 احمد بن عبد] بن ع6 التمار 240.00             
SA00876334 حسن سمjk ع6 العبدالمحسن 1,360.00         
SA00136815 شاكر بن عوض بن ع6 الخالدى 184.00             
SA00741639 ابراهيم بن احمد بن عبدالهادى الناجم 320.00             
SA00993279 انور بن ع6 بن بخيت العوده 200.00             
SA00191880 جاسم ابن طاهر ابن محسن العبد] 339.20             
SA00649786 زهjk بن جواد بن حسن البغ6 120.00             
SA00562587 سماعيل بن فهد بن احمد البوخديم 440.00             
SA00474844  jkعبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز العويش 40.00                
SA00965535 1 بن عبد] بوجباره jعبد] بن حس� 1,546.00         
SA00649348 عصام بن سلمان بن احمد بوحليقه 400.00             
SA00128874 1 محمد العيثان فاضل بن عباس�" 800.00             
SA00194258  N.1 بن عبد] بن جاسم الكSمصط 55.20                
SA00986752 بندر بن خالد بن عبدالعزيز النعيم 40.00                
SA00236450  1 jسلمان بن ح�" بن محمد الحس� 232.00             
SA00659915 فؤاد عبدالعزيز احمد العويس 100.00             
SA00758499 فايح بن كنخjk بن حمد العتي#"  124.00             
SA00659745 فهد طليحان محمد الخالدى 22.80                
SA00456255 نايف عبدالكريم عبدالوهاب المومن 195.20             
SA00230687 ي�ي جاسم عي. الباشه 2,181.60         
SA00125544 ابراهيم بن ظاهر بن احمد الهاشم 16.00                
SA00452116 ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم الملحم 200.00             
SA00658946 1 حمدان العتي#"  ابراهيم بن معيض�" 460.00             
SA00475132 ابراهيم بن ناv بن ع6 المطوع 600.00             
SA00995062 1 احمد احمد بن صالح  بن ع6 ال�" 91.60                
SA00381762 اسامه بن سلمان بن محمد الشخص 156.40             
SA00214374 اسماعيل بن خالد بن سعد السعد 400.00             
SA00993391 ايمان راشد عبدالعزيز التيسان 40.00                
SA00469686 بدر ابن دليجان ابن عبد] الدليجان 800.00             
SA00515403 بدر بن عوده بن عبدالعزيز الفض6 400.00             
SA00128012 بسام بن محمد بن عبد] المرشد 400.00             



SA00352788 جابر بن عبدالوهاب بن محمد الحافظ 126.80             
SA00094760 جالل بن حمد بن فهد الجالل 200.00             
SA00645127 1 بن ع6 السكران jجميل بن حس� 400.00             
SA00079954 1 بن محمد الموسوى jجواد بن حس� 200.00             
SA00495251 جواد بن يوسف بن ع6 السليمان 736.00             
SA00023860  1 j1 البوخمس� jحسن بن سلمان بن حس� 228.00             
SA00870129 1 السلمان j1 بن باقر بن حس� jحس� 340.00             
SA00641308 1 االحمد j1 بن عبد] بن ياس� jحس� 400.00             
SA00123452 1 بن ع6 بن احمد السماعيل jحس� 80.00                
SA00769637  1eخالد بن سعيد بن محمد الزهرا 400.00             
SA00991072 رائد بن محمد بن عبدالعزيز ال ملحم 400.00             
SA00288265  1 j1 الكن� j1 بن ع6 بن حس�ªرا 60.00                
SA00917425 1 العبد] jزهره بنت ع6 بن حس� 537.20             
SA00859247 mسا/ بن سليمان بن عبد] الروي 40.00                
SA00781966 سا/ بن عبدالوهاب بن عبدرب الرسول الحمد 200.00             
SA00643821 سعد بن بدر بن راشد العتي#"  320.00             
SA00564481 سعد بن سعود بن سعد الصالح 304.00             
SA00199242 سعود بن جمعه بن صقر العساف 80.00                
SA00121475 سعيد عبد] حسن الفرحان 516.00             
SA00749166 سلمان بن فهد بن سعد المفرج 80.00                
SA00740230  1 jسلمان بن محمد بن عبد] الدهن� 101.60             
SA00312566 سليم بن احمد بن سلمان القطان 120.00             
SA00993284 1 السلمان jطاهر بن باقر بن حس� 100.00             
SA00898563 1 الهال ل j1 بن حس�ªعباس بن را 400.00             
SA00632599 عباس بن عبد] بن ع6 الحمد 80.00                
SA00613154 عبدالعزيز بن عبد] بن احمد السلمان 2,920.00         
SA00192978 عبد] بن باقر بن عبد] القطان 400.00             
SA00986599  1 j1 بوخمس� jعبد] بن سلمان بن حس� 168.00             
SA00094688 عبد] بن عي. بن ع6 الشايب 320.00             
SA04591427 عبد] بن محمد بن عبد] الع6 160.00             
SA00422015 عبد] بن مو| بن جاسم السليم 120.00             
SA00198276 عبد] بن واصل بن طاهر النويحل 60.00                
SA00869577 عبدالمحسن بن غانم بن عبدالمحسن الدوOى 2,580.00         
SA00864249 عدنان بن احمد بن سالم البناى 380.00             
SA00876257  1e1 بن ع6 الثاeع6 بن ثا 354.00             
SA00127495 1 بن طاهر الدرع jع6 بن حس� 280.00             
SA00182556 1 بن عبد] بن عبيد jع6 بن حس� 552.00             
SA00197512 ع6 بن عبد] بن حسن بو صالح 534.00             
SA00544583 ع6 بن عبدالوهاب بن محمد الخليفه 280.00             
SA00650763 ع6 بن مبارك بن عميشالغيي#� الدوOى 460.00             
SA00217157 اهيم "kع6 بن محمد بن احمد ال 200.00             
SA00457263 عي. بن ع6 بن عي. الباشا 186.00             
SA00048752 يه "kفؤاد بن ع6 بن كاظم ال 1,200.00         
SA00946754 فهد بن السليك بن عايض الرشيدى 800.00             
SA00689631 فهد بن عي. بن ابراهيم العي. 156.00             
SA00526977 مؤيد بن جواد بن صالح العبدرب الن#"  128.80             
SA00649452 محمد بن ابراهيم بن ع6 الدندن 160.00             
SA00079950 محمد بن عبدالرحمن  بن سالم الحلي#"  482.00             
SA00698661 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الملحم 154.80             
SA00998548 محمد بن عبداللطيف بن محمد الحوي�"  82.00                
SA00135540 محمد بن مبارك بن حسن الغفي6 17.60                
SA74094125 مريم بنت سالم بن الحميدى الدوOى 244.00             



SA00589711 مصط1S بن احمد بن طاهر الزقعان 4.40                   
SA00982378 مصط1S بن عايش بن رمضان السماعيل 200.00             
SA00065808 منjk بن احمد بن محمد الراشد 83.60                
SA00182434 ميثم بن محمد بن خليل الخليفه 13.60                
SA66975564 ها1e بن ع6 بن عبدالمحسن الناجم 74.00                
SA00658945  1eوليد بن سعد بن خالد القحطا 1,480.00         
SA00265385 ابراهيم ابن مو| ابن ع6 المكلف 400.00             
SA00249176 ابراهيم طاهر عبدالوهاب بوحسن 64.00                
SA00143589 1 الب_ى jابرهيم احمد حس� 260.00             
SA00201290 1 ع6 العبد] احمد بن عايش�" 9.20                   
SA00997848 vاحمد بن عبد] بن حسن النا 5,600.00         
SA00765854 1 المسلم jاحمد بن عبد] بن حس� 800.00             
SA00998856 احمد بن عبد] بن ع6 الحميدى 120.00             
SA00897474 1 عبد] بوجباره jاحمد حس� 400.00             
SA00965244 انور بن عبد] بن طاهر الهاشم 80.40                
SA00095542 ايمن بن محمد بن عبدالحميد المسبح 152.00             
SA00529655 جعفر بن ع6 بن عبدالكريم العبدالكريم 282.80             
SA24178854 vحسن بن ع6 بن عبد] النا 300.00             
SA00532544 حسن بن يوسف بن كاظم السلطان 100.00             
SA00859505 اهيم "kحسن عبدالكريم محمد ال 233.60             
SA22974514 1 الجعفر j1 ابن ع6 ابن حس� jحس� 36.00                
SA00909981 1 بن ع6 بن ح�" المسعود jحس� 1,725.20         
SA00523588 حمد بن صالح بن مشعان المشعان 325.60             
SA00616554 حمد بن محمد بن حمد النجم 220.00             
SA87551987 خالد بن محفوظ بن حسن السليمان 164.00             
SA00990532 را1ª بن عبد] بن حسن الوايل 1,165.60         
SA00622795 سعد بن عبدالعزيز بن احمد الطاهر 181.60             
SA00497854 سلمان بن عبد] بن عي. العباد 47.60                
SA00045960 سليم بن عبد] بن صالح الغراش 276.80             
SA00652025 1 الخليفه jصالح بن عبدالوهاب بن حس� 1,800.00         
SA00832545  1 gعاصم بن خليفه بن حبيب المم� 352.80             
SA00621203 1 احمد المو| jعبدالجليل حس� 280.00             
SA00990562 عبدالمجيد بن صالح بن حسن المحسن 860.00             
SA00312608 عبدالمحسن بن مطلق بن مسلم الدوOى 218.00             
SA44975587 ع6 بن احمد بن محمد العبد] 415.60             
SA00998764  1Pع6 بن عبد] بن يوسف السيا 312.00             
SA00587447 عماد بن عبدالحميد بن احمد النحوى 214.80             
SA00521543 vمحمد بن احمد بن محمد النا 76.40                
SA00217864 1 الشايب jمحمد بن جواد بن حس� 800.00             
SA00995350 محمد بن حسن بن حسن الجمعان 148.00             
SA00975416 محمد بن مو| بن جاسم السليم 160.00             
SA00578960 1 الخلف j1 بن ح�" بن حس�Sمصط 600.00             
SA00152147 يوسف بن عبدالمحسن بن محمد العباد 1,080.00         
SA00834230 صالح بن مهدى بن عبد] الشخص 150.00             
SA00192665  "eبن ضاوى بن محيميد الحر mعج 24.00                
SA00382569 محمد بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب الحمام 2,000.00         
SA00992870 1 بن جعفر بن محمد الخويتم jام� 308.00             
SA61660997 1 بن محمد بن صالح بن درع jحس� 440.00             
SA00997855 صالح  بن زيد بن محمد المض� 168.00             
SA20071974 يه "kعبد] بن طاهر بن ع6 ال 40.00                
SA00978213  N.1 ابن محمد البق jع6 ابن حس� 400.00             
SA00885525 ع6 بن هاشم بن محمد الع6 1,600.00         



SA00785542 1 الدوشان jعارف محمد حس� 68.00                
SA00363639 1ى 1k1 ع6 غثيث الع jحس� 960.00             
SA00249638 سحاب بن مشعل بن نزال الشمرى 800.00             
SA00462185 عبد] بن سليمان بن عبد] البليهد 1,068.00         
SA00632598 يوسف بن محمد بن صالح الهاشم 80.00                
SA00124432  1 jغنام بن ع6 بن غنام البوعين� 200.00             
SA00355740 ع6 بن غالب بن ي� فرحان 120.00             
SA00621548 ع6 بن محمد بن من. الغامدى 536.00             
SA00215446 سعد بن محمد بن بخيت الدوOى 280.00             
SA00079554  1eماجد بن عبيد بن محمد القحطا 400.00             
SA00676799 عبدالرحيم محمد عطا جاد 658.00             
SA00991082 مشعل بن مشلح بن ثامر العتي#"  520.00             
SA00564781  "eمعجب بن فالح بن باتع الحر 247.20             
SA00874245 عبداالله بن ابراهيم بن سعد الحو¬ 94.40                
SA00873325  1eمحمد بن سعد بن معيض الزهرا 400.00             
SA00568244  1ª1 ابن عبد] الماªعبد] ابن ما 2,800.00         
SA00344879 عبدالرحمن بن سلm بن سليمان الرحي6 80.00                
SA00658211  1 jبدر بن عبد] بن حمد الحس� 800.00             
SA00569876  1Sيوسف بن عطيه بن معال الثق 114.80             
SA00787811 امل بنت ر1ª بن تgS الزاير 400.00             
SA00991118 ناv بن نهار بن بجاد الجديع 3,476.00         
SA00469454 ى jk1 دخيل ] المطSبجد صي 800.00             
SA00360429 ع6 بن حماد بن ع6 االطرش 120.00             
SA00913621 حمد بن ابراهيم بن عبدالعزيز القنيبط 1,161.20         
SA00658352 عبدالرحمن بن عبد] بن عبدالرحمن الضيف 1,200.00         
SA00094578 ى jk1 بن غازى بن منيع ] المطPال 1,984.80         
SA00239851  1eعبدالمجيد عبد] محمد السحيبا 780.00             
SA00645805  1eفالح بن حمدان بن عايش الحميدا 358.00             
SA00104542 محمد بن عبد] بن ع6 بن منيع 140.00             
SA00997673 فاطمه ع6 ماجد الجواد 152.00             
SA00997230 ضيف ] بن عبدالمحسن براز العتي#"  396.00             
SA00614217 ى jkابراهيم بن مسفر بن ابراهيم الحب 420.00             
SA00745844 صالح بن عبد] بن سعيد الشهرى 214.80             
SA00369845  1eمقيت بن عبد] بن مقيت الشهرا 304.00             
SA00991522  1eعبد] بن ع6 بن مبارك القحطا 380.00             
SA00857460  N.ظافر بن محمد بن ع6 القري 200.00             
SA00245765 عباس بن حسن بن محمد السليمان 444.00             
SA00285467  1ªخالد عبدالرحمن سعد العيا 240.00             
SA00670987 عبد] بن يوسف بن خريم الغامدي 58.00                
SA00826524 ابوطالب منصور احمد زربان 440.00             
SA00325806 صالح بن محمد بن جهويل ال منصور 280.00             
SA00298612 1ى 1kحمود بن ظاهر بن فالح الع 832.00             
SA00945203 ياO بن عبدالعزيز بن ع6 اال حمدى 400.00             
SA00916217 mخلف بن عبدالكريم بن زايد التمي 400.00             
SA00452850 مو| بن فريح بن مو| الجار] 980.00             
SA00994653 وليد بن جار] بن عبدالرحمن الجار ] 74.40                
SA00569769 ى jkحمدان بن حامد بن رابح المط 800.00             
SA00968754 ى jkبن عجل المط jkفواز بن شق 400.00             
SA00652565 ى jkمنصور بن خالد بن عايضالمط 400.00             
SA00650511 ناv بن عواد بن فريح المنصور 119.60             
SA00988731 1ى 1k1 بن نيتول بن صوان العSملي 52.00                
SA00254189 محمد بن فهد بن محمد الغانم 812.80             



SA00571243  1eسالم بن عبيد بن سالم الغيدا 400.00             
SA00561777 عبدالحميد بن فهد بن عبد] العضيب 500.00             
SA00873426 عالء بن حسن بن احمد الصفار 142.00             
SA00686447  1Sابراهيم بن محمد بن عبدالكريم الخلي 1,200.00         
SA00525634 وائل بن حوشان بن محمد التويجرى 3,940.00         
SA00275256  1P1 بن ع6 بن حسن لسكا jحس� 328.00             
SA00198451 محسن بن عبدالكريم بن احمد العوى 772.00             
YE01097993 1 بن سالم بن محفوظ jمحمد سالم سالم� 1,002.40         
SA00079523 صالح بن عبد] بن صالح الشهرى 937.60             
SA00454356 1ى 1kفواز بن محمد بن عامر الع 2,020.00         
SA00835534 عبدالصمد بن ي� بن احمد بفلح 1,720.00         
SA00917452 سلطان بن ناv بن فالح الغديرى 558.80             
SA00263951 عبد] محمد نجم الحميد 792.00             
SA00891787 جابر احمد صالح الخلف 266.00             
SA00325885  �eحاتم بن معيض بن سعيد الحار 1,160.00         
SA00925680 طارق بن عبدالرحمن بن محمد الحواس 40.00                
SA00063263 1 ع�6 مو| السليمان jحس� 173.60             
SA00764524 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن ع6 الخميس 400.00             
SA00649785 دانيال بن عبدالمحسن بن منصور ال سماعيل 400.00             
YE00326532 سعد ع6 عامر 7,200.00         
SA00746950 محمد بن عبدالعزيز بن احمد المحيطيب 308.00             
SA00325775 مهدى بن ع6 بن هادى اليا/ 400.00             
SA00034669 عمران ابن عبدالرحمن بن صالح حريرى 282.00             
SA00165658 1 ابن عبد] القطان jصاحب ابن ياس� 388.00             
SA00278985 مرت�1 جابر طاهر العمران 1,890.00         
SA00748840 1 دندن الدندن jمحمد بن حس� 120.00             
SA00468739 صادق بن محمد بن عبد] الحرز 32.00                
SA00867129 ى jkعبد] لزام سعد المط 1,678.00         
SA00365547 سمjk بن يوسف بن ابراهيم عبدالشكور 4,400.00         
SA00752631  1eيع بن محمد الشهرا NO عبد] بن 400.00             
SA00486571  "eعبدالصمد بن ضيف ] بن غالب الحر 300.00             
SA00957466 1 ابن ع6 ابن حسن السقاف jحس� 40.00                
QA00758332 خالد سعد ناv العتي#"  1,500.00         
SA00425466  "eعبد] بن سالم بن مبارك الحر 6,728.00         
SA00689965 عبدالصمد بن هاشم بن بكر الهوسه 1,600.00         
SA00238612 ع6 بن محمد بن محمد قشيش 40.00                
SA00058796 عبدالسالم بن محمد بن عبد] المم�1  410.00             
SA00997561 محمد بن ناv بن عبد] بن سعيدان 400.00             
SA00189742 mسفر بن ناصح بن حدرى البق 140.80             
SA00249869 جمال بن عبد] بن سعد المال¶ 460.00             
ZW00542239 MARY GORETI MUSHUKU 80.00                
SA00175739 محمد بن غطاس بن ي� زيلع 1,000.00         
SA00210851 نايف بن محمد بن مقبل الشامخ 1,600.00         
SA00369852 عبد] بن عبدالعزيز بن مو| المو| 1,570.00         
SA23091968 فهد بن عبد] بن مرسال بن مو| 1,128.00         
SA00994867 1ى jkحمد بن عثمان بن حمد الحم 200.00             
SA00142377 احمد بن عبد] بن عبدالرحمن ابو حميد 392.00             
SA00256344 سلمان بن محمد بن سليمان السبت 1,100.00         
SA00991204 بادى بن سلطان بن عوض ] العتي#"  240.00             
SA00068713 ى jkابراهيم بن عبدالعزيز بن طاهر زب 1,380.00         
SA00458243  1eاحمد بن سعيد بن ربيع الزهرا 152.00             
SA00689290 احمد بن سعيد بن عبدالوهاب دعجم 6,429.60         



SA00918275 احمد بن محمد بن ع6 النحوى 4,860.00         
SA00286496 باقر بن جواد بن عبدالمحسن الغاف6 258.00             
SA00516235 بندر بن شاr بن مرزوق العتي#"  1,104.00         
SA00789910 حاتم بن عبدالوهاب بن محمد بدرالدين سنارى 4,000.00         
SA00318511 ى "kحامد احمد سعد الشن 200.00             
SA00192653 حسن بن احمد بن طاهر ال مهنا 180.00             
SA00275625 1 بن احمد النحوى jحسن بن حس� 800.00             
SA00339290 1 الزيد jحسن بن عايش بن حس� 12,385.60      
SA00215242 حسن بن محمد بن حسن المهناء 3,130.40         
SA00817627 مه NO 1 بن حمد بن غصنان ال jحس� 1,600.00         
SA00456713 1 بن ع6 بن حماده الحماده jحس� 2,020.80         
SA00917424 خالد بن احمد بن مرشد المسلم 1,000.00         
SA00123148 خالد بن حطاب بن عبد] السبي� 1,454.80         
SA00917234 ¬ "kخالد بن محمد بن فاضل ال 880.00             
SA00246854 دخيل بن عباس بن دخيل النخ6 328.00             
SA00287541 رشيد بن سالم بن حمد بن حريول 1,498.00         
SA00001164 زهjk بن احمد بن ع6 ال هنيدى 1,200.00         
SA00917254 سالم بن حسن بن محمد باسنقاب 5,600.00         
SA00467181 سالم بن ع6 بن عما1e بن مرصع ابالحارث 10,122.00      
SA00136713 سا/ بن ع6 بن محمد الماجد 1,900.00         
SA00827254 سعد بن ع6 بن محمد الموزان 0.40                   
SA00382392 سعيد بن محمد بن ح�" الحمود 860.00             
SA00787654 سليمان عبدالرحمن ابراهيم الشعال ن 7,361.60         
SA00276992 سمjk بن احمد بن عبد] بوعركه 5,590.00         
SA00781625 صابر بن عبدالعزيز بن عبد] الشبعان 1,310.00         
SA00198241 صالح بن عبدالمحسن بن صالح الخرينق 280.00             
SA46762219 mالجهي vصالح بن محمد بن نا 240.00             
SA00287656 ضياء بن حبيب بن ابراهيم الحالل 1,292.00         
SA00200180  1eطارق بن سليمان بن عبدالعزيز الثا 260.00             
SA00563214 طارق زيد عبدالعزيز الفياض 51,972.40      
SA00845742  geعادل بن جابر بن احمد الشال 196.00             
SA00624834 عاكف بن ع6 بن ع6 العيد 440.00             
SA00146346 ى jkعبدالعزيز بن جود] بن محمد عس 4,086.00         
SA00137813 عبدالعزيز بن هارون بن عبد] الحمي�1  3,076.00         
SA00785634  �m1 بن زايد البق jعبد] بن حس� 800.00             
SA00826437  "kعبد] بن ع6 بن حسن ال قم 34.40                
SA00847331 عبد] بن ع6 بن عبد] الدويهيس 52,137.20      
SA00347624 عبد] بن محمد بن ابراهيم الدريس 481.60             
SA00898152  1eعبدالهادى بن تر± بن عبدالهادى الحميدا 516.00             
SA09081968 عصام بن جابر بن محمد حمود 1,600.00         
SA00232751 ع6 بن احمد بن ع6 اللي6 65.20                
SA00854573 ع6 بن صب� بن احمد اليوسف 160.00             
SA08647306 ع6 بن عبد] بن احمد العبدالعزيز 14,000.80      
SA00298565 اك "kع6 بن محمد بن ع6 ال 800.00             
SA00057882 عيد بن سعد بن عيد الشمرى 5,096.00         
SA00463195  N|فؤاد بن احمد بن ابراهيم البلو 43.60                
SA00318577 فايز بن ع6 بن فايز الشهرى 990.40             
SA00681937 فهد بن سليمان بن عبد] الهندى 864.80             
SA00592843 فيصل بن عبد] بن حمد زيدان 280.00             
SA00311724 ماجد بن باقر بن محمد المض� 22.80                
SA00056739 ماجد بن خالد بن عبد] الصويغ 800.00             
SA00987434 ماجد بن سلمان بن وصل الحاز/ 2,400.00         



SA00197626 محمد بن احمد بن حسن الشهرى 80.00                
SA00196241 محمد بن حسن بن ع6 الصفار 220.00             
SA00386272 1 بن عبدالوهاب البوصالح jمحمد بن حس� 113.60             
SA00275181  1e1 بن مشبب القحطا jمحمد بن حس� 446.00             
SA00465128 محمد بن سعد بن بخيت اليا/ 10.00                
SA00912269 محمد بن سليمان بن سالم ع6 1,460.00         
SA00357869 محمد بن ع6 بن محمد االكل#"  32.00                
SA00187657 محمد بن مث� بن سالم الدوOى 22.80                
SA00199232 منصور بن عبد] بن سعود السبي� 600.00             
SA00167993 منصور عبدالعزيز ناv الجديد 10,362.00      
SA00088367 ميسلون بنت عبداللطيف بن خالد المهيدب 1,480.00         
SA27061970 ياO بن ع6 بن محمد المحمد ع6 568.00             
SA00118529 يوسف بن احمد بن محمد العباس 132.40             
SA00353099 حاتم بن حنش بن احمد الغامدى 1,600.00         
SA00263911 يف NO حاتم بن محمدع6 بن محمد 7,717.60         
SA00124439 حاتم بن عبد] بن رجب بن صادق 800.00             
SA00963287 ى jkبن نافل المط jkحاتم بن عس 320.00             
SA00585294 حاتم بن عبد] بن حمد العوده 92.00                
SA00367829 عبدالمنعم بن عبدالمحسن بن ع6 الع6 3.20                   
SA00138151 1 بن ع6 بن خليفه لبوى jحس� 260.00             
SA00853452 فايز بن سعيد بن محمد الغامدى 224.40             
SA00282545 ناv بن منصور بن هرمس ال هرمس 584.00             
SA00385292 يوسف بن عبدالوهاب بن ابراهيم البناى 636.00             
SA00981234  jkاسامه بن محمود بن ع6 الخض 6,055.20         
SA00199125 حمد بن فهد بن عبدالعزيز العشاب 800.00             
BH00035713 ع6 احمد ع6 سلمان 200.00             
SA00341577 تيسjk بن حسن بن ابراهيم ال حاتم 100.00             
KE00467869 MAGDI EL SHAMI 1,760.00         
SA00643734 سعد بن سليمان بن ع6 الشهري 688.00             
SA07472259  1eسعيد بن محمد بن صالح الزهرا 399.20             
SA00064401 كه محمد الع6 السويلم للتجاره والمقاول NO 4,156.00         
SA00224381 vالنا vصالح بن ابراهيم بن نا 454.00             
SA00405071 طارق سعد عبدالعزيز التويجرى 56.00                
SA07490979 ع6 بن احمد بن محمد ال كاظم 800.00             
SA00765325 ع6 بن مصلح بن ع6 العتي#"  7,740.00         
SA00542810 عمر بن سلطان بن مصط1S ششه 1,517.60         
SA00908781  "kعمر بن محمد بن حمد الج 4,000.00         
SA00667788  � "eمحمد بن فهيد بن ع6 الجر 3,688.80         
SA00073316 مساعد بن عبدالرحمن بن ناv العبدالكريم 2,372.00         
SA00722515 منصور بن زيد بن ابراهيم ال محمود 394.80             
SA00944871 vv 1Sنجاه بنت رضا بن مصط 602.00             
SA00285974 نمر بن عبد] بن سعد الصعب 601.60             
SA00254454 احمد بن عائش بن ظاهر البلوى 124.40             
SA00250975 عبد] بن عاشور بن صالح بوزيد 800.00             
SA00147331 ابراهيم بن خلوفه بن محمد االحمرى 86.40                
SA00974622 اسماعيل ابن عبد] ابن سعيد ال جزاع 250.00             
SA00265833 ى jkبندر بن ع6 بن عبد] عس 1,200.00         
SA00873527 1 بن سعادان بن جابر ال ذيبان jحس� 1,000.00         
SA00919642  N.سعد بن عبدالرحمن بن ع6 البي 180.00             
SA00750260 ظاهر بن خلوفه بن محمد الشهرى 20.00                
SA00757410  1eعائض بن سياف بن ثامر الشهرا 1,570.00         
SA00945021 عامر بن احمد بن حسن الشهرى 440.00             



SA00426266 عبد] بن احمد بن جندل الشهرى 49.20                
SA00679487  1eمحمد بن حسن بن عبد] الزهرا 364.00             
SA00976834  1eمنصور بن سعد بن عبد] الشهرا 570.00             
SY00197342 معاذ فاروق الحافظ 400.00             
SA00652845 الحميدى بن رطيان بن عباسالشمرى 400.00             
SA32720269  1e1 جاسم البحرا jمحمد حس� 400.00             
SA00636201 احمد بن جواد بن احمد الصالح 140.00             
SA00565921 حسن ع�6 احمد الحداد 376.00             
SA00240687 1 ع�6 حسن الحداد jحس� 243.60             
SA00525694 عبد] بن عبدالمجيد بن احمد ال براهيم 923.20             
SA00894156 ع6 عبدالمحسن عبد] المبارك 80.00                
SA00230612  jkمصعب احمد محمد العم 834.00             
SA00384528 جالل بن احمد بن عبدالرحمن الطويرش 610.00             
SA00125562 1 المكينه j1 بن ابراهيم بن حس� jحس� 800.00             
SA00990761 سا/ بن احمد بن محمد الفالته 7,512.00         
SA00976484 1 الهال ل j1 بن حس�ªعبد] بن را 1,440.00         
SA00998454 محمد بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل 3,800.00         
SA00927534 محمد بن عبداللطيف بن محمد السعيد 258.00             
SA00341084 محمداحمد طاهر الزقعان 24.80                
SA00865272 ع6 بن محمد بن احمد السبي� 72.00                
SA00646789 احمد بن سعود بن سعد الغامدى 844.00             
SA00125983  1eمو| بن ع6 بن محمد الزهرا 123.60             
SA00645897 حسن بن عبد] بن يوسف االربش 860.00             
SA00361588 1 بن عبد] بن يوسف االربش jياس� 1,058.00         
SA00658571 حسن بن محمد بن ع6 ال حطاب 1,544.00         
SA00276147 1 بن مبارك بن حمد اليا/ jحس� 344.00             
SA00194710  1 j1 البوعين� j1 خليفه شاه� jشاه� 800.00             
SA00748579 رجاء بنت صب� ع6 داوود 1,771.20         
SA00235625 عبدالعزيز بن حمد بن عبدالرحمن بن زرعه 3,330.00         
SA00714136 ع6 بن قاسم بن مو| عزي#"  239.60             
SA20111979 احمد بن ع6 بن سلطان الشلوى 480.00             
SA00521655 سلمان بن حمد بن سالم العتي#"  396.00             
SA00784223 فيصل ناv محمد الحديب 138.00             
SA00213963 ى jkمحمد بن قحيم بن سفر المط 101.60             
SA00648812 منصور بن صالح بن محمد المقبل 492.00             
SA00074478 مريم بنت عايد بن عويد الشمرى 176.00             
SA00927384 جالل عبدالجليل مرهون الماء 200.00             
SA00981726 1 بن عباس بن ع6 مشيقرى jحس� 400.00             
SA00269969 1 ع�6 حبيب ال عي. jحس� 152.00             
SA00563021 حصه بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف الملحم 200.00             
SA00547624 Qخالد بن محمد بن صالح الجبا 160.00             
SA00212440 1ى 1kخليف عشوى ضحوى الع 560.00             
SA00378076 رائد مهدي بن عبد] العلقم 600.00             
SA00451275 ز± بن ع6 بن احمد الماجد 110.40             
SA00988732 سا/ بن عبداللطيف بن خالد العبدالقادر 395.60             
SA00991735 سلمان بن سعد بن عبدالرحمن العبدان 40.00                
SA00069655 صالح بن محمد بن صالح الغامدى 18.00                
SA00314914 صالح يوسف محمد بو سعيد 254.00             
SA07988928 عادل بن حسن بن نعمه العوا/ 860.00             
SA00923872 عبدالحميد صالح محمد الصادق 120.00             
SA00512893 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 369.20             
SA00296514 عبدالعزيز فرحان سلطان الريس 200.00             



SA00425877  "kعبداللطيف بن عبدالعزيز فهد الج 5,600.00         
SA00458104 1 بن احمد النحوى jع6 بن حس� 860.00             
SA00554239 1 ال عمار jع�6 بن سلمان بن حس� 200.00             
SA00315874 فيصل سعود عبدالعزيز اليوسف 1.60                   
SA00745249  1 jمحمد بن سعد بن فهيد شاه� 107.60             
SA00421135 محمد بن سعود بن محمد ابوحيمد 584.80             
SA00125340 محمد بن عبد] بن حمد الحمزه 220.00             
SY00231487 محمد محمود بكرو 400.00             
SA00449732 مو1ª بنت صالح بن عبدالرحمن الربيعان 40.00                
SA00441729 نهار بن عبدالرحمن بن عبد] السعد 810.80             
SA00741369 يوسف بن احمد بن ابراهيم النباط 164.00             
SA00521456 يوسف بن ع6 بن عبد] السليمان 19.20                
SA22188762  1 jkمحمد بن سعد بن محمد الب 816.00             
SA00996587 احمد بن احمد بن ناv الخزعل 110.40             
SA00201291  jkاحمد بن عبدالحميد بن حسن شق 38.40                
SA00822901 احمد بن عبد] بن محمد الزيد 24.00                
SA00346268 احمد بن عبد] بن محمد الصقر 680.00             
SA00993714 1ى 1kبن فالح الع vاحمد بن نا 400.00             
SA00770718 احمد عبدالعزيز محمد فياض 2,560.00         
SA00514910 Qاحمد عبدالكريم عبدالرزاق البال 600.00             
SA00538541  �

1eانسعبدالرحمن محمد السحيبا 1,530.80         
SA00968540 تر± بن عبدالعزيز بن محمد بن عثمان 7,211.60         
SA00712404 تر± حامد قليل الجعيد 197.60             
SA00562207  �

جميله بنت عبد] بن عبدالعزيز الحسي1# 3,960.00         
SA00644259  gPحسن بن احمد حسن البار 5,521.20         
SA00526215 حسن بن فهد بن سعد الحميد 80.00                
SA00464108 حصه بنت ع6 بن شليان السبي� 2,265.20         
SA00975540 خالد بن محمد بن عبدالعزيز العرفج 3,940.00         
SA00154798 راشد زيد ع6 العيد 88.00                
SA00785023 زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبيكان 8,161.20         
SA00845379 سامر بن حامد بن ع6 نحاس 15,394.00      
SA00197616 سا/ ابراهيم عبد] الحمودى 1,028.40         
SA00858546 سعد بن عبد] بن احمد المزروع 1,402.40         
SA00051562 سعد بن عبد] بن محمد الحنيحن 21,448.40      
SA00259812 سلمان راشد عبد] الفرزان 1,200.00         
SA00123465 سمjk بن محمد بن عبدالمحسن الملحم 400.00             
SA00654871  N.سيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم القري 918.80             
SA00951345 شهد بنت عبد] بن عبدالعزيز العبدالقادر 40.00                
SA00372916 صالح بن سعد بن عبد] العوه6 1,928.80         
SA00759086  jkصالح بن محمد بن صالح الخض 462.80             
SA00129788 صالح بن محمد بن عبدالرحمن السالم 1,880.00         
SA00465879 طارق بن ع6 بن محمد الخليفه 2,400.00         
SA00062301 عبدالعزيز بن حسن بن ناv القري1#  36,413.60      
SA00667839  1 jعبدالعزيز بن سليمان بن محمد بن حس� 653.20             
SA00056987 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 352.80             
SA00520630 ي Nعبدالعزيز بن محمد بن احمد الع� 10,058.00      
SA00215444 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العقيل 480.00             
SA00134158 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز النمر 10,644.00      
SA00652390  1eعبدالعزيز بن محمد بن عبد] السحيبا 860.00             
SA00047548 عبد] بن ابراهيم بن فالح الغدير 521.60             
SA00258666 vعبد] بن ابراهيم بن محمد النا 400.00             
SA00985642  1Sعبد] بن سعود بن سعد العري 600.00             



SA00597805 عبد] بن سليمان بن عبد] المقبل 870.40             
SA00852637 عبد] بن عبدالمحسن بن معمر 1,741.20         
SA00336957 عبد] بن محمد سليمان النمله 127,608.80   
SA00136598 عبد] بن هزاع بن ديمان العتي#"  1,132.00         
SA00927354  1 jعبد] سعود عبدالعزيز العجال� 247.20             
SA00258740 عبد] عمر عبد] 2,344.40         
SA00496854  1eبنت عبد] بن سالم القحطا jkعب 4,418.80         
SA00556644 ع�6 بن محمد بن ع�6 الحمدان 5,797.20         
SA00015820 ع6 محمد عبدالرحمن السديس 200.00             
SA00652107  �eعمر بن عبدالرحمن بن مرزوق الحار 80.00                
SA00243910 عي. عجm ملوح العتي#"  1,596.00         
SA00326445  1 jفاطمه محمد بن عبدالرحمن الحس� 241.60             
SA00990606  "eفرج بن رباح بن حميدى الحطا 352.00             
SA00215421 ى jkفرحان بن صامل بن عبدالمجيد المط 560.00             
SA00842764 ان 1 jkفهد بن عبدالرحمن بن راشد الرم 36,550.00      
SA00845045 فهد بن عبد] بن صالح السعوى 2,400.00         
SA00419810 1ى 1kفهد محمد رحيل الع 692.00             
SA00644177  �

ه سلوى بنت ناv بن عبدالرحمن الث1# jkال م 3,200.00         
SA00163195  "kمازن بن محمد بن عبدالقدير عن 128.80             
SA00381252 مبارك ماجد محمد رويه 810.00             
SA00698843 محمد بن حمد محمد ابوحميد 33,540.00      
SA00985602 محمد بن خليفه ب سليمان الشمرى 2,580.00         
SA00423356 محمد بن عبدالعزيز احمد التويجرى 670.40             
SA00352411 محمد بن عبد] بن حمد السيارى 1,200.00         
SA00769910 محمد بن عبد] بن محمد الدوOى 1,694.00         
SA00643297 محمد بن ع6 ابراهيم المحيسن 2,000.00         
SA00662190  1eمحمد بن ع6 بن محمد القحطا 4,970.80         
SA00990672 محمد دخيل صنيتان الشمرى 230.00             
SA00189781 محمد عبدالهادى سعيد الشهرى 84.80                
SA00425512 محمد مشوح محمد الحوشان 300.00             
SA00300738 مشارى سعد عبداللطيف العبداللطيف 756.00             
SA00936554 نازك بنت ابراهيم بن عبد] ال الشيخ 8,514.00         
SA00578578 نجم عبدالرحمن ثنيان الخزيم 110.00             
SA00675980 نوار بن معيش بن محسن النفي� 1,280.00         
SA00126651  "eهدى بنت صالح بن سليمان الوها 27.20                
SA00015241 وحيد بن عثمان بن ابراهيم الرشودى 1,488.00         
SA00236594 غاده بنت احمد عبدالرحمن الغامدى 1,631.20         
SA00632559 ن jkمحمد بن عبدالعزيز سليمان المق 54,738.80      
FR00215986 BELLID ALI 2,082.40         
SA00239863 ابتسام محمد عبد] الشهرى 171.60             
SA00675355 احمد بن سعيد بن باعمر العمودى 680.00             
SA00987314 جواد حسن محمد بوحمد 1,786.00         
KW00785425 mان العج gkعايض ش u1 مبارك عبيد منا jحس� 1,480.00         
SA00101214 سالم ابن فيحان ابن عبد] الخنفرى 1,000.00         
SA00363021  geكا "kسالم بن هزاع بن سالم ال 800.00             
SA00362975 سا/ بن ابراهيم بن عبدالرحمن العبدالهادى 680.00             
SA00105935 ساميه محمد عبد] الشهرى 171.60             
SA00126653 سعيد بن عبد] بن سلمان القطان 240.00             
SA00129938 سعيد بن م  بن كاظم ال عبيد 92.00                
SA00499649 سعيده جمعان صالح احمد 171.60             
SA00458557 عارف بن عافت بن قليل الروي6 600.00             
SA00652199 ى jkالعس vعبد] بن ي� بن نا 344.00             



SA00201035 فال ح بن سعيد بن فهيد الهاجرى 2,000.00         
SA00236959 يف Nال� vف نا NO فيصل 680.00             
SA00547851 محمد ابن عابد ابن داود الشهاب 534.00             
SA00365485 يوسف ابن ناv ابن احمد الهاشم 236.00             
SA00471015 احمد محمد ع�6 الخليفه 214.80             
SA00284580 مطلق بن ناv بن الحميدى العتي#"  860.00             
SA00356505  1eسعود بن حمدون حمعان الثما 608.00             
SA00654890  N|عبدالعزيز بن عمر بن ضيف ] القر 832.00             
SA00589076 عبد] بن حمود بن احمد الغامدى 780.00             
SA00316787 ى jkع6 بن ظافر ع6 ال محيا عس 450.00             
SA00450795 مشارى بن عبد] بن عمر قرمله 2,200.00         
SA00587413 احمد صالح ع6 الجرى 1,360.00         
SA00171956 بشار عبدالعزيز سليمان العيدى 200.00             
SA00854854 توفيق بن حمد بن محمد العوده 456.00             
SA00683487 توفيق عبدالوهاب سلمان العوض 924.00             
SA00547958 حسن بن احمد بن ر1ª ال يوسف 600.00             
SA00976480 حسن بن جواد بن محمد الحسن 1,320.00         
SA00654562 حسن ع6 ابراهيم ال منيف 860.00             
SA00154557 حسن محمد حسن عطيه 400.00             
SA00663332 رثانا بنت عبدالعزيز بن عبد] الحسن 557.20             
SA00348213 سعود ناv حمد السبي� 1.60                   
SA00154679 شيخه بنت محمد بن احمد الدوOى 21.20                
SA00431276  N.محمد بن ع6 بن غانم البي 56.00                
SA00504904 هدى بنت احمد بن حسن ال سنبل 800.00             
SA00673524 mشعف بن شداد حبيليس العصي 1,600.00         
SA00576391 سعيد بن احمد بن محمد اللويم 1,154.00         
SA00242397  1eابراهيم بن ع6 بن عبدالرحمن السدرا 522.80             
SA00124657  "eسليم عامر فهيد الحر 80.00                
SA00750371 سليمان بن محمد بن سليمان الدبي�1  400.00             
SA00653289 صالح بن عبدالرحمن بن سليمان اللذيذ 1,596.00         
SA00219656 عبدالعزيز بن عثمان بن عبد] اللميلم 444.40             
SA00158512 عبدالكريم بن عبد] بن خالد الباه6 1,216.80         
SA00458535 احمد بن حسن بن محمد احبيل 300.80             
SA00762127 امجد بن محمد بن صالح الفرج 752.00             
SA00613172 حسن محمد حسن العليوات 400.00             
SA00265418 � احمد عي. العبدالعال "uرا 358.40             
SA00197246 سعيد بن اسماعيل بن حبيب ال اسماعيل 120.00             
SA00697404 ع6 بن عبدالعظيم بن حسن الجراش 1,720.00         
SA00122376 ع6 بن محمد بن عبد] ال ربح 180.00             
SA00368721 عمار بن سلمان بن هاشم العوا/ 276.00             
SA00345197 ماجد حيدر محمد الجراش 292.00             
SA00983794 ى "kبن ع6 بن حسن العن mوس 600.00             
SA00945211 ابراهيم بن محمد بن شفيع بن عبدالرحيم 400.00             
SA00706620 حبيب بن سليمان بن عقيل النخ6 400.00             
SA00232762  "eبن سامر الحر jkعبدالهادى بن سم 580.00             
SA00171541 ع6 بن عبد] بن محمد العتي#"  400.00             
SA00547718 محمد بن عبدالعزيز بن محمد سلم 200.00             
SA00845219 مسفر بن سهو بن مسفر العتي#"  400.00             
SA00213066  1e1 بن احمد بن الفت حلواeها 2,760.40         
SA00475860 يوسف بن جار] بن عبدالرحمن الخلف 600.00             
SA00235269 عبدالعزيز كراء حاتم الشمرى 72.00                
SA00727410 مه NO ع6 محمد ع6 ال 304.00             



SA00214454 م#1 بنت ع6 بن مصلح ال سقالن 516.00             
SA00996214 ع6 بن سعيد بن سالم ال سليم 856.00             
SA00056936 اسعد بن ع6 بن محمد السلطان 240.00             
SA00295981  �

gP Nعبدرب الرسول خليفه محمد ال� 140.00             
SA00987023  �

1eمحمد بن عبد] محمد الثا 1,361.20         
SA00171978  j#محمد بن عبدرب الرسول بن ع6 اليح 22.80                
SA00244580 ناظم بن سلمان بن ع6 بوطيبان 80.00                
SA00198569 اسامه بن عبد] بن حمد الخلف 400.00             
SA00581566  "eمنصور بن سدحان بن غازى الحر 275.60             
SA00385644 ناv بن مهدى بن ناv اليا/ 480.00             
SA00571177  1e1 الصبياeع6 الكنا Oعادل بن جا 2,000.00         
SA00528977  1eعبد] بن محمد بن مفرح القحطا 17,974.00      
SA00254136 ى jkمو| بن محمد بن صالح اله 200.00             
SA00856344 محمد بن حمود بن عامر حدادى 600.00             
SA00986620 محمد بن عبده بن شوr حمدى 40.00                
SA00969578  1eعبدالمجيد بن حسن بن عبدالخالق الزهرا 420.00             
SA00468390 ابوبكر بن عبد] بن حسن بالبيد 3,140.80         
SA00513873 باسم عبدالعزيز محمد ادريس 700.00             
SA00125589 حسن بن محمد بن حسن جبارى 4,518.00         
SA00679504  N|خالد بن حمود بن حامد القر 2,480.00         
SA00362966 يف NO 6خالد بن سعود بن محمد ع 111.60             
SA00056733 خالد بن فاروق بن محمد حكيم 1,660.00         
LB00125487 خلدون منjk دياب 360.00             
SA00984453 سالم بن سعيد بن سالم الصيعرى 400.00             
SA00333486  � سعد بن محمد بن سعد المع#" 860.00             
SA00985866  jkسعيد بن عبيد بن سعيد بابك 2,000.00         
SA00547847  N|صالح بن ع6 بن محمد القر 580.00             
SA00288442 عبدالعزيز بن محمد بن عمران عمران 20.00                
SA00987544 عبدالكريم سليمان ابراهيم سمان 13.20                
SA00459617 1 ال دبا jعبد] بن ع6 بن حس� 586.00             
SA00786944 عبد] بن محمود بن رمضا1e السندى 3,160.00         
LB00542897 عبد] خلدون دياب 1,846.40         
SA00675529 ع6 بن عبد] بن يح#j عليه 200.00             
SA00403872 mعويض بن معيوض بن عواض السل 820.00             
SA00981540  �

1e1 زايد الزهرا محمد بن عوض�" 171.60             
SA00272691 محمد بن مسفر بن سعيد الغامدى 600.00             
SA00998521  "eمحمد بن معيض بن عايض الحر 80.00                
SA00979428  1eمحمدحسن بن سليمان بن محمدحسن سبها 136.00             
SA00654287 منصور بن محمد عبد] ال�يع 3,440.00         
SA00553640  1ªنبيل بن ع6 بن طاهر االر 132.00             
SA00176245  1eهاشم بن قاسم بن هاشم تركستا 400.00             
SA94046129  "uوئام عبدالصمد عبدالحليم عطر 153.20             
SA00169521 حمد بن عوجان بن عياد الرشيدى 536.00             
SA00045123 خليفه بن محمدبن خليفه الباتع 400.00             
SA00562590 صالح بن عي. بن فهد السالمه 400.00             
SA00648533  1eفهد بن صالح بن عبد] السحيبا 880.00             
SA00568723  "eمبارك بن زيد بن عواد الحر 1,080.00         
SA00695325  jk1 ال عج jسعد بن سعيد بن حس� 480.00             
SA00654841 عبدالعزيز محمد ع6 ال شيطه 690.80             
SA00798164 هبه عبد] عبدالرحمن الراجح 552.00             
SA00804530  1 jمحمد بن محمد بن ع6 عت� 587.20             
SA00884458 فايز بن سليم بن سليمان البلوى 200.00             



SA00174511 سليمان بن صالح بن مغjk الروي6 4,400.00         
SA00231700 محمود محمد م  المختار 128.80             
SA00124879  "eعبدالرحمن صالح عثمان الحرا 800.00             
SA00693855 vكامل بن سليمان بن محمد النا 300.00             
SA00895640 ابراهيم بن عبد] بن خليفه العبدالعظيم 808.40             
SA00221644 انور بن ع6 بن محمد العباد 584.40             
SY00784588 حمد بن عبد] بن محمد العرجان 280.00             
SA00548048 زكريا ابن سلمان ابن عبد] السلمان 2,120.00         
SA00876644 فالح بن ع6 بن عبد] السعيد 172.00             
SA00298790 يوسف محمد فهد الهزاع 126.40             
SA00975136 ابراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الرميح 160.00             
SA00583320 احمد بن عبدالعزيز بن عبد] النعيم 520.00             
SA00453392 ح�" بن احمد بن عباد المع1#  200.00             
SA20983310 1 بن حسن بن ناv الع6 jحس� 42.40                
SA00553392 1 االحمد j1 بن صالح بن حس� jحس� 120.00             
SA00651891 1 بن ع6 بن حسن الثواب jحس� 2,000.00         
SA00621487 1 بن يوسف بن محمد الرحيم jحس� 100.00             
SA00526589 1 الحسن jسعيد بن طاهر بن حس� 200.00             
SA00965467 طارق بن جواد بن باقر الخليفه 80.00                
SA00458953 عبدالمحسن بن فهد بن عبد المحسن الملحم 200.00             
SA00714647 1 بن ع6 المؤمن jع6 بن ام� 165.60             
SA00052137  1eفالح ابن خريزان ابن شالح القحطا 1,620.00         
SA00673392 فهد بن صالح بن عبد] الملحم 80.00                
SA00915541 ماجد بن ع6 بن ح�" الخليفه 444.00             
SA00786634 محمد بن احمد بن محمد الملحم 181.60             
SA00675040 mالمسل "u1 بن حا jمحمد بن حس� 320.00             
SA00541211 1 الغريب jمحمد بن عبد] بن حس� 40.00                
SA00189521 محمد بن فهد بن عي. البوعبيد 221.20             
SA00785550 ه بنت محمد بن عبدالمحسن الملحم jkمن 181.60             
SA00986674 ياO بن عبد] بن عي. العي. 1,790.00         
SA00987260 يعقوب بن يوسف بن احمد الغزال 3,600.00         
SA00987321 محمد بن عبدالرحمن بن ع6 الكاموخ 80.00                
SA00816581 انمار بن صالح بن مهدى السهي6 120.00             
SA00897215  1eوك اللقما "kبندر بن محمد بن م 172.40             
SA00074542 جابر بن وحدا1e بن مظيع النج� 400.00             
SA00825474 خالد بن محمد بن عبدالهادى زمز/ 200.00             
SA00582155 ساره بنت عبدالبارى بن صالح بوقرى 107.20             
SA00084536 سعيد بن مبارك بن سعيد ال صالح 56.00                
SA00631458 عبدالكريم بن عابد بن عبد] الصاعدى 20.00                
SA00146597 عبد] بن صالح بن عبدالرحمن المقحم 600.00             
SA00696355 عبدالمجيد بن احمد بن محمد المال¶ 1,200.00         
SA00125256 ع6 بن محمد بن بالغيث العمرى 340.00             
SA00318508 عماد بن عيد بن عبد] االحمدى 140.00             
SA00325460 زىاالنصارى Nفهد بن هامل بن عطيه ] الخ� 591.60             
SA00675548 يف Nال� geكا "kال jkمحمد ابن عثمان ابن نص 2,288.00         
SA00128954 1 بن ع6 بن زراع االحمدى jحس� 400.00             
SA00193455 ابراهيم بن حسن بن محمد ال دويس 600.00             
SA00129283 ابراهيم بن حسن بن مسفر اليا/ 258.40             
SA00481234 1 بن محمد ال الش© jاحمد بن حس� 260.00             
SA00064099 1 الشتيوى jبندر بن مهدى بن حس� 263.20             
SA00654859 حسن بن حمد بن مهدى لسلوم 40.00                
SA00188364 1 ال دويس j1 بن حمد بن حس� jحس� 1,000.00         



SA00526378 1 ال دغيس j1 بن صالح بن حس� jحس� 400.00             
SA00685926 1 بن ع6 بن فرج اليا/�  jحس� 200.00             
SA00074811 حمد بن صالح بن سعيد ال منصور 400.00             
SA00653047 حمد بن مانع بن ع6 ال قراد 600.00             
SA00019842 1 ال منصور jحمد بن ي� بن حس� 1,160.00         
SA00835110 خالد احمد مسعد ال ورقش 200.00             
SA00377644 راشد بن زايد بن خرصان ال زمانان 240.00             
SA00654186 سالم بن مانع بن صالح ال مريفه 400.00             
SA00140263 صالح حسن محمد ال سنان 886.00             
SA00127598 1 ال حابس jعبد] بن ع6 بن حس� 440.00             
SA00659421 عبد] بن محمد بن احمد اليا/ 800.00             
SA00677658 عبد] بن محمد بن مسعود ال سحاق 200.00             
SA00379968 عبد] بن مهدى بن ع6 لسلوم 200.00             
SA00364970 ع6 بن صالح بن محمد ال ضاوى 400.00             
SA00963804 عوام بن رفعان بن محمد اليا/ 400.00             
SA00012889 فارس بن سالم بن فراس اليا/ 274.00             
SA00994102 فيصل بن جابر بن مهدى اليا/ 456.00             
SA00546255 محمد بن احمد بن ع6 ال مرظمه 400.00             
SA00716623 محمد بن حسن بن ع6 ال سالم 742.00             
SA00064782 1 بن صالح ال زبيد jمحمد بن حس� 248.00             
SA00674938 1 بن ناv الوعله jمحمد بن حس� 220.00             
SA00126521 محمد بن حمد بن ع6 ال منصور 800.00             
SA00237689 محمد بن صالح بن ع6 اليا/ 144.00             
SA00236257 ه محمد بن عسكر بن عتيق الخ_1 40.00                
SA00650515  1eمحمد بن ع6 بن ظافر النجرا 160.00             
SA00942517 محمد بن عليان بن عمر العليان 1,056.00         
SA00785908 مسعود بن هادى بن محمد اليا/ 104.00             
SA00985475 منصور بن هادى بن حمد ال قريشه 140.00             
SA00765530 1 بن سالم ال فرج jمهدى بن حس� 204.40             
SA00991367 1 ال سالم jمهدى بن عبد] بن حس� 200.00             
SA00268484 مهدى صالح مهدى ال حرث 1,948.80         
SA00128740 ناv بن مهدى بن ع6 السلوم 6.80                   
SA00945139 1 ال منصور jهادى بن ي� بن حس� 440.00             
SA04588542 ي� ع6 مهدى ال ابالحارث 120.00             
SA00641179 1 بن جابر ال نصيب jبن حس� j#يح 180.00             
SA00568933  �eمحمد بن زايد بن سمران الحار 8,968.00         
SA00650512 1 بن حمد بن محمد ال ذيبان jحس� 720.00             
SA00139909  N.ع6 بن عواده بن عيد الحبي 60.00                
SE00129872 TINA BUTHAYNA HASSON 200.00             
SY00994572 صفوان احمد صقال 2,880.00         
DE00986248 MELHEM BAHA 800.00             
SY00549866 محمد رافت محمد حمدى شماع 246.80             
SY00214478 زاهر محمود االسعد 800.00             
SA00653198  �

1eطلعت بن ابراهيم ابوالحسن المسلما 6,880.00         
SY00458722 يف NO عمار مدحت 2,920.00         
SY00412278 محمود خالد عقيل 600.00             
SY00513547 را/ سمjk معضعض 2,000.00         
UK00589066 PIERRE VALENTINO VALENTIN 2,300.00         
NL00739920 SAID JAMA 1,732.00         
UK00074514 EBTISAM EL SAYED IBRAHIM 160.80             
UK00994523 FOUZIA ERRAMI 10,000.00      
UK00469104 MOHAMMED AZAM 1,620.40         



UK00011222 HANIF GAFFAR 600.00             
NL00968520 ABDILKADIR SHEIKH ABDULLE 2,000.00         
RO00975542 LAURA MIHAELA BALAN 400.00             
UK00632295 SALAM AMIR AL SULTAN 4,400.80         
UK00972584 AJMAL AYUB 297.60             
SA00286552 صالح بن فهد بن ع6 العثمان 2,712.80         
USA0051267 BASSAM ABI FARAJ 90.00                
US00693521 GEO TOM MURICKAN 400.00             
JO00525266 رشا مفلح الحاج عبدالقارد مهنا 7,416.00         
JO00677156 1 القطب jبثينه محمد حس� 6,706.00         
SA00368011 حسن بن عبدالعزيز بن حمد الشبانه 10,892.40      
JO00355978 محمد رب� عبدالقادر الزرو 4,300.00         
US00875948 BARBARA MUNSAN 890.00             
US00826349 CLIFFORD DUNN RHODES 114.40             
US00521470 SAFAI ARKAWI 200.00             
US00285611 JAYME CHANTELL HARRIS 680.00             
US00693566 MAHER SHAFIQ HAMADEH 12,000.00      
US00347967 ISAM AHMAD SARAMA 81.60                
YE00132546 اق "kطارق محمد عبدربه ال 976.00             
YE00258521 ياO صالح محمد 160.00             
YM00528975 WESAM ABDULLAH TAHER 2,800.00         
EG00817296 محمد حلm محمد جاد] 800.00             
0025478770 1 عبد] ابراهيم jحس� 2,200.00         
0025825822 راشد احمد عثمان مبارك حمودى 660.00             
SY00856824 رنا وحيد قد| 760.00             
0070243121  1ªعزه ع6 القا 9,680.00         
PS00289739 نبيل خالد شاكر عايش 14,560.00      
SA00252547 وليد بن عبدالعزيز بن حمد النافع 1,104.00         
0065722253 امل عبدالرحمن ع6 سعيد الجروان 1,125.60         
0044038628 شيخه ثا1e المرر 4,502.40         
0056394740 rشيخه سعيد المزرو 1,070.00         
0057665836 ع6 عبدالرحمن ع6 سعيد الجروان 1,125.60         
0061658326  g#محمد راشد ع6 الحفي 1,360.00         
OM00958449 سعاد بنت ع6 بن محمد 98.00                
SA50666413 1ى 1kسعود بن الدهرى بن منقل الع 200.00             
SA00653247 عامر بن سعيد بن ع6 الصيعرى 200.00             
SA00357640 1 الهالل jجعفر بن ع6 بن حس� 600.00             
SA00236950 عبد] بن حمود بن ع6 العوده 600.00             
JO00020604 محمد صابر فالح العمرى 3,404.40         
SD00372184 محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم 1,944.00         


