
NIN / رقم 
المستثمر

Name / االسم

 Dividend 
Amount in 
AED / مبلغ 

األرباح بالدرBم
18101969 مطر محمد دحروى العامرى 502,500.00   
47387587 راشد عبد3 النعي0 400,000.00   

SA00451236 سليمان بن محمد بن صالح السيف 300,000.00   
EG00658299 يوسف محمد مدحت يوسف الفار 240,120.00   

80720235 Eغانم عبدالرحمن سعيد غانم ال ع 200,000.00   
8112222 M جمعه حسن صالح الجس0 NOحس 128,996.20   

54357473  PQسالم راشد حمد اغدير اجت 125,680.00   
TN00994331 سليم بن محمد حسن شيبوب 124,000.00   

49041724 Tالمزرو Eع M NOسالم Eجابر ع 70,624.20      
9727455 جاسم محمد يوسف بوخماس 70,000.00      

AT00269400 ISSA SALIM 66,762.40      
KW00693157 كه الكويتيه االوY للتجاره العامه ]̂ ال 66,237.60      

68244674 Eخميس محمد الخي aعي 62,697.40      
40915182 محمد احمد عبد3 حسن القميش 60,000.00      

SY00283911 اياد حسن ابراهيم 60,000.00      
SA00214430  NQمحمد بن براهيم بن عبد3 اليح 60,000.00      

87029881 يوسف عبدالجليل يوسف درويش 57,407.80      
78542698 Eخميس محمد الخي aخميس عي 56,000.00      
58554707 مهدى محمد حسن بابا حسن 51,856.00      

SA00997642 فتحيه بنت راشد بن عبدالرحمن الراشد 50,920.60      
5231699 M ش.ذ.م.م Nlكه ام بروبرت ]n 50,000.00      

65233489 Tمحمد مطر ابونمر المزرو oنا 50,000.00      
3797780 كه مركز البستان ذ.م.م ]n 50,000.00      

22526352  p Pqمصلح جمهور االحبا Eعبد3 ع 45,020.00      
UK01077612 RAVIN GOBIND SAKHRANI 40,798.00      

51041770 sسعيد المحر ]̂ مسلم سالم مب 40,400.00      
66998525 Eاحمد مطر ماجد طارش الخي 40,000.00      
72477251 عيa اسماعيل عE عبدالرحيم الفهيم 40,000.00      

SA25111967 طارق جواد عمر السقا 40,000.00      
IT00482545 PIERO RIZZO 35,905.00      
88925641 ى Nlيوسف المه Nlصنعاء عم 35,513.00      

KW00258447 كه النور العالميه القابضه ]n 33,018.80      
9938648 ى Nlمحمد عبد3 بروك الحم 31,297.60      

68827328  PQفهد سعيد جمعه الكت 31,109.00      
12418410 Eعبيد ال ع Eعائشه ع 30,527.40      
90932918 هند طيب باقر 29,063.60      
11490804 طيب عبدالرحيم احمد باقر 28,332.60      
7961468  Pq Nlعفراء محمد مسعود المح 28,000.00      

28513027 سعيد راشد عE الش{ 28,000.00      
6693588 عبدالمنعم السيد محمد عبدالرحيم الهاش0 27,785.00      

SA00632559 ن Nlمحمد بن عبدالعزيز سليمان المق 27,369.40      
56278762  PQاحمد عبد3 علوى محمد الجني 26,241.20      
78711692 Tعمران احمد عمران احمد المزرو 26,134.00      

JO00786765 احمد حل0 منيب عرموش 26,000.00      
SA00563214 طارق زيد عبدالعزيز الفياض 25,986.20      
SA00584877 عبدالمنعم بن راشد بن عبدالرحمن الراشد 25,000.00      

78254943 عبد3 عبيد عبد3 طحواره 24,525.00      
11149716 عبد3 عبدالرحمن جابر بالشاالت 24,440.20      



49572872 عبد3 محمد صالح عبد3 محمد الجس0 24,141.00      
26462949 طيب عبد3 محمد الركن 23,540.00      

SA00571652 محمد عوض غوث باوزير 23,005.00      
71264175 Eعبد3 الع Eعارف حسن ع 22,692.80      
57428778 Eخميس الخي aموزه عبيد راشد زوجه عي 22,000.00      

JO00854721 راs حسن سعيد خويره 22,000.00      
19759261 Tمحمد خليفه راشد المزرو 21,835.00      
67044632 عبداللطيف عبد3 عE القرقاوى 21,417.40      
6496337 خميس راشد خميس كراز احمد السبو� 20,552.00      

US60233651 TOUFIC MOHAMMED JEIROUDI 20,000.00      
8879255 كه تمويل ش.ذ.م.م ]n 20,000.00      

65528076 عبدالمجيد عبدالرزاق محمد عE بدرى 20,000.00      
65329685 كه االمجاد لالستثمار ش.ذ.م.م ]n 20,000.00      
33698745 Eخميس سالم عبد3 خميس بوهارون ال ع 19,942.60      
8458954 سالم احمد عبدالرحمن النعي0 19,629.40      

25236902 اسمهان خلفان محمد بوسارى 19,393.00      
83063323 بدر محمد يوسف عبدالكريم بوخماس 19,200.00      

SA02791901  Nlعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن فهد الحك 19,000.00      
83408820 محمد سهيل عE الظاهرى 18,740.00      
49737045 محمد سعيد مطر سعيد بن بليله 18,400.00      

LB00126901 طانيوس نمر صليبا 18,300.00      
SA00842764 ان M Nlفهد بن عبدالرحمن بن راشد الرم 18,275.00      

82440641  Mqعبدالواحد محمد عبدالرحيم الزرعو 18,117.60      
66553298 سالم عبيد سالم عبيد السويدى 17,514.00      
65662819 احمد غانم سعيد مطر السويدى 16,880.00      
33766909 احمد السيد محمد خليل السيد هاشم الهاش0 16,723.20      

SA00654987 ن Nlعبد3 عبدالعزيز سليمان المق 16,320.00      
98238285 احمد عE محمد الظاهرى 16,108.20      
22772266 عبدالحكيم عبيد محمد البدور 16,029.00      

SA00284916 محمد بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 15,407.60      
41278405 عائشه محمد عبيد 15,035.80      

SA00202018  Mqمرزوق بن محمد بن مرزوق القحطا 15,000.00      
SZ00121410 ADAM SAID 15,000.00      

6555502  Pqمحمد حمد مصلح جمهور االحبا 14,600.00      
9683724  MQابراهيم عبد3 الحوس Eع 14,472.00      

LB00467173 aسالم عبدالرحمن القي 14,440.00      
95251828  Pqشفاء راشد حمد عبيد الزعا 14,272.00      
56936588 عبد3 عبيد بن صبيح الفال� 14,200.00      

SA00722515 منصور بن زيد بن ابراهيم ال محمود 14,197.40      
SA00855885 آل سعود Nlعبدالرحمن بن سعود بن الكب Nlالم 14,190.00      

78025874 سعيد سالم عE معيE المحرزى 14,104.00      
67333805 Yمحمد محمود اسماعيل الكما 14,004.00      
32019034 امل عE محمد غيث السويدى 14,000.00      
82289284 اnاء ابوبكر صالح زوجه عبد3 الهاجرى 13,926.60      
43867755 سالم عبيد عمر المنصورى 13,793.40      
7725660 محمد خليفه ناo بالحباله 13,720.00      

SA00045678 عمران بن عبد3 بن ثنيان الثنيان 13,480.00      
10431219 عE راشد سلطان راشد الكيتوب 13,200.00      

SA00528977  Mqعبد3 بن محمد بن مفرح القحطا 12,412.00      
PAK0034660 IJAZ ANWAR OR FARHA IJAZ 12,200.00      
SA00364522 مجموعه صكوك لالستثمار 12,000.00      
QA00653259  Mزامل الخلي� Eع aاحمد عي 11,978.60      



54786840 محمد سيف غانم سلطان السويدى 11,808.00      
18728339 مروان احمد ماجد الغرير 11,671.40      
90410982 عمر عتيبه عبد3 احمد العتيبه 11,612.40      
67014621 فاطمه يوسف عبدالرضا النويس 11,589.60      
7171256 راشد مبارك قران راشد المنصورى 11,440.00      

99061958 مسلم الزفنه مسلم العامرى 11,232.00      
9170676 ى Nlربيع محمد عبدالعزيز المه 10,863.00      

69899640 سلطان محمد سلطان بن حارب الفال� 10,800.00      
RU00062911 IGOR STRELNIKOV 10,800.00      

27127632 ى مفتاح Nlى احمد خ Nlخ 10,423.00      
21030981 محمد خليفه سيف بن فطيس المنصورى 10,328.80      
46472118  Mqسعيد سيف معيوف العريا 10,268.80      
62407180 امنه ناo محمد عE ناo النويس 10,175.20      
62415590 سالم راشد عبد3 النعي0 10,023.40      
99601240 زهره نعمت 3 زوجه احمد لط�M الهرمودى 10,020.00      
58091569 سعيد مطر ب� مبارك هواش الخيE المنصورى 10,017.80      
38806820 M بن عجاج NOمنيف عامر سالم 10,000.00      
92338938 جاسم محمد عبدالكريم محمد المظرب االحمد 10,000.00      
95761288 محمد احمد جمعه جPl السويدى 10,000.00      
99089673 Tسيف سارى بلوش براك المزرو 10,000.00      

JO00469137 حيا�q سليمان كايد ابسيس 10,000.00      
LB00326015 هاله عE عبد3 10,000.00      

1115531 جمال محمد عبد3 خليفه المرى 10,000.00      
5236610 طناف للعقارات ش ذ م م 10,000.00      
7968096 ذياب سلطان ذياب صقر ال نهيان 10,000.00      

26778623 ى Nlمحمد عبيد حميد المه 10,000.00      
28087856 احمد سعيد عبد3 بالحب العامرى 10,000.00      

CN00469788 HU XUEFENG 10,000.00      
EG00325628 ساميه محمود احمد الوكيل 10,000.00      
IQ00875216 عبدالهادى محمد هذال 10,000.00      
SA00346807 بيت الخليج للوساطه التجاريه 10,000.00      

56681002  Mqمحمد احمد محمد عبد3 الزرعو 10,000.00      
2164331 Yسعيد مبخوت عبد3 المنها 9,804.00         

PS00370190 زاهر محمد سليمان 9,800.00         
66633311  MQالحوس Eمريم نجم عبد3 سيار ع 9,668.00         
75748770 محمد صالح عبدالرسول عبد3 الشواب 9,597.80         
11225896 جاسم يوسف يعقوب عيa المنصورى 9,545.00         
83027011 aالقبي nرفيعه هالل درى يا 9,478.00         
38867640 فياض كميدش حمد بن علوبه 9,371.80         
30173109 ى Nlسيف راشد عبيد خميس المه 9,330.40         
6052376 عبد3 سلمان سليمان العامرى 9,284.40         
3063919  Pq Nlمريم سارى فن عبد3 المح 9,243.20         
4753530 محمد خليفه محمد هادى المنصورى 9,169.60         

24262400 سعيد خليفه محمد هادى المنصورى 9,169.60         
80596204 خليفه محمد هادى المنصورى 9,169.60         
26940076 sسعيد عبد3 محسن سعد سعيد المحر 9,118.00         

SA00254214  MQبراهيم بن محمد بن براهيم الحصي 9,100.00         
36336959  Mqعبد3 خميس الحسا 9,082.00         
81908594  Mqاحمد خميس الحسا 9,082.00         
88973614  Mqبسمه خميس الحسا 9,082.00         
6555596  Pqبن سالم بن جاسم الزعا Eراشد ع 9,000.00         

FR00606178 JEAN PAUL AUGUSTE JULIEN COUETIL 8,960.00         



30341451  Pqالزعا aمريم محمد عي 8,902.60         
SA00586314  pEالسه p

Mqسعد بن محمد بن مطلق الفطيما 8,902.60         
SD00012477 Eعمر ع Nlمعاذ بش 8,800.00         
UK00860968 احمد ابوبكر عبد3 لعجم 8,800.00         
SA00256391 عبد3 بن عمر بن محمد بن الدن 8,660.00         

KW00332967 حمود سلمان احمد سلمان اال ستاد 8,644.00         
3578299 خالد احمد عبد3 الخالدى 8,640.00         
6391188 راشد خميس جمعه سيف السويدى 8,600.00         

KW76562134 بدر خالد يوسف احمد القبندى 8,600.00         
SA00558285 صالح بن محمد بن سليمان النمله 8,579.20         

96586744 Tربيع المزرو Eخليفه سهيل ع 8,510.00         
84563862 جمعه محمد عبيد اصبيح 8,476.60         

UAE0036422 كه الشعفار الوطنيه للمقاوالت (شذ م م) ]n 8,400.00         
SA00564301 منصور بن عبد3 بن محمد العثمان 8,246.80         
SA00445830 مطلق بن عوده بن مطلق الشمرى 8,200.00         
SA08121961 حسن بن محمد بن عبدالوهاب ال الشيخ 8,200.00         

53745912 جمعه محكوم جمعه االسود 8,144.40         
4094198  Pqابراهيم راشد الزعا 8,134.20         

61629164 خلفان محمد خليفه بوسارى السويدى 8,131.80         
9283726 عبيد سلطان عبيد وقيش الظاهرى 8,106.20         

SA00955235 رقيه سعيد احمد بغدادي 8,063.40         
4345437  PQجل M NOصالح حس M NOفريد حس 8,001.00         

97425247 يف السيد الهاش0 ]n خالد محمد 8,000.00         
6464455 صالح احمد القمزى واحمد حمد المرى 8,000.00         

JO00615200 احمد عبدالرحمن احمد ابو الهدى 8,000.00         
ZA01123237 IDRIS HOOSEN MAHOMED 8,000.00         
SA00258747 جوهرة عبدالعزيز عبدالرحمن آل الشيخ 8,000.00         
JO00665541 طارق طاهر فارس الشعكه 8,000.00         

58009195 Eمحمد فاضل سعيد الهام 7,726.40         
18696494  Pqبد Nlالجمعيه التعاونيه لالسكان والتعم 7,700.00         
8775816 هناء عE النعي0 7,665.00         

17899379 نايف ابراهيم راشد سالم حميد بن عبود 7,665.00         
19612071 خالد سلطان ابراهيم الحساوى التمي0 7,631.20         

EG00067613 محمد انور صادق المشنب 7,571.20         
SA00275522 خالد بن داود بن سليمان الفايز 7,570.00         

44441601 M تهلك NOفاطمه محمد العطار زوجه صالح حس 7,543.40         
11358245 سعيد سعيد خليفه قريش 7,498.40         

JO00216515 وليد بشNl مصط�M مصط�M سفارين 7,400.00         
3799899  PQمحمد عبيد سلطان عبيد الكع 7,400.00         

SA00669137 رائد بن فهد بن محمد النعيم 7,374.60         
33516959 مسعود عبد3 محمد الجنا� 7,368.20         

SA00379410 فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالكريم 7,361.60         
7878249 Eعبود مصبح عبود الغف 7,340.00         

JO00722345 M مو� زياده NOفاطمه حس 7,322.00         
27914380 مطر سالم ابراهيم صغNl الظاهرى 7,264.40         

IQ00459682 محمد فارس عبدالرشيد 7,220.00         
2243962 عمار السيد هاشم الموسوى 7,214.00         
5358536 نجيبه السيد شPl الموسوى 7,214.00         

18791735 حميد السيد هاشم الموسوى 7,214.00         
48402718 فاطمه السيد عE الموسوى 7,214.00         
81256702 فيصل السيد عE الموسوى 7,214.00         
50847527  PQم الكت Nlسلطان عبيد الزفنه حض 7,202.00         



88125462 عبد3 سيف عبيد بن مسحار 7,200.00         
2782088 خالد عيa خلفان سليمان الحريمل 7,200.00         

40662923 مو� عيa مو� العامرى 7,190.80         
LB00094568 جورج جوزاف شهوان 7,169.00         

3283780 مريم احمد محمد حسن بابا حسن 7,071.20         
5138471 محمد احمد محمد حسن بابا حسن 7,071.20         

12839559 هنادى محمد حماده زوجه احمد محمد حسن 7,071.20         
42359905 فوزيه احمد محمد حسن بابا حسن 7,071.20         
31541165 صالح سعيد سالم سعيد الشوكرى 7,059.40         
41953811  Mqالحسا Eسالمه عبد3 خلفان ع 7,000.00         
23784512  p0سالم حارب العمي Nlحارب مغ 7,000.00         
7595857 فريده عبد3 عبدالرحمن الخاجه 7,000.00         

EG00125478 Tيوسف حامد البدوي رفا 7,000.00         
43849182  Mqاحمد عبدالعزيز جاسم عبد3 كشوا 7,000.00         

SA00269365  Mqنوره بنت عبدالهادى عبد3 القحطا 7,000.00         
68798397 عبدالناo ابراهيم سيف احمد كلبان 6,992.80         
4843524 محمد السيد هاشم السيد عبد3 الموسوى 6,979.20         
5640798 حسينه السيد هاشم الموسوى 6,979.20         

38755838 يفه السيد محمد الموسوى ]n 6,979.20         
44319108 معصومه السيد هاشم الوسوى 6,979.20         
50173215 سيف محمد سيف سيف السويدى 6,933.60         
9752313 aحصه احمد خميس القبي 6,901.40         

43829581  Mqجعفر عبد3 جعفر الزرعو 6,896.00         
77952174  Mqعبدالعزيز عبد3 جعفر الزرعو 6,896.00         

7524483771 السيده هند عبدالجليل محمد عبدالرحيم 6,800.00         
98776112 سيف احمد عE احمد الحداد الحوازم 6,800.00         
2352303 ريم ابراهيم راشد سالم حميد بن عبود 6,773.60         

46347166 ى Nlنوره سهيل المه 6,772.40         
27451748  M NOسوسن محمد ياس 6,749.20         
35324660 عتيبه سعيد احمد خلف العتيبه 6,749.20         
1151497 Tخليفه احمد خليفه خلف المزرو 6,726.40         

47214195  Pq Nlالمح Eكامله محمد ع 6,726.40         
4440222 M العيدروس NOعبدالرحمن طه عبدالرحمن حس 6,725.00         

94268261 M المرزو��  NOمحمد حس M NOحس Nlسم 6,652.80         
73359037 aحمد الشام Eمبارك سعيد ع 6,621.40         
85908809 ابراهيم عبدالقادر محمد صحراوى 6,610.00         

EG00569875 محمد منصور فه0 احمد 6,600.00         
56958785 عE عبدالرحمن احمد 6,600.00         

CA00984533 NAHEED SHAIKH 6,600.00         
PK00547841 NIZAM UDIN NOORDIN 6,600.00         

78115946 احمد محمد سعيد جوكر 6,590.00         
77509624 سعيد مطر سعيد مبارك المنصورى 6,588.40         
65355215 فاطمه محمد عباس زوجه سعيد عبدالجليل 6,500.00         
99431795 aالشام MQاحمد لحسي Eصالح احمد ع 6,420.60         
66761604 جاسم محمد اسماعيل محمد احمد 6,420.00         

SA00653297 محمد بن عبدالمحسن محمد العنقرى 6,419.40         
6528451 Tراشد سعيد جاسم غريب المزرو 6,400.00         

12398741 Tمحمد سيف حمد ماجد المزرو 6,400.00         
SA00508124 عبدالمحسن بن زيد بن عبدالعزيز ال مسعد 6,376.60         

69875781  M NOمحمد احمد حس Eعبدالرحمن ع 6,329.40         
AU00129837 SALEM BERRACHED 6,316.40         
UK00604913 JAFFAR SADIK ALLAWI 6,300.00         



SY00398561 فراس راشد الباشات 6,282.60         
IN00459738 SAMEERA SHAHID HASAN KUMAR 6,220.00         
SA00211455 معاذ بن عبد3 بن محمد ال الشيخ 6,190.00         

66844225 عبد3 محمد مطر الحج الفال� 6,178.40         
6664551 سالم صالح بخيت خميس الصيعرى 6,162.20         

86551122 ورثه عE سالم عبيد المال 6,050.00         
SA00129709 محمد بن احمد بن صالح الشاعر 6,050.00         

25161121 Eمضحيه راشد مو� الهام 6,017.80         
51666178 خليفه محمد خليفه جمعه السويدى 6,017.80         
72755794 محمد خليفه محمد خليفه جمعه السويدى 6,017.80         
38550362  Pq Nlعائشه عبد3 ارمله جمعه سالم المح 6,010.20         
95442660 ى Nlاحمد المه Eمحمد سيف ع 6,004.00         
8753258 حمدان محمد خليفه ضا� العمي0 6,000.00         

18747839 محمد عتيق شامس احمد العامرى 6,000.00         
4566662 كه الشعفار للنقليات ذ.م.م ]n 6,000.00         

EG00614122 ى دسقورس �lرشاد م 6,000.00         
IR00584675 AKBAR NASROLLAH SIFI 6,000.00         
JO00958674 مجدى حل0 رضا عايش 6,000.00         
LB00467682  MQطارق رفيق حاسبي 6,000.00         
SY00456532 خلدون عدنان مخلوف 6,000.00         
SA00576782  �qالعيسا Eمحسن بن عبد3 بن ع 6,000.00         
EG00623155 محمد سيد سيد الرواس 6,000.00         
SA00569758  �qغو Plبسام بن طلعت بن محمد ال 5,978.00         

11861688 M خورى NOمحمد جواد يوسف حس 5,958.80         
64896912 بخيت سالم بخيت الصيعرى 5,949.00         
89191061 فت بدير محمد Nlم 5,916.80         

SA00439766 عادل عبد3 فهد الشعالن 5,914.00         
8854555 عفراء سالم راشد المنصورى 5,900.00         

SA00927537 جاسم بن حسن بن عE ال قواحمد 5,884.00         
28655945 aسالم خادم محمد القبي 5,866.00         
30757618 M زوجه يوسف حبيب NOخاتون شعبان عبدالحس 5,861.00         
39950639 حصه مطر محمد مطر 5,833.80         
67960131 عبدالعزيز مطر محمد مطر 5,833.80         
96230166 شمسه مطر محمد مطر 5,833.80         
5557712 عE محمد عE الخوار النعي0 5,825.20         

67246267 ف سيد عE سيد ماجد الفردان ]n سيد 5,811.00         
40701438 موزه سعيد احمد خلف العتيبه 5,811.00         

PAK0078408 M YAQOOB WADIWALA 5,800.00         
5542847 Tعبيد حميد المزرو oراشد نا 5,778.60         
8214569 Tعبيد حميد المزرو oعلياء نا 5,778.60         

50443943 Tعبيد حميد المزرو oمحمد نا 5,778.60         
86574530 شيخه سيف محمد 5,778.60         
53961027 Eفاطمه حمد ع 5,778.60         
86382891 M باقر الخورى NOيوسف محمد ام 5,778.60         
91543422  Mqيا ]̂ موزه الشيبه خميس عبد3 ال 5,778.60         
64848530 ابتسام مبارك جابر مفتاح 5,778.60         
84764172 Eعبيد حمد الغف Eسهيل ع 5,778.60         
86041181 علياء محمد رفيع عبدالخالق الدالل 5,778.60         
49683135 عمر ابراهيم عمر 5,751.20         

IR00269303 اسحق محمدعE ال هاش0 5,750.00         
SA00459588  Pqعدنان بن احمد بن محمد المغر 5,740.00         

80648647 بدريه محمد رفيع 5,710.00         



JO00201258 رائد عبداللطيف عبد عوامله 5,659.20         
12427173 محمد طاهر محمد عE اسماعيل بدرى 5,649.00         
91612335 عارفه السيد محمد السيد عبدالرحيم الهاشم 5,641.00         
80034005 aمحمد هالل الشام oابراهيم نا 5,601.00         
66778485 عباس ناo عE ناo الحواى 5,601.00         
47369960 سعيد مطر سعيد بن بليله 5,600.00         
46338638 Eمبارك ب� هواش الخي 5,600.00         

DZ00689326 محمد قيدوم 5,600.00         
90874006 محمد ابرهيم عيa محمد 5,600.00         

SA00076514 مصط�M بن م� بن حسن خريده 5,588.00         
92801358 يوسف احمد يوسف عبد3 لوتاه 5,581.40         
36751471 محمد خليل محسن التاجر 5,571.40         
42891251  Mجر� Nlراضيه كريم صغ 5,544.40         
39369340 جالل محمد سيف حميد الخالد 5,539.20         
56248309  �Qموزه سيف مانع الرمي 5,539.20         
93169187 زينت عبدالرحيم عبدالجبار 5,539.20         

SA96048554 راكان بن ابراهيم بن عE القرعاوى 5,508.20         
80469045 جهاد محمد اسماعيل حسن الرم{ 5,434.00         
82023245 سيف غانم سيف السويدى 5,433.40         
84355626 سلوى محمد احمد عبد3 الريس 5,433.40         
60989079 شمسه سلطان عبد3 5,410.60         
6580779 محمد ابراهيم جواد الرضا 5,401.00         

41906996 محمد عبدالكريم ن  3 العارف 5,400.00         
JO00345753 oجمال عبدالحميد عبد3 النا 5,400.00         

49373536 احمد ثاMq عE بن غليطه 5,387.40         
48595764 Tمحمد صياح محمد عبيد المزرو 5,375.00         
1148373 Eمحمد جمال محسن ع 5,359.80         

36734045 Tعائشه هالل خلف هالل المزرو 5,346.00         
91897639  Mqيا ]̂ عE سعيد هزيم ال 5,346.00         
15347837 كفايه هاشم مو� الحمادى 5,346.00         
70719155 ه احمد سعيد زوجه احمد محمد عبدالكريم Nlسم 5,346.00         
78996655  M¡ورثه احمد سعيد محمد العو 5,346.00         
88138096 فوزيه ابراهيم عبدالرحمن يونس 5,346.00         
95845767 علياء احمد محمد زوجه عتيق سالم محمد 5,318.60         
90145151 Eعائشه احمد فاضل الهام 5,309.20         
50720843 Eعبيد حمد الغف Eخليفه ع 5,309.20         
81749656 سناء محمد عبد3 سيف السويدى 5,309.20         
3419508 مو¡M محمد زوجه عبد3 ماجد القاس0 5,309.20         

63693566 سالم غريب سالم غريب القمزى 5,300.00         
63953987 فلنتينا عبدالمحسن عبدالحافظ 5,300.00         

EG00265745 كريم محمد ثروت البحر 5,300.00         
71651143 نبيل احمد سلطان عبدالكريم المر 5,295.00         
94980736 جاسم محمد احمد سيف 5,260.00         

MA00891762  MQناديه مغ 5,260.00         
3544298 aامنه حسن عبيد حسن الشام 5,245.40         

67926672 ه سعيد عبد3 العامرى Nlه 5,226.60         
KW00495662  Pاحمد حا� M NOمحمد حس 5,216.00         

48444133 محمد عE عباس خميس حسن العلياك 5,202.00         
75894769 عE سالم عE مبارك الجزي£ 5,200.00         
54143803  �Qميثا محمد سالم صالح الغي 5,160.00         
61649788 فيصل عE طاهر عE الحمادى 5,160.00         
70335536 ماجد عE احمد عمران 5,114.60         



42550183  PQسعيد فهد سعيد جمعه الكت 5,107.00         
88748379 Tاحمد عبيد غنام ب� سلطان المزرو 5,102.20         
74114894 ى Nlعبيد غانم المه aراشد عي 5,100.00         
11998362  M¡سعيد احمد سعيد محمد العو 5,092.80         
59676825 aيونس ابراهيم عبدالرحمن يون 5,092.80         
4367512 جمال عE ابراهيم احمد النعي0 5,080.00         

78877832  PQمحسن المصع Eساره عاتق ع 5,074.60         
SA00639001 ه بنت فهد بن سعود السديرى Nlمن 5,074.00         
SY00987463 عبدالفادي جرجور 5,070.20         

KW00112336 امنه جمعه حسن غريب 5,070.00         
4503607 كه المستثمر االمارا�q ذ.م.م ]n 5,042.40         

SA00761310 عبدالعزيز بن عبد3 بن محمد الحساوى 5,037.00         
65289821 M الخورى NOتريم صديق محمد حس 5,028.80         
5698633 فيصل احمد الحزs حموده العفارى 5,020.00         

38629003 محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 5,011.20         
1298039 Tمطر ابونمر المزرو oمحمد نا 5,000.00         

19126358 aعبد3 احمد درويش كرم القبي 5,000.00         
80077718 aيونس محمد عبدالكريم الشام 5,000.00         
4872657 المدائن العقاريه 5,000.00         

EG00285652 عبدالغفار محمد انور عبدالغفار حجازى 5,000.00         
SA00546393 خالد بن محمد بن ابراهيم الحصان 5,000.00         

33961204 احمد عبد3 عبدالرزاق عبد3 4,987.00         
50790498 يف ]n علياء نظام محمد 4,987.00         
62839242 فاطمه عبد3 عبدالرزاق عبد3 4,987.00         

SA00348280 Eبن دغش السه oنا M POدغش 4,978.00         
SA00477186 عالء بن عدنان بن عبد3 الوهيب 4,970.00         

71880598 سعيد محمد سعيد عبد3 العمودى 4,969.00         
76161040 وفاء محمد سعيد عبد3 العمودى 4,969.00         
78623878 صفيه محمد سعيد عبد3 العمودى 4,969.00         

SA44556699 عبدالعزيز بكر محمد بن الدن 4,966.00         
60342926  M¡طيب محمود محمد حسن عو 4,940.00         
82456755 M صالح زوجه عبداللطيف القرقاوى NOشهله ام 4,932.00         
85017504 عE راشد عبيد محمد بحلوط الش{ 4,922.00         
61447680 محمد عبد3 عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 4,913.80         
45776820 محمد احمد عE محمد الش{ 4,901.40         
99219402 سيف راشد عبد3 النعي0 4,901.00         
98726351 منصور محمد الشيخ منصور الرخي0 4,900.00         
62107303 ب� مصبح حمد الغشيشالمرى 4,899.80         
74935322 احمد بن ناo سالم بMQ ياس 4,886.60         
54219265 Tحرموص سعيد المزرو oميثه حمد زوجة نا 4,886.00         
71289547 Tحرموص سعيد صالح المزرو oحمد نا 4,886.00         
80686313 Tحرموص سعيد صالح المزرو oمحمد نا 4,886.00         
91468967 Tحرموصسعيد المزرو oحرموص نا 4,886.00         
66333742 مريم جمعه حمد 4,881.20         
79683534 M صالح NOغاده حس 4,881.20         
95517947 موزه سعيد عبد3 الظاهرى 4,881.20         
41544739 M صالح محمد NOسوسن احمد زوجه صالح الدين ام 4,881.20         
66542295  M¡احمد سعيد محمد العو Eلي 4,881.20         
80111126 جاه محمد سعيد الر¡M زوجه عبد3 الفال� 4,881.20         
96417318 فاطمه عبد3 مصبح محمد بوهناد 4,881.20         
6874477 ب� سالم سعيد المظلوم السويدى 4,881.20         

42398215 ى Nlعبد3 سيف راشد عبيد خميس المه 4,881.20         



27897024 ه احمد محمد Nlسم 4,881.20         
90295885 خليفه سيف عبيد السويدى 4,872.20         

SA00825918 مو� بن محمد السليم 4,864.40         
76848844 فيصل ابراهيم عبدالرحمن يونس 4,862.80         
84136506 مريم خليفه سعيد بن دميثان 4,862.80         
3226626 شمسه زيد سعيد 4,862.80         

24584464 فاطمه عE راشد مصبح راشد الظاهرى 4,862.60         
97573881 علياء عE راشد مصبح راشد الظاهرى 4,862.60         

GR00507711 PANAGIOTIS SPYROPOULOS 4,853.20         
23210633 Tشيخه ب� عبيد سالم المزرو 4,844.80         
25699821 عفراء سعيد خميس 4,844.80         
36484689 Tمريم ب� عبيد سالم المزرو 4,844.80         
78552422 Tمديه ب� عبيد سالم المزرو 4,844.80         
99931985 Tب� عبيد سالم المزرو 4,844.80         
20757137 فاطمه خليفه سعيد هالل بن دميثان 4,844.80         
23174503  Mqمحمد الديوا Eنجالء ع 4,844.80         
85928960 عادل غانم حسن غانم 4,844.80         
11303601 Eفاطمه سعيد زوجه خليفه خلفان ض{ الهام 4,840.00         
14725859 شطيطه راشد سالم 4,840.00         
19355643 مصبح مبارك مصباح المرر 4,840.00         
28706084  Mqسعيد صالح عبد3 الغيال 4,840.00         
34973079 شيخه عبيد حمد 4,840.00         
47461621 عائشه محمد زوجه محمد احمد محمود النعي0 4,840.00         
99844980 فالح مسلم الزفنه مسلم العامرى 4,840.00         
1828363  Pqمحمد عبدالرحمن حسن العر Eلي 4,840.00         
7493941 لولوه محمد عبدالرحمن حسن العرى 4,840.00         
8233495 خالد سعيد عE سعيد الهش 4,840.00         

11761276 فريد محمد رضا االنصارى 4,840.00         
19278612 وم ]̂ شهد محمد محمود محمد م 4,840.00         
19316475 عبد3 احمد عبدالرحمن محمد ال محمد 4,840.00         
20656344 عE عبد3 غانم عE الفال� 4,840.00         
23778150 سوسن عبد3 زوجه سعيد عE الهش 4,840.00         
26956965 فهد محمد عبدالرحمن حسن العرى 4,840.00         
30099070 علياء سعيد عE سعيد الهش 4,840.00         
46956692 سعيد عE سعيد الهش 4,840.00         
56633606  Pqعبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن العر 4,840.00         
58955414 فاطمه محمود محمد ارمله عقيل عE بست� 4,840.00         
61988137 محمد عبدالرحمن حسن العرى 4,840.00         
62006789 نوره محمد عبدالرحمن حسن العرى 4,840.00         
77290712 بدريه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 4,840.00         
77990254  PQضعيف حمد غدير اجت 4,840.00         
78117350 ى عE محمد يحNQ الشيخ عE ال بريك Plص 4,840.00         
85847129  Mqمحمد شاف£ المد Mعبدالسالم حن� 4,840.00         
90625120  Mqالزرعو Eاحمد نور محمد ع 4,840.00         
91132440 Mq ابراهيم بالل الديa زوجة عبد3 محمد 4,840.00         
90885428 فاطمه احمد عبد3 فهي0 4,840.00         
43214494 فاطمه عبد3 بن عليوه 4,840.00         
54638046 حميد عبيد المنصورى 4,835.20         
2941988 احمد عبدالخالق رمضان المطوع 4,835.20         

CN00652012 LU MIN 4,820.00         
89895499  �Qخليفه عبد3 الرمي Eع 4,800.00         

IN00748063 SACHIN JOSE THULUVATH 4,800.00         



SA00968658  MQخالد بن عبدالعزيز بن زيد الحسي 4,794.00         
6233959 وليد محمد حارب 4,729.40         

96558810 محمد سلطان حارب الفال� حارب 4,729.40         
22933189 Eيوسف محمد نور الشيخ محمد ع 4,728.80         
54151402 مهNl مبارك خلفان احمد المنصورى 4,720.40         
55551436 عE خلفان حمد الكوس 4,720.40         
57794294 فاطمه محمد عبيد اصبيح 4,720.40         
86115418 Tالمطيو aمهره هالل محمد عي 4,720.40         
76840453 ه عبد3 زوجه محمد سلطان محمد العويس Nlم 4,720.40         
72371328 aيهمور الحب Eسعيد راشد ع 4,720.40         

SA00591051 عبد3 بن حمدان بن nيع ال^يع 4,706.80         
SA00815855  Mqخالد بن محمد بن جابر القحطا 4,700.00         
SA00093120  MQخالد بن محمد بن ابراهيم المحيس 4,691.40         
SA00563992 طارق بن فهد بن عبدالرحمن الريس 4,689.20         

76579814 ناo جمل هادى الهاجرى 4,688.20         
78755667 شمسه راشد زوجه ثاMq حمد عبد3 العايل 4,688.20         
6524711 ورثه المرحوم عE راشد عبد3 حمودى 4,688.20         

81720793 عبد3 احمد حسن سليمان 4,688.20         
36456206 عمر محمد راشد ماجد لوتاه 4,683.00         
49270809  PQالمياله اجت Eصبيحه عبيد ع 4,672.40         
46085400 حمده محمد درويش درويش شكر السويدى 4,660.60         
12064334  �Qسلطان احمد هالل الكوي 4,642.20         
25292638  PQشيخه عبد3 زوجه عبد3 عوض الكع 4,642.20         
33948563 سالم سعيد محمد ال بريك 4,642.20         
34507722 ف الفردان ]n سيد M NOحس 4,642.20         
50075510  PQشيخه فهد سعيد جمعه الكت 4,642.20         
52198840 aبخيته عبد3 سعيد القبي 4,642.20         
64113856  PQلطيفه فهد سعيد جمعه الكت 4,642.20         
67303621 عائشه عيa ابراهيم مطر الظاهرى 4,642.20         
71335824 عزيزه احمد عبد3 4,642.20         
80697377 ى Nlاحمد هالل محمد هالل المه 4,642.20         
87436371  Pq Nlسارى فن عبد3 المح 4,642.20         
90998442 aه سالم خادم القبي Nlمن 4,642.20         
91217858 ابتسام احمد عE الفردان 4,642.20         
96769478 Tسيف المزرو Eريم راشد مبارك ع 4,642.20         
98640130 ى Nlعبدالرحمن محمد االم 4,642.20         
14878104 حمده محمد المنصورى 4,642.20         
38819867 شيخه محمد عبد3 4,642.20         
47219412 Eزوجه عبد3 فردان ع oنا M NOنجيبه حس 4,642.20         
65775253 مطبعه اطلس ش.ذ.م.م 4,642.20         
95684505 عبدالرزاق محمد عبد3 عE الجاسم 4,642.20         
9473794 Eحمد عبيد راشد طروق الغف 4,642.20         

38077818 ى Nlب� المه Eراشد سعيد ع 4,642.20         
44320599 عزيزه احمد محمود 4,642.20         
84926076 سيف محمد سعيد محمد ابوالشوارب 4,642.20         
6211712 عائشه عE سالم مرشود 4,642.20         

45536325 احمد عE سالم عE مرشود 4,642.20         
70173809 مMQ عE سالم عE مرشود 4,642.20         

PAK0090981 GRANAZ HASSAN ALI 4,641.00         
SA00369105 محمد بن عوده بن ابراهيم العوده 4,635.00         

23772693 امانه عبدالرحمن يونس 4,632.80         
60065595 مريم المر حمد العواده 4,632.80         



11443834 موزه عبد3 راشد 4,628.40         
25691630 مؤسسه الماهر للمفروشات والديكور 4,628.40         
88580564 Eالهام aسلطان عي aمحمد عي 4,628.40         
17001096 ى Nlام Eع Nlعبد3 م Nlشهالء م 4,628.40         
77454995 Eلطيفه محمد حسن ال ع 4,628.40         
37351557 راشد nحان العامرى 4,623.60         
7258799 فاطمه سالم الصيعرى 4,619.00         

15424459 محمد سالم الصيعرى 4,619.00         
27655156 سالم محمد اسحاق الصيعرى 4,619.00         
28243224 مانع سالم محمد اسحاق الصيعرى 4,619.00         
49327628 صالح سالم الصيعرى 4,619.00         
83882212 فوزيه صالح الصيعرى 4,619.00         
63568207  MQالحوس Eجمعه ع 4,610.00         
29079772 يحNQ احمد محمد العمودى 4,610.00         
32125376 Eحميده محمد ع 4,610.00         
64172316 احمد يحNQ احمد محمد العمودى 4,610.00         
65006209 عبدالعزيز يحNQ احمد محمد العمودى 4,610.00         
72281351 فرحه يحNQ احمد محمد العمودى 4,610.00         
77818003 خالد يحNQ احمد محمد العمودى 4,610.00         
81532004 حصه جاسم محمد عبدالرحيم صالح الهياس 4,601.00         
2667311 aسالمه عبد3 مكتوم القبي 4,601.00         
2691290  Pqعائشه قضيب احمد الزعا 4,601.00         
4727742  Mqسلطان البهيو Eسعيد سيف سلطان ع 4,601.00         
6236523 Eورثه المرحومه مريم سعيد الهام 4,601.00         
6529885 شماء غانم زوجه سعيد غانم سليم المنصورى 4,601.00         
9990633 فاطمه يوسف الخياط 4,601.00         

10074497 M المرزو��  NOمحمد حس M NOامنه حس 4,601.00         
11558522 شعله محمد عبدالجليل المطوع 4,601.00         
15441379  PQعبد3 احمد عبد3 علوى الجني 4,601.00         
17889394 سلوى صالح محمد مقرم 4,601.00         
19832581  Mqسلطان محمد سيف مفتاح العريا 4,601.00         
20529793 سيف جابر عبد3 سالم الجابرى 4,601.00         
23137136 aشيخه محمد الشام 4,601.00         
24171987 خليفه شيبه عبيد محمود البلو�[  4,601.00         
28301866 عبيد سالم عبيد المنصورى 4,601.00         
30482062  Pqنايل راشد حمد عبيد الزعا 4,601.00         
41617437 aكامله ب� سالم مو� القبي 4,601.00         
43961638 M محمد المرزو��  NOعائشه حس 4,601.00         
48466697 عويضه مرشد عE مرشد المرر 4,601.00         
51028944 خالد شيبه عبيد محمود البلو�[  4,601.00         
52172407 ه مرشد عE مرشد المرر Plع 4,601.00         
52476663 Eالهام Eاحمد محمد سيف مو� ع 4,601.00         
57945118 عائشه عبد3 حسن 4,601.00         
61794114  Pqراشد حمد عبيد الزعا 4,601.00         
61862639  PQمبارك الشبي Eطارق ع 4,601.00         
62664384 عبد3 شيبه عبيد محمود البلو�[  4,601.00         
65284425 M راشد الكميت الهاجرى NOنوره حص 4,601.00         
68955693 aمفتاح الشام Eفاطمه حمد زوجه مطر ع 4,601.00         
75663774 صنعاء عE باظفر 4,601.00         
76091099 سالمه محمد سيف المرر 4,601.00         
79083166 فريد احمد عبد3 سالم الشقاع 4,601.00         
80918417 اسامه صالح ناo محمد جعبل 4,601.00         



81822182 Eالغف M NOعائشه سيف زوجه عيد سعيد حس 4,601.00         
82803315 ى Nlطالب الكث M NOخالد فيصل سالم 4,601.00         
86185959 M المزرو��  NOفاطمه سالم المرزو�� زوجه حس 4,601.00         
87003667  PQسلطان احمد عبد3 علوى محمد الجني 4,601.00         
93785240  Pq Nlسعيد جمعه سعيد خميس ضاعن المح 4,601.00         
93850672 ن محمد خميس راشد المنصورى M Nlمخ 4,601.00         
93932174 Eسميه محمد ابراهيم الع 4,601.00         
84890456 عبدالكريم محمد طاهر 4,601.00         
5928474 عمر مروان احمد الغرير 4,601.00         
7099817 M محمد عباس NOعائشه محمد عبد3 زوجه حس 4,601.00         
7432214 عفراء عبد3 ماجد المرى 4,601.00         

18046664  M NOفاطمه محمد سالم 4,601.00         
21417275 فهد احمد سعيد محمد 4,601.00         
21438821  M¡هند احمد سعيد محمد العو 4,601.00         
24828390 Eسعيد يوسف محمد نور الشيخ محمد ع 4,601.00         
26502447 حليمه محمد زوجه محمد يوسف عبدالكريم خماس 4,601.00         
28248538 عارف محمد عبد3 محمد الجنا� 4,601.00         
33456784 ناo عباسناo عE ناo الحواى 4,601.00         
33922612  Plشيخه اسماعيل بالل عن 4,601.00         
39401701  Mqراشد الحمرا aراشد عي aعي 4,601.00         
39631763 Tشمسه حارب المزرو 4,601.00         
40083157 محمد عبدالكريم محمد دويه 4,601.00         
49756450  Mqاسماء محمد عبد3 عبدالرحيم النوريا 4,601.00         
51173236 M محمد مهدى الهاش0 NOحس 4,601.00         
55714714 فاطمه محمد عبد3 4,601.00         
57477801 مريم سليمان احمد 4,601.00         
57761369 امنه محمد راشد احمد بالخرم 4,601.00         
58173124 حمده عبد3 محمد 4,601.00         
58385432 سالم كميدش حمد سالم بن علوبه 4,601.00         
62174717 عبدالرحمن مروان احمد الغرير 4,601.00         
67400440 احمد مروان احمد الغرير 4,601.00         
70980346 فايزه يوسف محمد نورالشيخ محمد 4,601.00         
71206926 يفه محمد اوغان محمد ]n 4,601.00         
73811749 مهره يعروف عE البوفالسه 4,601.00         
76473332  Mqراشد الحمرا aجواهر راشد عي 4,601.00         
84554096 مريم عبدالصمد راشد الكيتوب 4,601.00         
92597343 ى Nlمحمد احمد المال المه Eنوره ع 4,601.00         
93495316 امنه يوسف عبد3 لوتاه 4,601.00         
94890777 مريم مبارك صالح القعي� زوجه نبيل 4,601.00         
2503657 aمريم محمد ماجد درويش الشام 4,601.00         

14970929 فاطمه مو� سيف عبدالرحمن محمد حوير 4,601.00         
16005100 امل عبدالكريم مبارك نصيب الرصا¡ 4,601.00         
17686045  PQامنه غالم عبدالن 4,601.00         
28240670 هاله عبيد قصمول 4,601.00         
34922513 aسعيد محمد ماجد درويش الشام 4,601.00         
37151237 عبدالرحمن حمد محمد الشمالن 4,601.00         
68073682 فاطمه نواف محمد عE فواز 4,601.00         
71050337 مMQ حمد محمد الشمالن 4,601.00         
76916516 محمد عبيد قصمول 4,601.00         
79584036 aراشد محمد ماجد درويش الشام 4,601.00         
82693100 حصه حمد محمد الشمالن 4,601.00         
97531828 عائشه عبدالخالق رمضان المطوع 4,601.00         



97961467 Eروضه عبدالقادر احمد محمد ال ع 4,601.00         
10801765 مريم حسن زوجه جاسم محمد عبدالرحيم 4,601.00         
12080224 حليمه عبد3 زوجه محمد سعيد ابوالشوارب 4,601.00         
38455450 Eمريم عقيل عبد3 محمد المص 4,601.00         
54064606 عائشه محمد سعيد محمد ابوالشوارب 4,601.00         
67909464 استقالل عE عبد3 محمد اسماعيل 4,601.00         
45935578 Yبدر النساء محمد رضا كما 4,601.00         
47208273 منصور محمد حسن مراد 4,601.00         
48430277 ى Nlاالم Plاحمد ابراهيم قم 4,601.00         
99412171 سيف السيد صالح احمد السيد اشخر الظاهرى 4,600.00         

PS00915826 نضال محمد اسماعيل سالمه 4,600.00         
17074318 محمد سالم بخيت ال بخيت 4,588.80         
70194270 Tمحمد عتيق محمد خلف المزرو 4,586.00         
69989126 aالشام Eسالم ع Eصالحه ع 4,577.60         
83000668 ى Nlخالد سعيد عبد3 محمد بروك الحم 4,562.80         

SA00058965 قماشه بنت محمد بن عبدالرحمن الشويعر 4,560.00         
85051498 خالده حسن زوجه محمد صالح احمد الصم 4,553.20         
1452154 محمد مبارك عE رصاص المنصورى 4,541.00         

40684725 فاطمه حارب حارب العتيبه 4,540.80         
76236899 محمد غانم خلف الغيث 4,540.80         
45549608 منال محمد عوض 4,500.00         
69098796 عبد3 محمد سعيد محمد ابوالشوارب 4,481.20         
1266455 عمNl حمد سيف مران الظاهرى 4,480.00         

40072150  M NOعدنان محمد سالم 4,461.00         
11149308 عائشه سيف زوجه عبد3 محمد هزام الظاهرى 4,429.80         
27507177 جمال احمد بن الشيخ محمد احمد عبدالسالم 4,410.20         
47267105 موزه راشد زوجه محمد خليفه محمد المنصورى 4,401.20         
27189038 M محمد جمعه ملك NOحس aعي 4,401.00         
38190279  PQمحمد مبارك محمد الكت 4,400.00         
29900072 ى Nlخميس خادم راشد المه 4,374.80         

EG00898912 ى Nlامجد ابو الوفا بح 4,366.00         
SA00664512 محسن بن صالح بن محمد الهالل 4,350.00         

93659971 امينه طالب ابراهيم 4,342.20         
34552176 ى Nlالعنود محمد عبد3 الحم 4,340.00         

BH00458744 Mى Nlالخن Eسعيد عبد ع Eنضال عبد ع 4,340.00         
DE00767846 SAID KHAYAT 4,338.60         

41814794 عبد3 مرزوق محمد النعي0 4,334.20         
3455344 محمد عبد3 صالح بدوه الدرم� 4,300.00         
1566711 سعيد راشد عيa ال ثاMq الفال� 4,300.00         
7992811  PQراشد سعيد راشد سعيد النق 4,300.00         

71880423 محمد حمزه عباس عE احمد 4,300.00         
2099546 صالح محمد عبدالواحد المرزو��  4,300.00         

74667055 عبدالمجيد عE عبد3 محمد المرزو��  4,300.00         
SA00866610 ه مشاعل بنت محمد بن سعود ال سعود Nlاالم 4,300.00         
PS00582455 MOHAMED YOUSEF DARWISH SHAKORA 4,300.00         

81202337 Yالعبدو Eراشد احمد ع 4,281.00         
AU01938512 RUDOLF JAGERSBACHER 4,278.80         

27391980 عثمان محمد اسماعيل زينل 4,269.60         
90527411 سالم جمعه احمد جزائرى 4,232.80         

LB00987766 aبيار نعوم عي 4,202.80         
77585578  M NOسعيد سيف راشد سعيد حمرع 4,200.00         

SA00197356 بدر بن عبد3 بن حمد الحماد 4,200.00         



SA00484656 M الجفرى NOعبد3 محمد حس 4,200.00         
37301066 ه Nlسعد العم Eزوجه ع Mماجده مصط� 4,170.00         
54531810 عبد3 راشد عE راشد النعي0 4,150.00         
86607090 محمود جاسم حسن بن جعفر 4,145.60         
5514787 جمال احمد محمد عيضه الراشدى 4,130.80         

46065162 Eجمعه راشد سيف مفتول ال ع 4,129.40         
24547664 Eعبد3 ال ع M NOحامد جاسم احمد محمد حس 4,102.40         
61686593 مريم عE سالم عE مرشود 4,102.40         
48583541 ماجده مختار محمد باقر غريب 4,101.00         
99274602 مريم مختار محمد باقر غريب 4,101.00         
13516744 Tفارس سعيد المزرو aخميس عي 4,100.00         
46910478 حمد محمد سالم سعيد العفارى العامرى 4,100.00         

MY00487721 AHMAD FAUZI BIN MOHAMED SAAD 4,100.00         
74501196 نهله سالم محمد سالم قادرى الدرم� 4,070.20         

SA00827116 سليمان بن محمد الثنيان 4,044.00         
SA00260552 فوزى بن رضا السعيد 4,030.80         
SA00658599  M NOمها بنت عبدالعزيز بن محمد بن حس 4,030.00         
SA00965873 بندر بن عبدالكريم عبدالرحمن الفدى 4,001.00         
UK00381178 SAXON HOLDING LIMITED 4,000.00         

2369865 Tجمعه عبيد جمعه المزرو Mqثا 4,000.00         
4206826 عبد3 سالم حميد الضحاك المنصورى 4,000.00         
6274267 محمد احمد خليفه اليوسف السويدى 4,000.00         

24752642 Eسيف عبيد خليفه سيف الخي 4,000.00         
34469362  Pqرائد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزعا 4,000.00         
61068347  Pqابراهيم عبيد سعيد الب ى الزعا 4,000.00         
65447221 اسماعيل عبد3 حسن ابراهيم المنصورى 4,000.00         
69208553 راشد غريب راشد درويش المنصورى 4,000.00         
74000125  Pqمحمد عبيد سعيد الب ى الزعا 4,000.00         
89704850 ي�M العامرى ]̂ مبارك محمد صالح بن ن ه ال 4,000.00         

EG00764468 كريم نا�P احمد 4,000.00         
TN00650731 ناجيه بنت بلقاسم بن عبدالسلم حرم بلعيد 4,000.00         

77254844 aخميس غريب راشد الشام 4,000.00         
6449231 ى Nlهشام محمد راشد بن عاضد المه 4,000.00         

89663323 عE سعيد احمد خلفان بن حزيم الفال� 4,000.00         
95073673 ناo عبدالكريم ن 3 عE العارف 4,000.00         

IN00265452 ASHISH TAJDIN NURANI 4,000.00         
IQ00298775 نبيل ابراهيم اسماعيل 4,000.00         
SY00098754 مصط�M محمد السعيد 4,000.00         

2511456  M NOعبدالرحمن ابراهيم محمد حس 4,000.00         
3857663  PQاجت Mqسعيد راشد محمد حسن الشيبا 4,000.00         

EG00712233 جيهان احمد عادل حمدى 4,000.00         
IQ00995218 Mى Mlمجاهد محمد عبد3 الع 4,000.00         
SY00653296  Mqمحمد ايمن فهد درخبا 4,000.00         

6532447 فاء ]̂ M عبدالرحمن ال NOمحمد عبدالرحمن ام 4,000.00         
EG00145874 يف محمد ن  الدين عمر ]n Mqها 4,000.00         
SA00285466  MQالقري Eسلمان بن عبدالعزيز بن ع 4,000.00         
SA00943221 محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الدهمش 4,000.00         
IQ00256933 احمد مفيد عبدالوهاب 3,990.00         
YE00272672 احمد عE مبارك المهرى 3,990.00         

41200855 موزه محمد ابراهيم يوسف النويس 3,982.00         
43344113 طارق عبداللطيف محمد حبيب ال رضا 3,980.00         

UK00469140 GENE ELIAS BOU NACKLIE 3,980.00         



SA00236552 عبدالكريم بن عE بن عبدالرزاق العبدالكري 3,977.40         
3255914 نادر احمد خلفان مطر بن جباره المرر 3,965.00         

KW00126931 محمد صقر حمد صقر الغانم 3,910.80         
SA00553635 توفيق بن عبد3 بن محمد الخواجه 3,900.00         
SA00665314 ناديه بنت عبد3 ابن عE الراشد 3,900.00         

8485480 حمده خميس احمد 3,887.80         
44762138 M بدر الصايغ NOنجاه درويش مرهون زوجه حس 3,880.80         

JO00731073  M محمد محمود محمد خ 3,871.40         
QA00495084  M}هيام خليفه عبدالرزاق المري 3,870.00         
SA00765325  PQالعتي Eبن مصلح بن ع Eع 3,870.00         

56667249 عبد3 عبدالرزاق عبد3 عبدالرحيم 3,846.20         
US00754861 ROBERTO JOSE KRIETE 3,841.60         

61171988 سلطان عبد3 محسن بخيت العامرى 3,827.00         
83096190 برقش طبازه الدوده العامرى 3,820.40         
7220104 احمد محمد احمد كاجور النعي0 3,800.00         

BH00467878 M حسن المشخص NOفاطمه حس 3,800.00         
SA00154755 فهد بن محمد بن عبدالرحمن النعيم 3,800.00         
EG00258556  Mاسماعيل محمود لط� M NOمحمد االم 3,800.00         

79014094  MQحمده محمود محمد حسن حس 3,782.20         
85470832 Tالحاى غانم المزرو 3,741.00         
59101646 فاطمه عيد عبيد 3,720.40         
64714006  Mqمحمد حسن محمد محمد مدحا 3,716.80         

JO00525266 رشا مفلح الحاج عبدالقارد مهنا 3,708.00         
SA00301172 متعب بن محمد بن عبد3 السبي£ 3,700.00         
SA00604819 رشيد بن محمد بن عثمان الرشيد 3,680.80         

11340963 راشد ناo عبيد السويدى 3,674.60         
40038167 aرائد عبدالعزيز هادف حميد الشام 3,661.00         

SA00260894 خالد عبدالرحمن عبدالعزيز ال محمود 3,644.20         
59733371 خالد هشام عبد3 عباس احمد 3,642.20         

SA00439821 Eالعوه oلينا بن عبد3 بن نا 3,612.00         
IN00456896 SANDEEP MEHTA 3,610.00         

66626685 مريم شيخ بوبكر علوى 3,601.00         
98021829 M المنصوري NOسالم oمبارك نا oنا 3,600.00         

SA00636532 عبدالرحمن بن عE بن تر¬ العقالء 3,600.00         
YE00326532 سعد عE عامر 3,600.00         

33340105 Tه جاسم محمد الرقراق المزرو Nlم 3,597.80         
7297913 Eمريم حمد جابر راشد الهام 3,597.80         
4369956 aعبد3 سالم سعيد الشام 3,597.80         

64560090 محمد نور ابراهيم عE القرقاوى 3,597.80         
83436628 افراح السيد هاشم مصط�M السيد هاشم 3,580.60         
11022611 فاضل محمد عبدالغزيز السويدى 3,580.00         
36849329 اسماء عE سالم مرشود 3,562.60         
38394727 سعيد عE سالم عE مرشود 3,562.60         
98383905  PQالجني oعبد3 نا oخالد نا 3,560.00         
72992034 سالم احمد محمد عبد3 الحمادى 3,550.00         
23412649  M¡فايزه محمد رفيع فتح 3 فت{ العو 3,534.00         
33789677 ناo حسن عبد3 بنياى المرزو��  3,523.80         
61358419  �Qمرشد غنام الرمي Mqخالد ثا 3,510.00         
4580605  Mqعارف حمد سيف سلطان العوا 3,500.00         

12788854 ى Nlحارب محمد راشد حارب الحم 3,500.00         
16490329 عدنان محمد عبد3 سالم الجابرى 3,500.00         

SA00648220 محمد بن مو� بن محمد السليم 3,500.00         



55987112 ورثه المرحومه مريم صديق عبد3 3,485.80         
LB00698577 وسيم منيف سليم طربيه 3,462.00         

58233944  Mي� ]̂ مبارك سالم صالح ن ه ال 3,461.00         
64067584 ناo مبارك سالم صالح ن ه العامرى 3,461.00         
77269258  Mي� ]̂ سالم مبارك سالم صالح ال 3,461.00         
70852872 Eاحمد عبد3 السيد عبدالجليل السيد ع 3,461.00         
65475235 لطيفه حمد سالم العامرى 3,454.60         
80845101 M ناo محمد محمد لوتاه NOحس 3,437.00         
6288813 اميد ابوطالب االنصارى زوجه ناo عباس 3,436.00         

SA00124341 3 بن ابراهينم الدا Nlابراهيم بن خ 3,417.00         
SA00824333 ياn بن عE بن ابراهيم المهناء 3,404.60         

59315796  M¡ه عوض زوجه عقيل عبد3 ما Nlسم 3,401.00         
PS00986522 وائل صالح اشقر 3,400.60         

43516707 عبدالرحمن احمد حسن المرزو��  3,400.00         
SA00072510  PQبندر بن دباس بن دايخ العتي 3,366.40         

30618141  Pqخالد خليفه سالم عبد3 اليعقو 3,363.00         
22610493 Eجمال محسن ع 3,363.00         
98264167 عبد3 نصيب محمد احمد بالنقيطه 3,363.00         

SA00809973 Eعبد3 بن عبدالمحسن بن محمد الغفي 3,353.80         
30762059 Tحمد ب� عبيد سالم المزرو 3,344.80         
67898939 مريم دريب زوجه حسن عE الساعدى 3,326.00         

PAK0087442 KHURRAM RASHEED SIDDQI 3,320.60         
7351115  �Qاحمد عبدالرحمن عبد3 حميد الرمي 3,301.40         
9197097  PQسلطان محمد سويلم جت 3,300.00         

CN00871543 DONG LI 3,300.00         
SA00914217 جار3 بن عبد3 بن عبدالمحسن العضيب 3,300.00         

12039931  MQعادل محمد احمد راشد الحوس 3,298.80         
16037595 ى Nlبن درويش المه Eجمعه عتيق جمعه ع 3,294.00         

IN00206085 PARESH LAKHMICHAND BHATIA 3,293.20         
4215440  �Qحميد خلفان مطر سعيدالرمي 3,285.20         

JO00448554 لينا احمد توفيق كامل ابوالرب 3,280.00         
63941682  Pq Nlحمده عوض راشد زايد المح 3,265.00         
45714571 عبد3 عبدالرحمن احمد محمد النيادى 3,234.00         
46470596  Pq Nlعبيد ربيع غريب مبارك المح 3,220.60         

SA00677131 عبداللطيف بن سعد بن حمد المقرن 3,220.60         
MO00251585 JAMILA ELKHALIFA 3,217.20         
SA00785023 زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبيكان 3,215.00         

8718826  Pq Nlمحمد صقر سيف سالم المح 3,200.00         
3472789 هشام خالد توفيق عبدالخالق مالك 3,200.00         

34812505 سهيل خلفان سعيد راشد مفتاح النعي0 3,200.00         
17547925 aالشام Eراشد حمد ع aعي 3,200.00         
25813711 ى Nlربيع بالل فرج الخم Eع 3,191.40         

CA00963366 MOHAMED SAID HABIB 3,190.00         
61082871 عائشه حبيب زوجه بدر يوسف محمد المنصورى 3,159.20         
45164799 خليفه عE الشيبه كتوت 3,152.00         

694184 EMAAR UNALLOCATED BONUS SHARES 3,144.60         
2369877 احمد خزع العثه الهر¬ العامرى 3,140.00         
3423222 حسن محمد حسن تميم 3,140.00         

51048489 حسن عبدالرحمن محمد 3,130.20         
19161019 عبد3 عE بن مسعود الظاهرى 3,126.00         
15224715 عباس حسن بدر 3,123.80         
98209139  Pqاالحبا M NOسعيد مبارك عامر حس 3,120.40         



55648317 فاطمه محمد عبد3 كهربار المرزو��  3,106.60         
SA00531048 هند بنت ابراهيم بن عبد3 ال الشيخ 3,095.00         
SA00577926 فهد بن عبد3 بن حمد الدعيج 3,070.20         
UK00469104 MOHAMMED AZAM 3,070.20         

96584381 aسالم غدير سالم دعفيس الشام 3,050.00         
15965823 ى Nlسعيد محمد عبد3 بروك الحم 3,039.80         
52150101 aب� الشام Mqثا 3,017.00         

CA00421784 RANI ELKIK 3,014.80         
SA00768490 جمال بن عبد3 بن محمد المفوز 3,013.40         

22365478 عبد3 راشد خصيف مصبح بن خصيف 3,010.00         
SA00871389 ساs بن محمد بن سعيد سعد 3,006.40         

6159919  M¡احمد عبد3 الحاج عبد3 العو 3,000.00         
6788920 Eمبارك محمد مبارك حمد الخي 3,000.00         
9788576 محمد حمد خويتم بخيت العامرى 3,000.00         

30922556 سعيد غدير سعيد الوي® 3,000.00         
33293390 عE عبده توفيق غانم 3,000.00         
39215672 سليمه جاسم احمد شاف£ 3,000.00         
51259785  PQزوجه سيف حميد الكع oعيده نا 3,000.00         
56353355  �Qحثبور محمد كداس الرمي 3,000.00         

YE00236695  Pqعطا العقر Eايهاب ع 3,000.00         
53956795 عيد سعيد محمد ضا� بن عمNl عمي0 3,000.00         

IN00265871 KUNAL KIRAN VORA 3,000.00         
IN00981625 VISHAL MOHAN BACHANI 3,000.00         
IR00563900 منصور كهزاد ملك بور 3,000.00         
PS00490977  M NOرائد ابراهيم احمد ابوشارب 3,000.00         
TJ00028731 NEGMAT ATAMURODOV 3,000.00         

7788551 فورتشن الدارة العقارات ش.ذ.م.م 3,000.00         
67084957 حمد محمد عبد3 عبدالكريم االحمد 3,000.00         

SA00095123 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن عفان 3,000.00         
SA00419841 عثمان بن رياض بن محمد الحميدان 3,000.00         
SA00465879 طارق بن عE بن محمد الخليفه 3,000.00         
SA00469345 ماجد بن سليمان بن عبد3 العجالن 3,000.00         
SA00565822 عادل بن احمد بن عE سليس 3,000.00         
SA00654178 خالد بن عبد3 بن محمد غاميه 3,000.00         
EG00512470 حيدر حسيMQ احمد منورى 3,000.00         

79219659 aالشام Mqب� ثا 2,996.00         
UAE0064327 ى Nlنديم احمد بو ش 2,990.60         

3985435 ى Nlسيف حمد ميحد محمد المه 2,989.00         
BH00521001  P}محمد عبدالغفار عبدالرحيم الكوه 2,985.60         

38924909 aعبد3 خادم ب� القبي 2,962.80         
88080828 مسفر عE مروان الهاجرى 2,962.80         
68920300  PQعبدالعزيز راشد مبارك سالم الكت 2,960.00         
22348803 زهره حسن احمد سهل الحداد 2,955.80         
83301775  MQحسن ابراهيم الحوس Eعبدالرحيم ع 2,950.00         

SA00961141  �qغو Plرنده طلعه محمد ال 2,940.00         
21771690 عبدالقادر ابراهيم عبد3 الخياط 2,922.00         
9946978 مريم عبيد صقر غباش 2,921.40         

70842035 بدريه احمد عبد3 البلو�[  2,912.60         
32659383 موزه سعيد غانم المرى 2,906.20         
2919127 شمه سيف غانم سلطان السويدى 2,904.00         

83951733 صباح سيف غانم السويدى 2,904.00         
79050124 ندى محمد حسن اليوسف 2,900.60         



13365098 كه الخليج للطاقه المحدوده ش.ذ.م.م ]n 2,900.00         
SA00214386  MQمعاذ بن عبد3 بن عبدالرحمن الخني 2,900.00         
SA00556644 عpE بن محمد بن عpE الحمدان 2,898.60         

96133295 عبدالمجيد عبدالقادر محمد عبد3 الم 2,896.20         
IN00165287 MEENA BAKHSHI 2,895.00         

59036595 Tسعيد سالم المزرو Eسعيد ع 2,889.00         
93791755 نبيل بالل محمد عبد3 الكندى 2,887.40         
54820029 تغريد محمد طاهر زوجه حسن الهاش0 2,886.00         
76132966 عمر عبيد غباش 2,881.60         
13191665 سيف خليفه احمد سيف السويدى 2,865.00         

EG00631978 Tاحمد عبدالمنعم ابراهيم السبا 2,860.00         
45733971 هادى عايض مطرف العامرى 2,859.40         
96161015 ̂كال ه حسن عبدالرحمن ابراهيم ال Nlم 2,859.40         
89618144  �Qراشد محمد الرمي 2,851.00         
6628897 aعبد3 الشام Eالسيده مريم ع 2,848.00         

MA00982157 محمد خديرى 2,842.00         
84579170 عائشه سعيد خلفان القمزى 2,839.80         
84189332 Eالغي M NOعبدالوهاب احمد حس 2,839.80         
19653516 M يعقوب حسن NOام 2,839.80         
46467176 Tامنه محمد خليفه المزرو 2,839.80         
21321232 سعيد محمد سالم محمد السل0 العامرى 2,827.00         

SA00951640  p PQمطلق بن عيد بن مثيب العتي 2,810.00         
5938292 شمسه عيa الفال� 2,805.40         

35577075  �Qعائشه محمد الرمي 2,800.00         
95102164 سهيل مغNl سالم حارب العمي0 2,800.00         
4375302 سلطان سالم خليفه بالخبيص 2,800.00         
5531616 عE احمد احمد السويدى 2,800.00         
7767139 حمد سعيد محمد ضا� بن عمNl العمي0 2,800.00         

SY00296350 هشام عبدالقادر مراد 2,800.00         
YE00829147  Mمحمد محمد قايد الصو� 2,800.00         

48802145 Yعبدالرحمن يوسف احمد عبد3 العبيد 2,800.00         
SA00652100 احمد بن عE بن صالح الشعالن 2,800.00         

70119338 وليد محمد عبدالرحمن البناى 2,797.80         
58170381 M عبدالرحمن المدفع NOعبد3 حس 2,795.00         
90859065 Eعبد3 خليفه راشد حميد جمعه ال ع 2,781.00         
17509305 راشد سالم محمد 2,778.40         
81470094 محمد احمد العبداحمد بن يهويل 2,769.60         

SA00644259 حسن بن احمد حسن البار��  2,760.60         
63162649  P}كه البناء الخلي ]n 2,743.80         
37687397 وليد مراد عبد3 محمد البلو�[  2,740.00         

SA00863710 محمد عبدالرحمن محمد الصفار 2,730.00         
48533235 حبيبه راشد سعيد عE المهندى 2,721.00         

IN00985666 AMIT ARORA 2,720.00         
44121078 Eسالم محمد حميد حميد الهام 2,718.00         
83938687 فاطمه سالم مال 3 سويس 2,711.80         
7462376 خاتون حا�P زوجه عE رضا محمد مسيح 2,711.80         

SA00587488 فؤاد بن عبدالمحسن بن ابراهيم الرشودى 2,709.00         
78070146 oناديه جمعه نا 2,707.00         
93299011 aطارق حسن عبد3 عمران الشام 2,703.20         

JO00369102 ف عادل شحاده غوشه ]nا 2,700.00         
SA00991477 محمد بن ابراهيم بن محمد ال زرعه 2,700.00         
UAE0008265 AL FAHIM GENERAL TRADING L.L.C 2,700.00         



SA00103022 سعد بن عبدالعزيز بن سعد العثمان 2,700.00         
3768898 سعيد سليم عE العامرى 2,698.00         

10363459 محمد مطر محمد مطر الفال� 2,695.00         
8856785  p

M¡يف زوجه احمد سعيد العو ]n فاطمه محمد 2,690.00         
70023418 عبدالقادر محمد عبد3 المال 2,689.80         

SA00085542 خالد عبد3 سعيد العمودى 2,685.60         
OM00264451 محمد بن سليمان بن محمد اللم� 2,685.00         
SA00166171 احمد بن يحيا بن عبدالعزيز المنيع 2,683.20         

51876374  M¡يوسف عبد3 عبدالرحيم العو Eع 2,681.20         
38416942 نوره ماجد قريبان 2,670.00         

SA00638001  p
Mqالخنفري القحطا oعبدالرحمن حمود نا 2,656.00         

50111886 محمد احمد عE الكندى المرر 2,654.20         
57421055 مؤسسه ماجنبتايزر 2,654.20         
69431402 زايد بخيت دحنان الفال� 2,654.20         
71868591 حمد محمد عفصان المنصورى 2,654.20         
76273601 محمد مصبح محمد عبيد العاجل الش{ 2,654.20         
79762960 هناء محمد بامحيمود 2,654.20         
85302735 احمد الشيخ محمد احمد عبدالسالم 2,654.20         
99484166 عمر يوسف احمد يوسف الخورى 2,654.20         
34890324 احمد ماجد عبد3 سعيد قريبان 2,645.40         

SA00990873 عبد3 بن عبدالمحسن بن محمد البديوى 2,645.00         
21640690 سعيد ماجد عبد3 قريبان قريبان 2,642.80         
67619428 ى Nlرجاء خادم راشد خادم المه 2,640.00         
81858472 aاحمد يهويل محمد القبي 2,640.00         

US45689513 SAMI SALAH ABDALLA 2,640.00         
SA00574499 عبدالعادل حسن محمد السليمان 2,640.00         
SA00348954 صالح بن هادى بن ي{ ال منصور 2,640.00         

12994882 مريم سعيد محمد محمود 2,633.20         
60127384 سماء عمر عبدالرحيم العمودى 2,633.20         
4561230 خلود عبد3 عبيد محمد العامرى 2,633.20         

78599384 ى Nlعبيد محمد ساعد حميد المه 2,630.00         
SA00156177 عمر بن عE بن عمر العامر 2,626.80         

87524778 ى Nlسالم سلطان عبد3 المه 2,620.00         
PS00467393 M جمعه NOفراس حس 2,620.00         
SA00748802 عامر بتال عامر الدوnى 2,620.00         

58925265 M مالك NOروضه سعيد عبدالكريم حس 2,613.40         
11135220 M مالك NOمحمد سعيد عبدالكريم حس 2,613.40         
32841226 aسعيد محمد الشام 2,610.80         
50805471 aعائشه خميس الشام 2,610.80         
66684660 aذياب محمد الشام 2,610.80         
73425246 aمحمد عبد3 الشام 2,610.80         
77795553 ميثه سلطان محمد 2,610.80         
23826664 عE خادم سالم المنصورى 2,610.60         
57694175 سعيد محمد معصم جمعه الفال� 2,604.00         
43736987 سالمه زايد محمد الفال� 2,601.00         
28742422 موزه احمد راشد العبار الفال� 2,601.00         
12587934 Eمحمد ال ع M NOنبيل يوسف حس 2,600.00         

LB00645930 ابراهيم قاسم حيدر 2,600.00         
JO00695511 محمد عبدالحميد محمد الصمادى 2,600.00         

50793554 محمد عبد3 محمد عبد3 التكاوى 2,600.00         
SA00985539 M ال هتيله NOبن حس Eحسن بن ع 2,600.00         
SA00998749  p

Mqنايف بن محمد بن عابد السليما 2,595.00         



78619302 مال 3 سالم مال 3 سويس 2,593.60         
88060928 فاطمه محمد nور 2,591.40         
91137887 زينب عبد3 محمد البلو¬ 2,588.80         
9713883  Mqكنه عبد3 الحسا 2,588.80         

35347958 ى Nlعبد3 احمد الكث Eرائد ع 2,588.80         
55588849  Pqعمر راشد الزعا 2,588.80         
81002854 احمد محمد العري0 2,588.80         
90516768  Pqخالد راشد الزعا 2,588.80         
93735251 محمد برقش طبازه الدوده 2,588.80         
15478867  Mqه عبدالرحيم عبدالكريم الزرعو Nlام 2,588.80         
49965824 جميله احمد عبد3 2,588.80         
59565573 مريم عE ابراهيم ربيع المنصورى 2,588.80         
61712935 فاطمه عE احمد 2,588.80         
63442617 aالشام Mqراشد الحمرا aراشد عي 2,588.80         
74548388 aمحمد رسول فت{ رئي 2,588.80         
85284917 سعيده احمد نجيب 2,588.80         
90549010 سالم مبارك جاوس 2,588.80         

SA00415826 ى Nlجلوى دعيج مصلح المط 2,580.00         
SA00738975  PQعبد3 سارى فلحان العتي 2,577.20         
EG14700667 عاصم عثمان كابش 2,577.00         

6204811 محمد حمد محمد احمد سليمان 2,569.00         
63181819 سلطان عبدالحميد احمد محمد الجمال 2,566.00         
6728839 احمد عبدالرحمن عبدالرحمن السعيد 2,565.20         

46412876 Tمحمد مطر خميس  المزرو 2,564.00         
SA00984623 جميل محمد احمد بوجباره 2,560.20         
SA00734416 M بن العE العساف NOبن حس Eع 2,553.60         
IN00031534 MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI 2,540.00         
SA00945307 عبد3 بن سعود بن عبد3 العرفج 2,540.00         

57694663 ذياب زايد بخيت وضاح الفال� 2,534.80         
98307622  PQنعيمه جميل سالم الوهي 2,534.60         

SA00255133  Nlبن عبد3 الصق Eهدى بنت ع 2,530.40         
3989346 يوسف فريد يوسف الخطيب 2,530.00         

52968302 يفه السيد محمد عبدالقادر ]n 2,524.80         
70217596  Pq Nlميثاء سيف المح 2,524.80         
95124765 Tخليفه محمد سعيد المزرو 2,524.80         
28315693 فاطمه احمد العبد احمد بن يهويل 2,524.80         
85869520  �qحمد محمد بكار محمد حيدر الحار 2,523.00         
4032012 مMQ عبيد سالم السويدى 2,515.40         
2541689 aسامح عبد3 جمعه كرم القبي 2,515.00         

54877912 عتيق سلطان سالم الرزى 2,515.00         
25463393 aعليا رحمه الشام 2,507.60         
31833949 aعزه رحمه الشام 2,507.60         
15915242 محمد عبد3 عE الكندى 2,507.60         
40932789  Mqشالوا M NOمحمد عبدالرسول عبدالحس Eع 2,504.60         
12840777 ى Nlعائشه سعيد عبد3 المه 2,483.00         
35318213 رويه حمد سلطان 2,483.00         
40955980 شيخه محمد الظاهرى 2,483.00         
48821655 مريم عE الفردان 2,483.00         
52886459 محمد عE الظاهرى 2,483.00         
65920796 aاحمد سيف عيد محمد زنيد القبي 2,483.00         
83291411 فاطمه محمد الظاهرى 2,483.00         
90217287 ى Nlسعيد عبد3 راشد مطر المه 2,483.00         



6955148 موزه احمد العبد احمد بن يهويل 2,483.00         
20033604 فاطمه محمد عبيد 2,483.00         
33869247 مطر عE عبيد خليفه السويدى 2,483.00         
44694060 زكيه احمد محمد 2,483.00         
55196807 مديه راشد خميس 2,483.00         
5032142 ناo حبيب اسماعيل محمد المال 2,483.00         

52690635 سعاد محمد عE الشمار 2,483.00         
66009374 ى Nlخميس درويش سعيد محمد رباحه الخم 2,481.00         
43698370 لغوى خميس جمعه 2,481.00         

JO00302201 فراس جمال صا�M السيد احمد 2,480.00         
44649563 عE خميس حسن الزيودى 2,475.60         
69766526 M السيد محمد يوسف NOنوريه السيد محمد حس 2,475.00         
46448496 حمزه محمد عبد3 سالم الش{ 2,475.00         
6455656 عE عبدالجبار عيa احمد الحمادى 2,473.00         

93624172 عبد3 احمد محمد البلو�[  2,470.60         
54573830 حسن احمد عمر النقيب باصليب 2,465.80         
64948587 حمد حسن احمد عمر النقيب باصليب 2,465.80         
68814360 عبد3 سعيد القمزى 2,465.80         
72452626 عمار احمد محمد عمار الظاهرى 2,461.00         
3618125 aمبارك خالد خلفان ب� القبي Eع 2,461.00         
4510563 فضه سلمان الصايغ 2,461.00         
9596767 Eاحمد صالح احمد ال ع 2,461.00         

12111593 ي� Plفهد قاسم يسلم عمر ال 2,461.00         
15296797 حصه خليفه الظاهرى 2,461.00         
17170990  �Qاحمد جمعه الرمي 2,461.00         
17910179 راشد محمد احمد عبد3 الفهيم 2,461.00         
23141944 نوره فهد الدوnى 2,461.00         
25878165 ى Nlالمه aسالم القبي Eمريم مصبح زوجه ع 2,461.00         
27860957 فاصمه مهNl سعيد المزروT زوجه خليفه محمد 2,461.00         
31629505 aسلوى سعيد محمد سعيد القبي 2,461.00         
31986980 عائشه خليفه الظاهرى 2,461.00         
32946142 M البلو�[  NOمحمد احمد حس 2,461.00         
35393645  �Qمحمد عتيق محمد سالم الرمي 2,461.00         
46311562 نجاه اسماعيل االنصارى 2,461.00         
46594353 عE محمد الظاهرى 2,461.00         
48063684 Tاحمد خليفه محمد المزرو 2,461.00         
48702495 aعلياء سعيد محمد سعيد القبي 2,461.00         
49278730 عيa ابراهيم البلو�[  2,461.00         
49690569 Tعبد3 خليفه محمد سعيد المزرو 2,461.00         
56847401 راشد مفتاح راشد مفتاح النعي0 2,461.00         
60324816 ى Nlر المه M Nlموزه خليفه م 2,461.00         
65142418 صالح سالم حمد العامرى 2,461.00         
65364867 عبدالرحمن درويش عبدالحميد جداوى 2,461.00         
65881806  Pqحسن محمد حسن المسعود الزعا 2,461.00         
66812409 فاطمه هالل خاطر المعمرى 2,461.00         
68113756 aحصه خالد خلفان ب� القبي 2,461.00         
70338386 aعبيد خلفان عبيد الشام 2,461.00         
75713406 صفيه العبيدى محمد 2,461.00         
88031512 عبده محمد عبدان 2,461.00         
96019693 مريم فهد راشد الدوnى 2,461.00         
5102161 رفيعه سيف حمد 2,461.00         

12469030 Eمنصور يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 2,461.00         



15223629 مريم سلطان راشد حميد السويدى 2,461.00         
15862105 محمد حسن عE محمد العطار 2,461.00         
20297988 M صادق البلو�[  NOحس Eع 2,461.00         
28440362 حواء عE حسن 2,461.00         
42053038 كلثم عبد3 سنان بن سنان 2,461.00         
53757318 دينا نايف عبد3 مطلق الهريس 2,461.00         
59496691 رقيه محمد جعفر 2,461.00         
72171197 مريم سلطان محمد الركن 2,461.00         
73954334 فريده ابراهيم مراد حسن 2,461.00         
75355617 عبيد حسن م� بن م� 2,461.00         
77252932 عE الشيبه كتوت 2,461.00         
85718572 بدريه عE الشيبه كتوت 2,461.00         
24429386 فاطمه سالم حسن سالم المزروع 2,461.00         
31109725 محمد احمد عبيد سيف الجرش 2,461.00         
33422621 Eسلطانه محمد زوجه عبيد صالح عبد3 ع 2,461.00         
34890473 عبدالعزيز حسن عE حمادى 2,461.00         
36806741 فاطمه احمد يوسف محمد 2,461.00         
40253842 Eقاسم الساح Eسهيم ع 2,461.00         
7406254 كه الجبل االخ M للمقاوالت العامه ]n 2,461.00         

12730743 سالم عE المرى 2,461.00         
51008252 محمد راشد عE حسن القيa[ الش{ 2,461.00         
62712820 كه الجبل االخ M للنقليات العامه ]n 2,461.00         
79464131 عE سعيد عE محمد منصور المرى الش{ 2,461.00         
38808683 سالم عE خميس حسن الزيودى 2,461.00         
92397323 فيصل عE خميس حسن الزيودى 2,461.00         
99424781 غنيمه عبد3 مو� 2,461.00         
5621564 سيف راشد مصبح عE زح0 2,460.00         

85391051 M بن عجاج الهاجرى NOمحمد منيف عامر سالم 2,460.00         
38862756 ن^ين حسن زوجه عE عبد3 الخورى 2,451.00         
65122143 Eنوره محمد رفيع ع 2,451.00         
76244513 فاطمه عE حسن عبد3 المرزو��  2,450.00         

IN00045291 VISHAN KUMAR BHAGCHANDANI 2,450.00         
86334956 Eطالب مسلم الخي 2,442.20         

SA00423378 سليمان حمد محمد السعيد 2,440.00         
72829889 ى Nlمهره محمد ماجد المه 2,438.40         

SA00325001  Mqرشا بنت شعوان بن مشارى الشيبا 2,432.00         
28644408 Tمطر خميس خلفان المزرو 2,428.80         

OM00290486 سعيد بن محمد بن سعيد ال فنه 2,427.00         
31853784 فاطمه راشد سعيد عE المهندى 2,420.00         
34263183 طالب عبدالكريم عبد3 المحمود البلو�[  2,420.00         
63225399 نوره خلفان حمد المرى 2,420.00         
82518565  Pq Nlمنصور سالم سيف صقر المح 2,420.00         
89132940 سلطان محمد مرخان المنصورى 2,420.00         
5218569  Pqض{ طارق احمد ابراهيم الهيدان الحر 2,420.00         
6591427 خوله سيف سعيد بن ضاعن بن بريمان 2,420.00         

26819553 مروان محمد احمد جمعه الساكت 2,420.00         
32127695 مطر عبد3 دلموك بن عمان 2,420.00         
39472362  Pqفرح طارق احمد ابراهيم الهيدان الحر 2,420.00         
70533068  Pqفجر طارق احمد ابراهيم الهيدان الحر 2,420.00         
70894154 وداد المر جمعه 2,420.00         
86812815 M محمد عبدالنPQ ال رحمه NOميثاء حس 2,420.00         
64928281 نوره محمد عE بورحيمه 2,420.00         



6890351  Pqمحمد راشد سالم عبيد الزعا 2,420.00         
22332323 سعيد خلف احمد العتيبه 2,410.00         
13267762 مها منا� زوجه ناo سيف ماجد المنصورى 2,400.00         
23598532 Tراشد سيف راشد خلفان المزرو 2,400.00         
24189354  PQعبد3 حسن عامر الغوي Pنا� 2,400.00         
34209528 aعبد3 سعيد محمد الشام 2,400.00         
49859846 aمطر الشام Eخلفان ع Eع 2,400.00         
61830800 ه هياى زوجه درويش عبد3 خادم ب� Nlم 2,400.00         

JO00358727 خالد جودت ابراهيم جاد 2,400.00         
PS00235541 ماهر رجا داهود 2,400.00         

8267678 عE سيف راشد محمد الوعيل السويدى 2,400.00         
41889604 امنه درويش البلو�[ زوجه اسماعيل درويش 2,400.00         

IN00876502 MANOJ PRASAD 2,400.00         
SY00256899 احمد جمال انور الشيخ 2,400.00         
UK00865644 AMANDA JANE LINE 2,400.00         
YE00198267  ]̂ فؤاد عبد3 قائد ب 2,400.00         
EG00607299 اسامه حسن محمد السيد هاشم 2,400.00         
OM00857894 Yصالح بن سالم بن عبد3 الغزا 2,400.00         
JO00493510 راs قسيم محمد محافظه 2,399.00         
SA00096813 قماشه بنت عبد3 بن سعود الدايل 2,394.00         

83404397 عائشه عE عبد3 عماد 2,387.60         
5555666 M الفال� NOرابعه احمد عبد3 بو حس 2,386.80         
3094529 عائشه عمر عبيد الماجد 2,376.00         

SA00934306 sبن صالح بن عبدالرحمن ال ا oنا 2,374.00         
PAK0093169 IQBAL HUSSAIN GHULAM ABBAS 2,365.00         
SA00547831  ]aفاضل بن عبدالعظيم بن محمد البق 2,349.20         

8326227 Tمحمد المزرو Eمريم ع 2,341.60         
26329590 Tمحمد المزرو Eزايد ع 2,341.60         

SA00166713 زاهد بن ذاكرال® بن ابوسعيد شهره ال® 2,340.00         
SA00658997 فهد بن فهيد بن فهد السبي£ 2,340.00         

20216072 عبد3 عتيق سالم محمد 2,337.80         
95621355 محمد عتيق سالم محمد 2,337.80         
16681564 محمد عE ابراهيم عبد3 لوتاه 2,326.00         

SA00025699 ى �lسعد بن محمد بن عبد3 الش 2,326.00         
SA00700214 عهد بنت عبدالرحمن بن محمد الفواز 2,325.00         

18298436 عائشه احمد راشد احمد ال مالك 2,317.40         
17286699 Eسلطان الهام aمضحيه عي 2,313.80         
12237045 Eمحمد عبد3 صالح العقي 2,309.40         
5599785 مMQ عبد3 زوجه محمد غلوم محمد مو� 2,300.40         
8916460 راشد صالح محمد الصابرى 2,300.40         

20015032  Pq Nlمحمد سالم سيف صقر المح 2,300.40         
22699345  pYخالد عبدالقادر هادى أحمد القبا 2,300.40         
27854257 حسن احمد ادم 2,300.40         
29891833 مبارك سلطان مرخان المنصورى 2,300.40         
31142436  Pqه ظافر زوجه ظافر حمد مسعود االحبا Nlمن 2,300.40         
32787075 M سالم نايع المنصورى NOشاه 2,300.40         
33997623 محمد احمد درمح  الراشدى 2,300.40         
38186425 موزه فريش راشد المنصورى 2,300.40         
40552353 M داود االزدى NOامل عبد3 حس 2,300.40         
44101641  MQفوزيه عبد3 زوجه ايوب عبد3 الحوس 2,300.40         
45948945 صالح محمد مقرم 2,300.40         
45993067 Yكريمه محمد زوجه خالد عبدالقادر القبا 2,300.40         



52785178 سعيد محمد دويالن 2,300.40         
54526421 عفراء محمد عE النيادى 2,300.40         
61591575  Mفاطمه علوى عمر الصا� 2,300.40         
63445971 حليمه عمر عبد3 2,300.40         
64594718 شماء سعيد سالم المرر 2,300.40         
64996736 Tموزه محمد المزرو 2,300.40         
74235727 Eعبدالوهاب حسن محمد ال ع 2,300.40         
75886744 حمد سلطان محمد مرخان المنصورى 2,300.40         
76666728  MQاحمد خلف محمد الحوس 2,300.40         
76999233 حمد سالم حمد راشد الظاهرى 2,300.40         
86151281 Tالمزرو aعي Nlمه aسالم عي 2,300.40         
89341766 Tصابر المزرو Eمحمد سيف ع 2,300.40         
89921484 aالقبي oعلياء محمد نا 2,300.40         
94636223 فاطمه عE بن نايم 2,300.40         
95680277 عائشه عبد3 ابراهيم حمد المرزو��  2,300.40         
99230750 مريم سعدون زوجه غيث بخيت الفال� 2,300.40         
59878776 عائشه حمود زوجه حمد سالم راشد الظاهرى 2,300.40         
2901268 محمد حمد خميس بالعبدالسويدى 2,300.40         
5289323 Eالع Eمروان قاسم محمد ع 2,300.40         
7786316 لطيفه عبدالنور باقر التوحيدى 2,300.40         

16525453 حمد محمد يوسف صديق المعلم 2,300.40         
17506646 خالد ثاMq عE خليفه بن غليطه 2,300.40         
21104678 هدى عتيق المرى 2,300.40         
31964452 يوسف محمد يوسف صديق المعلم 2,300.40         
44705124 عبد3 محمد مال 3 محمد 2,300.40         
48963490 ابراهيم خميس ابراهيم بن خميس 2,300.40         
51937166 ميثاء محمد يوسف صديق المعلم 2,300.40         
57931194 حمد راشد حمد اغدير 2,300.40         
58985206 صالح عE حسن ابراهيم البلو�[  2,300.40         
61660393 ابتسام عبدالرحمن احمد الفال� 2,300.40         
78913761 مروان محمد بن عابر 2,300.40         
80299718 عيa محمد جاسم كماY البلو�[  2,300.40         
82659576 ى Nlعامر راشد راشد عاضد المه 2,300.40         
85410237 شيماء محمد يوسف صديق المعلم 2,300.40         
88437929 حفصه احمد كودازوجه محمد عبد3 2,300.40         
92878905 راشد ابراهيم خميس ابراهيم بن خميس 2,300.40         
93329790  M NOاحمد بن سالم M NOضا� سالم 2,300.40         
98583804 مMQ عPQ خليفه عبيد الظباح 2,300.40         

SY00169401 محمد انس خليفه المحاسنه 2,300.40         
3012646 فاطمه منصور ابراهيم منصور المنصور 2,300.40         

83973262 هدى عE سالم عE مرشودى 2,300.40         
SA00367869 مشارى بن ناo بن صالح المشارى 2,300.40         

85278462 عائشه عE زح0 2,300.40         
31298023 Eعدران ال ع aحميد عي aحمد عي 2,300.40         
72241526 لطيفه عبيد شجعه الخريش 2,300.40         
6309817 Eالع aمريم عي 2,300.40         

28492510  Pqمحمد سعيد الزعا 2,300.40         
44027790 عبد3 عيa محمد جاسم بوالصفارد 2,300.40         
51662422 Tشيماء سعيد المزرو 2,300.40         
57475124  Pqراشد سالم حميد بن عبود الزعا 2,300.40         

SA00068137 صالح بن محمد بن صالح ال زريع 2,300.40         
JO00453389 عادل عميد عادل الضاهر 2,300.40         



52779769 محمود احمد عE اسماعيل القيسيه 2,300.00         
LB00488732 غسان ميشال تركيه 2,300.00         

60451811 حصه عبد3 محمد احمد بن سليمان 2,300.00         
80085356 ف ]n السيد محمد رضا السيد محمد يوسف Eع 2,300.00         
86994500 خالد ابراهيم عE محمد ابراهيم 2,300.00         

IN00453022 AZIZ 2,300.00         
IR00549837 شاكر محمد حسن بور 2,300.00         
85468764 M محمد احمد الجزيرى NOيوسف حس 2,300.00         
7607785  PQراشد سويلم اجت Eمحمد ع 2,297.00         

32291794  PQراشد سويلم اجت Eراشد ع 2,297.00         
57582358  PQراشد سويلم اجت Eسالم ع 2,297.00         

SA00985346  ]̂ ماجد بن عادل بن احمد الب 2,296.00         
UK00113928 FEKADE BELAINEH ZEWDE 2,287.60         
IN00976489 SANGEETH RAGHURAT 2,281.60         
SA00188563 محمد خليل ابراهيم المادح 2,280.00         
EG00095127 السيد البدوى فت{ صديق محمد 2,275.40         
SA00891865 عبد3 بن ابراهيم بن عبد3 الصالح 2,275.00         

12558795 عبدالرحمن غلوم محمد البناى 2,270.40         
1467748 عبدالرزاق احمد رشيد محمد بن رشيد 2,260.00         

60181144 انيسه مبارك احمد زوجه عتيق عE راشد 2,253.40         
44038628 شيخه ثاMq المرر 2,251.20         
78878390 Eمستوره محمد حسن يوسف ال ع 2,228.40         

SA00652186  Nlحسن بن محمد بن ابراهيم عبدرب االم 2,220.00         
92015673 راشد محمد سعيد راشد دعفوس السويدى 2,210.00         

SA00496854  Mqبنت عبد3 بن سالم القحطا Nlعب 2,209.40         
86334956 Eطالب مسلم الخي 2,200.00         

EG00958745 محسن السعيد nحان 2,200.00         
LB00565622 ISSAM JAMIL TABET 2,200.00         

5205552 Eسالم نايع سالم الغف 2,200.00         
9432665 سعيد ارحمه محمد بخيت الفال� 2,200.00         

21529741 مطر سعيد عE سعيد بن حلوه بMQ جتب 2,200.00         
UAE0087833 ابراهيم جاسم صالح سالم المنصورى 2,200.00         
SA00045786  PQممدوح بن صالح بن مبخوت الطل 2,200.00         
SA00546159 خالد بن ناo بن رشيد الرشيد 2,200.00         

59553153 M عبيد سويد الصمبارى العامرى NOسالم 2,191.20         
68877017 Eع M NOجميله عبد3 حس 2,180.80         

KW00444555 الشيخ خالد محمد الخالد المبارك الصباح 2,175.20         
EG00165589 وك عبدالقادر ابراهيم Plطارق م 2,170.20         

16450604 هاجر احمد صالح من  حاجب 2,168.00         
SA00666971 سلطان بن عبد3 بن رشيد الرشيد 2,162.40         

15713938 Tراشد حمد محمد فاضل المزرو 2,159.20         
65821147 سلطان سالم عبدالعزيز المخاوى السويدى 2,159.20         

JO00871534 ذيب محمد ذيب ابودلو 2,154.00         
83282277 مروه مختار محمد باقر غريب 2,151.80         
62849088  Pq Nlدانه محمد خادم المح 2,150.00         
26124572 راشد سلطان محمد سلطان العريف الظاهري 2,150.00         
5388184 خالد محمد يوسف عبدالكريم بوخماس 2,150.00         

45845964 محمد سالم سلطان محمد بونواس 2,150.00         
45900652 محمد جعفر حسن جعفر 2,150.00         
53568011 راشد عبد3 عبيد عبد3 طحواره 2,150.00         
70050246 ساره عبد3 عبيد عبد3 طحواره 2,150.00         
80234129 سيف عبد3 عبيد عبد3 طحواره 2,150.00         



69415501 محمد سعيد محمد نبش الظاهرى 2,150.00         
59723939 محمد عE حمود محمد الش{ 2,150.00         

SA00376810 جميل ابن عبد3 ابن غالم محمد الدر 2,148.60         
QA00761495 جPl ناo عبد3 فضل النعي0 2,140.40         

13013682 اماMq عبدالرحمن سعيد 2,140.00         
38861291 مريم محمد زوجه طارق حسن عبد3 عمران 2,140.00         
68373815 رفيعه راشد محمد 2,140.00         
58042512 مMQ خليل عبد3 2,140.00         

IN00762533 NARESH KUMAR RAMSHANKAR 2,140.00         
4821852  PQراشد خلفان راشد بالعامرى الكت 2,135.00         

42721460 رجاء السيد عبدالجليل السيد عE الهاش0 2,127.20         
SA00358729 خالد بن عبداللطيف بن سيف السيف 2,126.00         
SA00798588 عبدالعزيز بن عبد3 بن عبدالعزيز الزيبق 2,122.00         

45366217 عبد3 حميد عبد3 المنصورى 2,117.00         
38040797 Eابراهيم عبد3 ع Eع 2,112.00         

SA00361699 حامد بن محمد بن حامد فائز 2,110.00         
6118785 ى Nlضاعن عتيق ضاعن خميس المه 2,104.00         

10484822 aسعيد الشام Eيوسف احمد ع 2,101.40         
87543219  Mqسيف سعيد سيف معضد المشغو 2,100.00         

SA00642197 عبد3 بن ابراهيم بن عبد3 المقرن 2,100.00         
78123456 احمد سالم عE رواس الراشدى 2,099.20         
87915690  PQخوله حميد خميس محمد الكع 2,095.60         

JO00786940 خالد محمود عبدالقادر ابوناموس 2,090.00         
QA00865171 ى �lعبدالرحمن سعد زيد الش 2,090.00         
MA00346739 حكمت بوجالبه 2,089.40         
SA00064401 كه محمد العE السويلم للتجاره والمقاول ]n 2,078.00         
SA00258022 Mى Mlمحمد بن معا�[ بن فالح الع 2,075.80         

17915088 شيخه عبد3 محمد جاسم الحمادى 2,075.00         
93611475 Tسيف عيضه هالل محمد المزرو 2,074.00         

IR00862428 MOHAMMAD ALI AKBAR FARAJMANDI 2,070.00         
58788781 سليمان جمعه سلطان المرزو��  2,066.00         
3328888  Plسالمه سالم بوخريص زوجه محمد جمعه بن ج 2,064.00         

31330331 نجود جابر عبد3 سالم الجابرى 2,061.00         
98675565 خلود خالد محمد خليفه الفال � 2,060.00         

CA00995210 FOUAD BISHARA 2,060.00         
29567650 وك السيد ناo الهاش0 �lالسيد م 2,042.20         

SA00284579 ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم الفوزان 2,040.00         
15713747 موزه محمد راشد حمدان النعي0 2,033.00         
14861340 aالعمل ب� سالم مو� القبي 2,022.60         

SA00258852 ليE بنت محمد بن احمد اليحيا 2,021.00         
SA00985444 بندر بن راشد بن عبد3 الراشد 2,021.00         

KW00025466 خالد مبارك حمد هادى الزوير 2,021.00         
49726259  �Qنجم الرمي aشمه عي 2,020.60         
46510478 Tعبد3 حميد هالل راشد المزرو 2,020.00         
59415065  Mqحمد العريا Eسلطان ع 2,020.00         

SY00725882 محمد عE محمد خNl زرزور 2,016.00         
90246237 محمد عبد3 راشد الحمادى 2,010.00         

SO00216435 كمر حاج يوسف 2,009.40         
22882644 M عE حسن عE البناى NOحس 2,002.20         
10925877 محمد عE عبيد محمد الفزارى 2,002.00         

SA00664464 خالد بن سليمان بن عبدالمحسن الضبعان 2,000.60         
45276848 Yايناس خالد عبدالقادر هادى احمد القبا 2,000.40         



54519716  M NOالمصعب Eعبد3 احمد ع oنا 2,000.40         
5178241 aخادم غيث محمد القبي 2,000.00         
1258963 احمد عE سعيد زيد الش{ 2,000.00         
2556045 sصالح سالم سهيل المحر Eع 2,000.00         
5489540 M المنصورى NOمحمد عبيد راشد سالم 2,000.00         
6321169 aمحمد خلفان الشام Eطالل ع 2,000.00         
8218288 Tسلطان بخيت الدر Eسعيد ع 2,000.00         
9261373 M محمد بن رفيع NOجميل حس 2,000.00         
9981203 عE ناo عE ناo العلوى 2,000.00         

20353495 يوسف عE حسن عبد3 المرزو��  2,000.00         
21028635 aعتيق سعيد عيد سعيد القبي 2,000.00         
21054818 ى Nlفيصل برك عزان الكث 2,000.00         
21123523 ي Nlيوسف احمد ضاعن المه 2,000.00         
25615615  PQسالم معيوف سالم الكت Eع 2,000.00         
28756222 عوشه عE سعيد المنصورى 2,000.00         
29419089 Tالمزور Eع M NOسعيد محمد سالم 2,000.00         
31313572 ى Nlوديمه احمد سهيل محمد عبد3 المه 2,000.00         
45958414 محمد راشد سعيد ناo الظاهرى 2,000.00         
49470640 aمحمد احمد هامل القبي 2,000.00         
51617713 aعبد3 الشام Eاحمد جاسم ع 2,000.00         
54209355 احالم احمد عبد3 منصور 2,000.00         
65498722  Pqخالد احمد سالم فارع الحر 2,000.00         
66168822 ي Nlبن شيفا المه Eهالل راشد ع 2,000.00         
66342011 Yجابر مبارك جابر عبد3 المنها 2,000.00         
75417946 ماجد عبد3 عتيق بن سيفان الفال� 2,000.00         
80150424 عبدالرزاق درويش عبد3 الرى 2,000.00         
99558338 Tالمزرو Eشمسه حميد ع 2,000.00         

AU00048901 ANTOUN ELIE SARIE 2,000.00         
EG00569981 حكمت عبدالمنعم فريد 2,000.00         
EG00675044 احمد محمود محمد الطيب 2,000.00         
IQ00865631 فراس قاسم محمد 2,000.00         
JO00346127 فكتور جورج يوسف درزى 2,000.00         

KW00646454 مبارك عايض محمد سالم الهاجرى 2,000.00         
YE00254650 صالح احمد باوزير الديدو 2,000.00         
YE00983443 عE مبارك عبيد عوض 2,000.00         

902008 Tسيف معيوف سالم حمد الدر 2,000.00         
2200200 Eالغف M NOمحمد سالم عبد3 محمد حس 2,000.00         

45675444 M المنصورى NOمبارك سالم Eفواز ع 2,000.00         
1928779 خالد عارف عبدالصمد راشد الكيتوب النعي0 2,000.00         
2559400 فاطمه هالل فرج عيa الفال� 2,000.00         
7534237 ابراهيم عبدالرضا محمد مهدى العسماوى 2,000.00         
8254566 خالد عE عبد3 الشعفار 2,000.00         

10463771 p عبد3 محمد صالح
Mصو� 2,000.00         

11071951 شيخه عبدالعزيز عبد3 زوجه محمد العبدول 2,000.00         
12858358 ى Nlالجم Eمطر ع Eمحمد ع 2,000.00         
12943205 فاطمه خالد محمد خليفه الفال� 2,000.00         
13984128 ناo محمد احمدكاجور 2,000.00         
17415546 محمد خليفه عبد3 حميد بالهول 2,000.00         
26357962 aناعمه راشد خلفان الشام 2,000.00         
32147622 عصام حسن صالح حسن محبوب 2,000.00         
41082421 Eال ع M NOحسن حس Eع 2,000.00         
47156988 حمزه محمد سبت عبد3 السبت 2,000.00         



65392955 aعبيد محمد الحب aعبد3 عي 2,000.00         
76411661 محمد المر سعيد عE بن حلوه بMQ جتب 2,000.00         
76646225 aعمر محمد عبيد حمد الشام 2,000.00         
79551173 بدريه عمNl عE عمNl  البكرى 2,000.00         
86518911 حسن اسماعيل عبد3 المرزو��  2,000.00         
88988558 عE عبدالرحمن يونس عE ال يونس 2,000.00         
89895499  �Qخليفه عبد3 الرمي Eع 2,000.00         

EG00469545  M NOممدوح عزالدين محمد حس 2,000.00         
EG00881424 خالد ساs عباس ابوسنه 2,000.00         
IQ00586199 غسان عدنان نايف 2,000.00         
IQ00658263 سعد عبد حمزه الشمرى 2,000.00         
JO00087648 M عطاطره NOصب{ احمد حس 2,000.00         
LY00786620 عبدالباسط محمد عE عثمان 2,000.00         
SA00173462 ̂وات التجاريه ال 2,000.00         

5542539  PQعبد3 سليمان عبد3 الكابورى نق 2,000.00         
6317553 خلفان احمد خلفان خليفه السويدى 2,000.00         
8264528  PQاجت Mالهاد� Eعبد3 ع Eع 2,000.00         

27791893 سعيد عE حمد الحافرى 2,000.00         
30163972  PQمبارك راشد عبيد سالم دغيش اجت 2,000.00         
87652416 محمد عبدالرحمن محمد السيد الهاش0 2,000.00         
88973400 محمد صالح عبد3 محمد عبد3 صفر 2,000.00         
93611864  P}الطني aمروان عبيد احمد عبدالرحمن الرم 2,000.00         

EG00693255 هدى محمود محمود امام 2,000.00         
IR00524975 M ابراهيم محمد صادق حكم زاده NOمحمد ام 2,000.00         
JO00528798 ياn عارف مصط�M دغمش 2,000.00         

98565530 Tسالم ابراهيم عبيد سعيد المنا 2,000.00         
IQ00991521 عبد3 غانم عبد3 2,000.00         

6582977 عE احمد عE محمد الظاهرى 2,000.00         
45846542 Eراشد ابراهيم خليفه جداح ال ع 2,000.00         

QA00685236  Mqالشيخ  احمد بن جاسم بن فهد ال ثا 2,000.00         
UAE0003875 ة Nlكه العربيه النتاج الدواجن بالفج ]̂ ال 2,000.00         
SA00127433 ف بن صالح بن خنيفر الجعيد ]nا 2,000.00         
SA00266623 ه عبNl بنت بدر بن محمد ال سعود Nlاالم 2,000.00         
SA00523300  Mqمحمد بن صالح بن محمد القحطا 2,000.00         
SA00636440 ى Nlراشد بن حمد بن راشد الكث 2,000.00         
SA00787466 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا 2,000.00         
SA00874218 سعود بن مبارك بن سلطان الثورى 2,000.00         
SA00915630 سالم بن عبدالدائم بن سعيد عبدالدائم 2,000.00         
SA00918715 محمد بن صالح بن خنيفر الجعيد 2,000.00         
SA00936755 sجا Eبن محمدامان بن ع Eع 2,000.00         
SA00969538 هشام بن محمد عبدالعزيز الرويتع 2,000.00         
SA00974254 صالح ناo صالح ال غصنه 2,000.00         
SA00996187 sاحمد بن صالح بن احمد الهما 2,000.00         
SA82478178 ى Nlمبارك بن عبد3 بن محمد الصع 2,000.00         
SY00144551  M معاذ محمد صالح العبود الخ 2,000.00         
EG00548743 هويدا حسن يوسف سماحه 2,000.00         
OM00876610 طالل بن سيف بن ناo الصب{ 2,000.00         
UK00235912 SOLIEMAN ALI ABDEL KHALIQUE 2,000.00         

69352006 محسن حيدر عبد3 جعفر احمد 1,995.20         
62582132 aزوجه سعيد الشام aالشام Eحمده سعيد ع 1,983.00         

JO00966101 جهاد مو� محمود حرز3 1,980.00         
SA00873316 ان Nlخالد بن فهد بن عبدالرحمن الرم 1,975.80         



JO00974246  �qغو Plال Plغسان طلعت ج 1,975.00         
2336296 عبد3 احمد يوسف احمد المندوس 1,973.00         

SA00097840 فهد بن عبدالرحمن بن فهد العياف 1,970.20         
SA00475821  ]aخالد بن عبدالعزيز بن عبد3 الحري 1,964.00         
SY00581236 همام احمد الحارث الصواف 1,962.20         

58873143 سعيد محمد سعيد العضيE العامرى 1,960.00         
US00842361 عبNl محمود مرشد عمرو 1,960.00         
JO99726259 عE فق® محمد دما² 1,960.00         
SA00187842 M ال قدره NOبن احمد بن حس Eع 1,953.80         

22297197 عادل صالح محمد الجابرى 1,950.20         
SA00057882 عيد بن سعد بن عيد الشمرى 1,948.00         
JO00314732 معن عبدالستار صديق الحاج محمد 1,946.00         
SA00022527 عبدالمجيد ابراهيم محمد الصبي{ 1,940.00         

59810842 خليل محمد عبد3 عماد بست� 1,937.60         
72994896  Pq Nlمحمد الفن المح 1,937.40         

SA00569371 ى Plال M NOخلقان بن عيضه بن حس 1,920.00         
JO00687648  PQاسامه يوسف ارشيد الزع 1,908.20         
SA00788410 مو¡M عبدالكريم بن خالد المقبل 1,907.60         
SA00877489 حنان حامد بن عبدالعزيز احمد 1,902.00         

8189358 عبد3 حمدان عبد3 دلموك بن عمان 1,900.40         
UAE0006621 JERMYN CAPITAL (L.L.C) 1,900.00         
SA00453271  Mqفالح بن حامد بن محمد القحطا 1,900.00         
SA00650107 Mى Mlعبد3 بن ناوى بن غزان الع 1,900.00         
SA00998454 محمد بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل 1,900.00         

KW00197410 اسعد عبدالمجيد يوسف االحمد الثاقب 1,900.00         
19701970 ى Nlاحمد حمد احمد محمد بن فهد المه 1,892.00         

CA00421200 GEORGES KAOUK 1,890.00         
3764892 aعتيق مو� جمعه مبارك القبي 1,889.80         

SA00127811 مو¡M بنت عبدالرحمن بن محمد النمر 1,888.60         
65789520 مريم ابراهيم عE زوجه محمد عثمان مفتاح 1,888.40         
69678712  PQخالد عبد3 محمد راشد خصاو النق 1,880.00         

SA00058111 محمد بن عبد3 بن سعيد السيد 1,879.80         
SA00356862  M NOعبد3 بن سعود بن احمد الحم 1,863.00         
LB00276622 ميشال جورج كرم 1,862.00         

79755462 محمد حسن عبدالقادر الزبيدى 1,861.00         
56658921 عE راشد سعيد عE المهندى 1,860.00         
66834218 Eاحمد خليفه محمد شلبود الخي 1,860.00         

EG00823443  Mqزكريا عباس البستا NQيح 1,860.00         
57326263 M المرر NOجمعه عبد3 خليفه شاه 1,851.00         

PAK0054229 HUSSAIN ALI CANANI 1,850.00         
EG00261436  M¡محمد جال ل عبدالرحمن القا 1,850.00         
SA00031469 نوف بنت عبد3 بن عبدالرحمن العمر 1,849.00         

63272086 بركه سالم عبد3 الخنبa[ زوجه طارق مجدى 1,845.60         
33944108 nحان سعيد عبد3 سعيد النيادى 1,840.00         
7855392 ثريا ابراهيم سعدى الريس 1,840.00         

SA00264899 عثمان بن عE بن عثمان الغامدى 1,840.00         
IN00748820 HARKIRAT SINGH 1,839.00         

55318044 سيف عتيق محمد عبد3 العمي0 1,837.40         
SA00923426 عبدالناo بن مرشد بن سليمان القفيدى 1,832.00         

46626650  PQمحمد عبد3 سيف جمعه الكع 1,827.20         
SD00857422 ازهرى يوسف العوض محمد 1,826.60         

33576553  Pq Nlخلفان فرج محمد مسعود المح 1,821.00         



6561421 هزاع ناo محمد صالح المنصورى 1,820.00         
SA00137813  M³عبدالعزيز بن هارون بن عبد3 الحمي 1,818.00         
IN00633295 SANDEEP KUMAR DALMIA 1,810.40         
US00254618 ANWAR AHMAD ABUSBAITAN 1,807.00         

55663344  MQورثه المرحوم احمد ابراهيم جاسم الحوس 1,806.00         
1633320 Tاحمد مطر سالم محمد المزرو 1,800.00         

36017102 سهيل سليم سهيل عE باالسود العامرى 1,800.00         
54962068 Yالعبادى عيضه الحريز طناف المنها 1,800.00         
63704092 زايد خليفه زايد العبودى 1,800.00         
93788388  Mqالحسا Eراشد عبد3 خلفان ع 1,800.00         

CA00455745 SHAHIR BOSHRA MIGALLY 1,800.00         
SY00428751 يوسف احمد احمد 1,800.00         

92535869 Tالدر Eعطيه حارب ع 1,800.00         
15414770  PQسيف خلفان محمد خليفه الكع 1,800.00         
21959671 شميم بيكم نياز الدين زكريا 1,800.00         
22188745 الحج سيف الحج الهاجرى 1,800.00         
56989958 M اتباT المرزو��  NOمحمد طيب محمد ام Eع 1,800.00         

EG00921831 غاده محمد نسيم كامل الحناوى 1,800.00         
OM00576147 فراس بن عزيز بن حيدر درويش 1,800.00         
JO00998523 مامون احمد مصط�M بركات 1,800.00         
TZ00998641 SALEM OMAR SALEM BALLEITH 1,800.00         

5449699 ى Nlسعيد احمد محمد بوالشوارب المه 1,800.00         
SY00928517  P� محمد عامر نصوح الصواف الدوه 1,800.00         
SA00569588 M بن حسن المؤمن NOحسن بن حس 1,800.00         
SA00698571 p عبد3 الشهري

Mسعد شا� 1,800.00         
SA00987260 يعقوب بن يوسف بن احمد الغزال 1,800.00         
SA00989076 خالد بن عيa بن ابراهيم الشدى 1,800.00         
LB00512369 ايE ضاهر حبيب 1,800.00         
EG00251123 توفيق محمد رح0 مصط�M كمال 1,800.00         

73946101  Mصالح عبدالخالق صالح العفي� Eع 1,800.00         
21786471  �Qسعيد محمد المي 1,798.80         
82018066 ى Nlاحمد عوض الكث Eع 1,798.80         
41553858 خالد عبد3 بن تركيه 1,798.80         
82920831 جميله عامر محمد 1,798.80         
38723248  Mqمحمد يوسف محمد يوسف الشيبا 1,798.60         
43418634  Mqاحمد يوسف محمد الشيبا 1,798.60         
85546988  Mqسعيد يوسف محمد يوسف الشيبا 1,798.60         
5847692 كه ابراج العقاريه ]n 1,795.20         

79231828 aامنه ثايب خليفه القبي 1,789.00         
28652788 ى Nlوليد سالم سعيد محمد الكث 1,788.00         
50717623 عبد3 اسحق منصور ابراهيم المنصور 1,783.40         

SA00126548  pEحبيب محمد محمد الع 1,782.80         
21741679 ه محمد زوجه عE طالب احمد محمد ال عل Nlمن 1,780.80         
18015852 سعيد بن محمد بن احمد القاس0 1,780.00         

SY00241543 Tمحمود الرفا Nlمن 1,780.00         
SA00557130 محمد بن سويلم بن بالل سويلم 1,771.00         

9238529 عE خليفه عبيد اسماعيل الغيض 1,770.00         
6863216 ايوب عبد3 ابرهيم كنكزار 1,760.00         

12411612 هنادى محمد بو غانم زوجه جمال احمد المرى 1,759.20         
IR00767621 SHAHROKH FARHADI ABBASSI 1,750.00         
28352362 عيa يوسف سعيد عبد3 توير السويدى 1,746.00         
25165341 نوال عبد3 احمد ابراهيم المرزو��  1,745.00         



87658863 سعيد احمد راشد احمد بن شبيب 1,741.60         
59584625 Eعبد3 الع Eه حسن ع Nlسم 1,740.00         

PS00852720  PQعبد3 صب{ محمد الحل 1,740.00         
PS00051472 سمNl صالح عبد3 1,740.00         
SA00596679  Pqخالد ابن صالح هالل العلوى الحر 1,740.00         

50737112 aب� القبي ]aموزه الحبي 1,738.40         
SA00564711 محمد بن ابراهيم بن محمد الربدى 1,726.40         

3321231 حمزه عباس عE احمد 1,720.00         
23256519  M NOحس pEاحمد فتح 3 ع 1,720.00         
72384732 صقراحمد سيف حارب المرى 1,720.00         

NL00362544 CHANDIRAMANI JIVATRAM HASHMATRAI 1,720.00         
43920972 سلطان محمد عE سعيد المرى 1,720.00         
90930570 سعود محمد مو� الجاسم 1,720.00         

SA00256988 اهيم Plابراهيم بن محمد بن محمد ال 1,720.00         
SA00654287 منصور بن محمد عبد3 ال^يع 1,720.00         
SA00031258 عبدالمجيد بن يوسف بن عبدالعزيز 1,710.00         

42284869 M عيa محسن مطوع النويس NOحس 1,707.60         
45885744 موزه مطر عيa الفال� زوجه محمد فال� 1,706.40         

JO00276552 عبدالرؤوف محمد صالح عبدالرؤوف خريم 1,706.00         
IN00871542 SHAMEENA 1,705.00         

96755478 Tحرموص سعيد صالح المزرو oنا 1,704.40         
77769146 ابراهيم صالح عE سمبيج 1,703.00         
54448891 محمد ابراهيم عبدالعزيز محمد خلف بومجيد 1,700.40         
99095423 محمد عبد3 عيa خليفه بوشهاب 1,700.00         
4476533 Tمحمد عتيق محمد ربيع المزرو 1,700.00         

98615487 سالم سعيد الهاجرى 1,700.00         
54896345 سعيد الع ى محمد بالحب العامرى 1,700.00         
85635252 M كردوس عبيد العامرى NOالطماطم سالم 1,700.00         
6452852 aحصه محمد عبد3 الرياي 1,700.00         

30644129 محمود احمد عبدالرحمن رهيده المرزو��  1,700.00         
BH00821692 وك �lالم Eدانه فيصل ع 1,700.00         
EG00654895 M الكردى NOمحمد جالل ام sسا 1,700.00         

12586985 عبد3 حمد عبد3 محمد الماس 1,696.20         
1402301 شعبان ابراهيم حسن حسن 1,690.00         

JO66091977 ايمن حاتم زهدى شديد 1,690.00         
9755187  PQسيف مبارك سعيد الكت Eع 1,690.00         

58295629 خالد محمود هزاع عبدربه عE بMQ مخزوم 1,686.00         
SY00677177 حسان عبد3 دعدوش 1,684.60         

39826379 Eسعيد مصبح سعيد شمروخ الغف 1,682.00         
SA00845285  PQبن احمد شل nفهد بن يا 1,682.00         

63197616 شاكر عمر عوض سالم الصيعرى 1,680.00         
LB00112569 عE هاMq شعيب 1,680.00         
PS00128870 اروى عليان احمد مطر 1,680.00         
SA00018725 احمد بن خلف بن عE الخلف 1,679.20         
JO00676138 محمد ايوب محمد عبدالسالم 1,672.00         
SA00235625 عبدالعزيز بن حمد بن عبدالرحمن بن زرعه 1,665.00         
SA00094556 ى M ايمن بن عبدالعزيز بن محمد خ 1,664.00         
SA00554412 سعيد بن صالح بن عبد3 األحمري 1,661.00         

45846254 محمد سويد زايد قشمان المنصورى 1,660.00         
77818787 ى Nlجمعه المه Eب� نايع ع 1,660.00         

SA00127746 ارى M Mlعبدالعزيز بن محمد بن عمرو ال 1,660.00         
SA00372916 Eصالح بن سعد بن عبد3 العوه 1,644.40         



4288741  pEمحمد احمد سالم ال ع 1,640.00         
SA00932217 يام بن محمد بن عبدالهادى العج0 1,640.00         
SA00467298 وائل بن رشاد بن محمد طاهر فاضل 1,633.00         

91231230 يف ]̂ عبدالخالق عبد3 عبدالرحمن ال 1,632.40         
SA00554099  PQسعد بن عباس بن جريدى العتي 1,623.00         
SA00817256 Eبن منصور بن سلمان الع Eع 1,620.00         

28694828 ورثه المرحوم محمد سعيد محفوظ الصيعرى 1,619.40         
SA00690589 عدنان بن احمد بن عE المبارك 1,612.20         

78765098 ي Nlر المه M Nlمحمد ديالن راشد م 1,610.00         
IN00736211 SANJAY NANIK SHAMDASANI 1,609.00         

69580800 عبد3 راشد عبد3 النعي0 1,605.00         
6124697 ه سيف راشد محمد النعي0 Nlم 1,605.00         
9181266 محسنه حسن عمر عبد3 بن عمرو 1,605.00         

32926404 نوره سيف راشد محمد النعي0 1,605.00         
56586811 اسماء سيف راشد محمد النعي0 1,605.00         
86303114 خالد سيف راشد محمد النعي0 1,605.00         
46735815 درويش سالم محمد البلو�[  1,605.00         
64439981 وفاء حمد محمد احمد بن سليمان 1,605.00         
6597510 عمار محمد احمد 1,600.00         
8139890 عائشه عبيد خميس 1,600.00         
8467825 Eسيف الذه Eفاضل ع Eع 1,600.00         

22558899  �Qعبدالرحمن عبد3 سلطان راشد الرمي 1,600.00         
68885619  Mqاحمد عقيل عبدالرحيم عبدالرحمن زرعو 1,600.00         
84995593 عبد3 سيف راشد محمد النعي0 1,600.00         
92883830 سهيل حمد بهيان باروت العامرى 1,600.00         

JO00526440 مشعل رب{ ابوسيدو 1,600.00         
PAK0076550 FAISAL MAJEED AWAN ABUL MAJEED AWAN 1,600.00         
PS00152296 اكرم محمد محمد عكاشه 1,600.00         

6263610 عE سعيد حميد راشد الدرم� 1,600.00         
69691118 عE مسلم حمد العامرى 1,600.00         
3654780  PQسالم سعيد محمد خليفه الكع 1,600.00         
5422342 عبد3 سالم احمد سويدان السويدى 1,600.00         
6455645 محمد حسن اسماعيل محمد 1,600.00         
8012275 aبن عبيد الرزى الشام Eحميد ع Eع 1,600.00         

77733777 االمارات الدوY للوساطه ذ.م.م 1,600.00         
IN00496543 UMA DEVI TAHILIANI 1,600.00         
IN22978852 MAHEBUB USMAN DARVESH 1,600.00         
PS00456257 هيثم خالد عبدالرزاق 1,600.00         
SA00258966 عE احمد محمد بالحمر 1,600.00         
SA00283109 سعد بن محمد بن عبد3 المعيذر 1,600.00         
SA00486044 براهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان 1,600.00         
SA00524477 وليد بن عبد3 بن صديق سندى 1,600.00         
SA00644177  p

MQبن عبدالرحمن الث oه سلوى بنت نا Nlال م 1,600.00         
SA00650721 ناo بن عبد3 بن سليمان بن عويويد 1,600.00         
SA00984398  ]aطاهر بن حسن بن عبد العزيز الج 1,600.00         

8766409  Pqسعيد خلفان احمد كاتس الزعا 1,598.00         
3781122  PQعبد3 بن معدن الكت Eمحمد سالم ع 1,594.00         

SA00935176 عمر بن عبد3 بن ابراهيم الربيعان 1,593.40         
31870268 Tالمزرو Eغبيشه خميس ع 1,586.80         
20117598 موزه سعيد زوجه سعيد نايع النيادى 1,580.00         
65233652  PQمصبح هالل مصبح سيف الكع 1,580.00         
55051311 محمد عبيد سعيد الفال� 1,580.00         



SA00792747 سعاده السفNl حمود بن فراج بن نادر 1,574.00         
SA00397154 سعد بن عبد3 بن مبارك ال عبد3 1,572.60         
SA00467578  PQعبد3 صقر العتي 1,564.20         
JO00552316 محمود حسMQ محمود البذور 1,560.00         
BG00654982 SVETLA GEORGIEVA KURTEVA 1,560.00         

50960597 عE حمد احمد حمد المطوع الظاهرى 1,550.00         
PAK0039767 ZULFIQAR AHMAD 1,550.00         

70933291 Eصالح محمد احمد ابراهيم الع 1,545.20         
IN00871245 CYNTHIA FERNANDES OR CLETUS ALBERT 1,545.00         

69576655 جاسم محمد حسن رجب الحمادى 1,540.00         
SA00414766 Eخالد بن عوض بن مطر الروي 1,540.00         

93024515 سالم عE سالم عبد3 النعي0 1,539.80         
SA00152844 Eخالد بن محمد بن عبدالرحمن الع 1,535.00         

28101977 ى Nlبخيت المه Moشيخه مطر حا 1,528.40         
19187005 ̂كال محمد ثامر يعقوب يوسف ال 1,524.00         
10205673 عبدالرحمن سالم حمد سيف البادى 1,520.00         

EG00237484 Eمحمد ع M NOمحمد حس 1,520.00         
SA00335498  PQفهد بن سعود بن محيميد الوه 1,520.00         
UK00872532 FADEL ZAHER EDDINE 1,505.00         

29642260  PQيوسف محمد عبيد محمد النق 1,505.00         
SA00457854 nسليمان بن محمد بن عبدالكريم الجا 1,505.00         

7648810 اسامه احمد صالح عمر الحامد 1,500.00         
EG00978694 ايمن عبدالحميد محمد شالل 1,500.00         

3777912 سيد حسام الدين السيد محمد اجمد الهاش0 1,500.00         
MA00994872 محمد المذكورى الزيدى 1,500.00         
PK00657450 AHMED BAQAR REHMAN 1,500.00         
YE00918726 شيخ فيصل محمد العيدروس 1,500.00         
UK00266272 YUNUS YUSUF BOBAT 1,500.00         
EG00273849 عادل عبدالعال عE عبدالعال 1,500.00         
SA00171811 عبدالملك بن عبدالرحمن بن اسحاق ال الشيخ 1,500.00         
SA00179347  M NOعبدالعزيز بن عبد3 بن ابراهيم ابابط 1,500.00         
SA00914532 سعيد محمد سعيد العمارى 1,500.00         

KW00572185 انور محمد عبداللطيف مبارك الفهد 1,500.00         
76346989 مايا طارق رسال ن عبد3 ابويونس 1,499.00         
16695513 احمد سعيد ربيع البوش 1,496.80         

SA00023570  Pqبنت محمد بن عليان الحر M NOحن 1,492.20         
JO00987524 رY عدY عبد3 حساين 1,488.40         
SA00532109 ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العسكر 1,488.20         

8744963 M زوجه طاهر محمد عقيل NOن^ين محمد ام 1,488.00         
2587444 فاطمه اسماعيل زوجه منصور محمد هادى 1,488.00         
8918296 صفيه محمد عطا3 المال  عباس البلو�[  1,481.40         

QA00936477 يف محمد ]n صالح محمد 1,480.00         
SA01248536 خالد بن حمد بن ناo المرزوق 1,479.00         

25698585 حاتم عبدالكريم محمد عوده البنا 1,473.00         
27554518 زياد عوض محمد محمد العامرى 1,470.00         
4211578 عE صالح خميس عيa المقهوى 1,470.00         

21834344  PQحسن محمد جاسم محمد الفراج الكت 1,468.00         
SA00375487 Eز¬ بن عبد3 بن ابراهيم المعي 1,462.00         
IR00265281 ALIEH BARZEGASRAMINI 1,460.00         
SA00152247 عبدالعزيز بن عبد3 بن محمد الرميح 1,460.00         

71530019  MQمبارك عبد3 احمد عبد3 الحوس 1,450.00         
OM00650421 ى Nlالكث Eمحمد بن سالم بن مسعود المسه 1,447.60         



JO00951651 MAZEN GHAZI SA'ADO KAWASH 1,447.00         
SA00639022 محمد بن فوزى بن رضاء السعيد 1,446.40         

88166258 ه العامرى Nlاحمد فارس بخيت حمد بن عف 1,440.00         
52573364  paسعيد الشام Eعبد3 احمد ع 1,440.00         

EG00875410 احمد عاطف محمود سعودى ابراهيم 1,439.20         
SA00475161 M ال حمزه NOبن حس Eمحمد بن ع 1,430.00         
EG00672021 احمد سعيد عيسوى احمد صالح 1,426.60         

70915405 aعلياء خالد خلفان القبي 1,420.00         
SA00058214 حمود بن محمد بن سليمان السعدون 1,420.00         

26597018 ى Nlعيالن سعيد عيالن عبد3 المه 1,419.60         
60904629 حربيه وهاب شهاب 1,419.60         
73500680 ى Nlسعيد عيالن عبد3 المه 1,419.60         
77381643 Tالمزرو Eميثا محمد ع 1,419.60         
29844439  Mqابراهيم عبدالرحمن محمد الشيبا 1,419.60         
33582690 ى Nlعبد3 احمد عبد3 احمد المه 1,419.60         
39160641 مديه عE سيف خلفان بالجافله 1,419.60         
54959601 ى Nlسيف احمد عبد3 احمد المه 1,419.60         
57201690 ى Nlاحمد عبد3 احمد عبدالرحمن المه 1,419.60         

MA00178881 وفاء سنيبله 1,411.60         
79075995  Pq Nlخالد سارى فن عبد3 المح 1,410.00         

SA00708601 فالح بن محسن بن منا� العج0 1,409.00         
JO00676248  Nlت �lى رياض مو� الn 1,406.00         

30301571 مال 3 محمد نور محمد خورى 1,404.40         
8221470 راشد بشNl محمد احمد العتيبه 1,400.00         

18652844 aخالد عتيق ثايب خليفه القبي 1,400.00         
25237628  PQعوض عبد3 ب� عوض الكع 1,400.00         
27425482 غانم مبارك راشد المنصورى 1,400.00         
45120365 aسالم محمد خميس عبيد بوهارون الشام 1,400.00         
51621255 امنه محمد عبد3 الظاهرى 1,400.00         
74856321 مMQ السيدمو� السيدعبدالرحيم الهاش0 1,400.00         
99178255  PQشمسه هاشم عبد3 الذهب الجني 1,400.00         

CA00154789 MOHAMMED FAYAD HAMZEH 1,400.00         
93771254 سالم راشد سالم النعي0 1,400.00         
4503333 p زوجه حمد عامر المنصوري PQهند سعيد الكت 1,400.00         
4556310 يعقوب يوسف عبدالرحمن بن حافظ 1,400.00         

45729111 حارث ابراهيم حسن عبد3 1,400.00         
79310914 محمد عبد3 راشد بن عيد 1,400.00         

IN21456897 ABDUL REHMAN NAZIR SAYED 1,400.00         
JO00017625 عبدالحليم عرفه عE الشنا 1,400.00         
LB00426674 هيثم احمد طارق المغرPq درغوث 1,400.00         
NZ00145625 CHARLES BERNHARD CHILWELL 1,400.00         
QA00658946 سعيد عبد3 حسن احمد المال 1,400.00         
ZA00489687 RAVI GOVENDER 1,400.00         

15419956 ادريس احمد محمود سالم 1,400.00         
JO00985630 رائد محمد احمد السعيد 1,400.00         

6685510 محمد عبد3 محمد عيa الش{ 1,400.00         
SA00079840 عبدرب االمNl بن عE بن حسن القطان 1,400.00         
SA00085096 M عطوه NOبن زايد بن حس M NOحس 1,400.00         
SA00198445 غنيم بن محمد بن هادى السبي£ 1,400.00         
SA00271531 صالح بن حسن بن حسن ال مقبول 1,400.00         
SA00312548 عE بن عثمان بن عE ال خميس 1,400.00         
SA00459644 ثامر بن ناo بن فهد النعيمه 1,400.00         



SA00522651 الجوهره بنت عبد3 بن عبدالعزيز الجوي£ 1,400.00         
SA00568244  M¡ابن عبد3 الما M¡عبد3 ابن ما 1,400.00         
SA00681038 محمد بن عبد3 بن صالح الدخيل 3 1,400.00         
EG00990070 يوسف نعيم عبدالفتاح عبدالبا��  1,400.00         
SA00127440 اهيم Plماهر بن صالح بن احمد ال 1,399.00         

9787558 مروان مانع سعيد احمد العتيبه 1,390.00         
16686167 رجاء محمد سعيد 1,390.00         
6275253 اسماعيل هاشم محمد اسماعيل البلو�[  1,387.80         
6649758 Eمحمد عبدالقادر محمد ال ع 1,387.80         

SA00645847 محمد بن عبد3 بن حسن الدروره 1,386.00         
33428211 Eرضا جعفر ع Eكلثم ع 1,383.80         
1252362 ابراهيم حسن عبد3 صالح بMQ حماد 1,380.20         

SA00213066  Mqبن احمد بن الفت حلوا Mqها 1,380.20         
YE43257899 طالل عبده سعيد االصب{ 1,380.00         

25734866 M مجيد NOثريا عبدالعزيز زوجه حميد فاخر حس 1,378.00         
65154800 مبارك احمد سلطان محمد السالs النيادى 1,377.60         
89340844 علياء محمد غالب هادوم بالهادوم 1,375.60         

SA00528541  �Qبن خليفه الكوي M NOحسن بن ياس 1,375.20         
26595900  pEجمال احمد راشد العوبد ال ع 1,370.40         
92493732 عبد3 احمد محمد احمد خليل 1,370.00         
25118270 حميد عبيد خليفه عبيد ابوشبص 1,370.00         
9865321  Mqورثه المرحوم محمد سعيد التكال 1,362.20         

CA00461382 WASSIM SAFWAN KHAYAT 1,360.00         
77272645 احمد مبارك عبد3 المنصورى 1,360.00         

JO00085261 عبدالناo ابراهيم اسماعيل يوسف 1,360.00         
OM00991761  PQسعيد الوهي Eحمود ع 1,360.00         
SY00546387 شاكر ق³ منNl دهان 1,357.00         

16969923 ناo مبارك المنصورى 1,355.80         
27839863 واضحه زايد بخيت دحنان الفال� 1,355.80         
62919883  PQثامر ربيع ابراهيم خميس الجني 1,355.80         
66473566  Mqامنه سلطان البيهو 1,355.80         
62942282 Eمحمد ع Mمحمد مصط� 1,355.80         
21656826 خليفه خميس جمعه سيف لغويص السويدى 1,355.80         
8751257 مسعود محمد هاشم 1,354.00         

SA00786547 كلثوم محمد مراد 1,350.60         
SA00520630 ي ]̂ عبدالعزيز بن محمد بن احمد الع 1,349.00         

13136452 عنود محمد حمد سعيد العري0 1,345.20         
67524438 الجوهره عمNl عE عمNl البكرى 1,342.80         
79209813 حصه هشام عبد3 عباس احمد 1,341.60         
80132165 الدانه هشام عبد3 عباس احمد 1,341.60         
23653991 عبد3 محمد عبد3 عE ضاوى 1,341.00         
7984700 Tحميد سعيد سليم سليمان الدر 1,340.00         

99081671 يحNQ محمد حمزه شاه كرم البلو�[  1,340.00         
JO00587569 M اكرم محمد ضلهر الخطيب NOحس 1,340.00         
LB00265691 عبدالستار الالز 1,340.00         
SA00835520 وليد بن عبدالرحمن بن سليمان درع 1,338.00         

16789715  p� سعيد سالم محمد مانع المانع الفال 1,333.00         
SA00147871 مبارك زاهر عE ال راكه 1,332.00         
SA00571234 sمحمد بن عبدالرحمن بن عبد3 الزما 1,330.40         
SA00144574 حسن بن محمد بن هادى ال منيف 1,330.00         

25732822 عبد3 خليفه عبد3 سيف 1,329.40         
25977753 aالشام M¡محمد القا Eفاطمه عبد3 ع 1,322.00         



JO00814954 ي �lاحمد الك NQعمر يح 1,320.00         
SA00124948 Eخالد محمد عبده مدخ 1,320.00         
SA00157423 خالد محمد ابراهيم ابا الحسن 1,318.20         

42219735 محمد عيa سلطان السويدى 1,318.00         
EG63321627 ه ابوبكر محمد خليل Nlام 1,317.60         

85154768 حسن عE حسن صنقور الدرم� 1,311.00         
3285842  Pqعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزعا 1,309.00         
6256328 طلحه السيد عبدالقادر الهاش0 1,308.00         

28101984 خالد الحر راشد الحر السويدى 1,306.60         
UAE0087964 صدف للسفر والسياحه(ش.ذ.م.م) 1,304.00         

99228223 s ابراهيم عبدالعزيز محمد خلف بومجيد 1,300.40         
2544271 Eفرج محمد غنام الجر الهام 1,300.00         

25847566 عE سيف سعيد عE المعصم 1,300.00         
97524218  MQابراهيم خليل اسماعيل ابراهيم الحوس 1,300.00         

PS00321454 صفوت عبدالرحمن حسن البيطار 1,300.00         
JO00559874 M ادريس غنايم عوده �lمع 1,300.00         
UK00548807 OMAR HAMEED HADI 1,300.00         

99736530 aعامر سيف العب Eساره ع 1,300.00         
SA00571326  MQزيد بخيت بخيت الجه 1,300.00         
SA00650477 عبدالعزيز بن سعيد بن حمد الدمخ 1,300.00         
SA00763537 محمد بن داود بن عبدالرحيم البخارى 1,300.00         
SA00850285 فهد سليمان عبدالعزيز المقحم 1,300.00         

21799547 غازى عبدالعزيز عبدالكريم عبد3 الدوnى 1,299.20         
61591571 نوره عبد3 احمد عبد3 الظاهرى 1,299.20         
30678720 اسماعيل ابراهيم عبد3 غانم 1,294.40         
19235928 بخيت مطر بخيت النعي0 1,294.40         
26244624 سليمه سلطان قران المنصورى 1,294.40         
32162502 Tسعيد جاسم المزرو 1,294.40         
35860722 فاطمه سيف الجابرى 1,294.40         
40211492 احمد راشد عبيد المنصورى 1,294.40         
45519261 خليفه الشيخ مجرن محمد 1,294.40         
51781574 Tعوشه سارى بلوش المزرو 1,294.40         
54886499  �Qشيخه سيف الرمي 1,294.40         
68443422 محمد عE المرزو��  1,294.40         
70428110 ى Nlناعسه محمد منظور المه 1,294.40         
71384103 حصه خليفه الشيخ مجرن محمد 1,294.40         
75219403 محمد سالم المنصورى 1,294.40         
77544092 aمحمد هالل الشام oنا 1,294.40         
95799583 مهره عامر معيض 1,294.40         
20651357 حميد سعيد محمد سعيد 1,294.40         
25475553 حمده محمد معضد 1,294.40         
39382068 السيد محمد فضل السقاف 1,294.40         
40986375 M الهرر NOشاه Mqفاطمه ثا 1,294.40         
41844338 سل0 ابراهيم محمد الحساوى 1,294.40         
43033330 ابتسام اسماعيل عبد3 محمد بوحميد 1,294.40         
48346866 سعيده شومان خميس 1,294.40         
50795286 محمد خليفه الشيخ مجرن محمد الكندى 1,294.40         
52313883 سلطان مختار محمد 1,294.40         
53022846 فاطمه حميد محمد المرى 1,294.40         
53269487 خورشيد احمد عباس عE البلو�[  1,294.40         
67833270 محمد اسماعيل ابراهيم عبد3 1,294.40         
69919334 ى Nlلطيفه سعيد ضا� خلفان بن تميم المه 1,294.40         



70696426 حسن احمد عبد3 الصفار 1,294.40         
81034670 عمر عتيق محمد ذياب المرى 1,294.40         
82590115 احمد خليفه الشيخ مجرن محمد الكندى 1,294.40         
90455439 عائشه سعيد مطر 1,294.40         
91427416 محمد سعيد راشد النيار 1,294.40         
98689673 عفراء اسماعيل عبد3 محمد بو حميد 1,294.40         
2366987 aعبيد الشام aرخسانه زلفومياه زوجه عي 1,294.40         

92534820 محمد عبد3 عE عبدالرحمن بن درويش 1,294.40         
11524796 محمد عبد3 محمد 1,294.40         
63756251 سعيد زين سعيد زين الزبيدي 1,293.20         
2169403 عبد3 راشد سعيد عE المهندى 1,291.80         

88745897 ى Nlكلثم ب� محمد المه 1,290.20         
6358429 عادل عE محمد العيa ابوحليقه 1,290.00         

25658544 سلطان سالم محمد النيادى 1,290.00         
27665977 Yابراهيم زوجه حميد صالح الهو Eفاطمه ع 1,290.00         
83864918 موزه سعيد االحيمر 1,290.00         

SA00236988 مانع بن راشد بن عومان ال منجم 1,290.00         
SA00365879 M الخرس NOطارق عبدالمحسن حس 1,290.00         
SA00443839 احمد بن ناo بن خليفه بن بديع 1,290.00         
SA00569732 فؤاد بن محمد بن فهد بن غشيان 1,290.00         
QA00129521  Mخليفه صالح عبد3 خميس الخلي� 1,290.00         

52543406 امل محمد زوجه بدر احمد جاسم المنصورى 1,283.00         
SA00804054 منصور بن صالح بن يحNQ سعيد الغامدى 1,282.00         
UZ00325265 KASIMOVA MALIKA 1,280.00         
SA00154091 oبن عبد3 بن عبدالعزيز النا oنا 1,280.00         
SA00770718 احمد عبدالعزيز محمد فياض 1,280.00         

1571172  Mqيا ]̂ محمد خلفان حميد هزيم ال 1,279.40         
29881863 مهره مرزوق مبارك مرزوق المنصورى 1,274.00         
72778637 Tالمزرو Eعنيدى خادم حمد ع 1,274.00         
5767829 Yحمد المنها Eطالب عبد3 ع 1,271.60         

12120838 فيصل محمد سالم حميد المرر 1,270.00         
64519085 aسالم جمعه سعيد حميد النقاز الشام 1,260.40         
11289773 ي� Plصالح فضل ال Eكريم ع 1,260.00         

IN00259743 MUHAMMAD NAFISUR RAHMAN 1,260.00         
SA00821589 نبيل بن عبد3 بن عبدالرحمن المعل0 1,260.00         

18359920 فتحيه عبدالمنعم مهدى المهدى 1,256.00         
JO00863442 ايمن محمد احمد ارشيد 1,255.00         

72755051 يعقوب عبد3 محمد حداد البلو�[  1,255.00         
SA00235685 نوره بنت عبدالرحمن بن عمر المرشد 1,252.40         
BE00627598 SEBASTIEN PAUL BERTIN 1,250.00         
EG00045867 محمد عبدالخالق محمد سالمه 1,250.00         
IR00040369 M سياه بلو NOرحيم حس 1,248.00         
12641451  paسالم محمد الملي{ الشام Eعلياء ع 1,247.00         

BH00377156 مجدى حبيب حنا عبوده 1,245.00         
3467887 توفيق يوسف محمد فخارى 1,244.00         

SA00753316 سعيد بن عبد3 بن حسن الوايل 1,243.40         
SA00254113 ى Plمحمد بن عبد3 بن سلوم باه 1,242.00         

54221607 ابراهيم احمد الحمادى 1,240.40         
IN00448431 GIRISH SUNDER ADVANI 1,240.00         

18567786 محمد عمر صالح عمر الحضارم 1,240.00         
58272607 محسن مراد حسن ال مندوس 1,240.00         

SA00679504 خالد بن حمود بن حامد القر�[  1,240.00         



SA00991359  Mqماجد بن حمود بن عبدالرحيم الزهرا 1,236.00         
EG00466026  NQعادل حل0 محمد محمد يح 1,234.60         

97676695 حنان صقر مجدم صقر 1,233.00         
99887755 لطيفه عE عبيد حسن شهدور 1,231.40         
5975812 aالحب Eمحمد سعيد ع 1,230.60         

98392529 ى Nlسعيد عتيق سالم الخم 1,230.40         
4137368 سليمان عE الجادى 1,230.40         
6123791 سعيد سلطان سعيد الساعدى 1,230.40         
7826218  PQالجني M NOمريم محمد حس 1,230.40         

10265810 Eخديجه عبيد خميس ع 1,230.40         
11470182 Eيفه حسن ع ]n 1,230.40         
11475225 عايده سيد عقيل سيد محمد ابراهيم 1,230.40         
13414104 مريم مطر سعيد المنصورى 1,230.40         
15107342 فاطمه سالم المسكرى 1,230.40         
15269931 Tمحمد ب� خادم المزرو 1,230.40         
15701472 ى Nlالخم Eسعيد درويش عبدالرازق ع 1,230.40         
15834183 منصور ناo المنصورى 1,230.40         
16303549 مبارك حمد المنصورى 1,230.40         
16499607 صالح عوض الجابرى 1,230.40         
17177608 مبارك ناo المنصورى 1,230.40         
17542090 جابر محمد المزرو��  1,230.40         
25679793 ى Nlخالد غالب محمد المه aعي 1,230.40         
25956868 بدريه سالم خميس 1,230.40         
26014536 طاهره توفيق الظاهرى 1,230.40         
26130297 بشNl مرزوق بشNl مرزوق 1,230.40         
27476202 فهد سيف كريده 1,230.40         
27769679 ى Plصالح الع aخلف عي aعي 1,230.40         
28510333 لولوه تويم خالد سعيد المنصورى 1,230.40         
31661785 سوسن سالم خميس 1,230.40         
32551713 امينه سلطان سيف سلطان 1,230.40         
32744891 صالح توفيق الظاهرى 1,230.40         
32976374 ه محمد المرزو��  Nlام 1,230.40         
34173771  Mqالحسا oسعيد نا oنا 1,230.40         
34226983 ى يوسف حسن اليهرى Plص 1,230.40         
35084676 Tفاطمه حميد محمد حميد المزرو 1,230.40         
35916155 زهره حمد محمد الغافرى 1,230.40         
39336478 يفه خليفه زوجه فهد عبد3 احمد ]n 1,230.40         
43140772  �qراشد حميد راشد اليحيا 1,230.40         
43552113  Pqراشد حميد العشيش الزعا 1,230.40         
43730115 Tخديجه مطر خميس خلفان المزرو 1,230.40         
50086129 لطيفه ناo المنصورى 1,230.40         
50848771 عادل سالم خميس سالم السعدى 1,230.40         
53996682 مريم سيد عقيل سيد محمد سيد ابراهيم 1,230.40         
54211875 Eاحمد حسن محمد ال ع 1,230.40         
55314689 سلماء عE محمد النعي0 1,230.40         
56075586 ى Plخلف الع aعبد3 عي 1,230.40         
58460204 لطيفه سعيد سلطان سعيد الساعدى 1,230.40         
60634971 Eالع �qمريم عبد3 ابراهيم كال 1,230.40         
63006779 ى Nlعوشه عجالن المه 1,230.40         
63680453 محمد nور الظاهرى 1,230.40         
66596795 عبد3 سالم عبد3 محمد 1,230.40         
67117477 ناo محمد العامرى 1,230.40         



68146218 حميده محمد المرزو��  1,230.40         
68405164 aراشد احمد القبي 1,230.40         
68857933  Pqحسينه سليمان زوجه بنهان اليعر 1,230.40         
69304761 اليازيه ناo المنصورى 1,230.40         
70614917  Pqمحمد عون االحبا Mنو� 1,230.40         
70927621 نوريه يعقوب يوسف 1,230.40         
71120613 aمبارك خنيفر مبارك الشام 1,230.40         
73537844 رحمه سعيد سلطان سعيد الساعدى 1,230.40         
76340843 راشد حارب محمد 1,230.40         
79282041 aاليازيه الحاى القبي 1,230.40         
81135244 كنه حسن زوجه سالم ربيع الظاهرى 1,230.40         
82603513 لبMQ عبدالعزيز صالح البطا² 1,230.40         
84028319 ى Nlرفيعه محمد الخم 1,230.40         
84685075  �qمحمد راشد حميد راشد اليحيا 1,230.40         
85044346 Tعفراء مطر خميس خلفان المزرو 1,230.40         
86232517 ه محمد المرزوق Nlسم 1,230.40         
86297547  Pqاليعقو Eهادى مبارك هادى ع 1,230.40         
88438401 نسيم صالح باعاى 1,230.40         
93962180 خليفه ناo المنصورى 1,230.40         
95672554 خوله سعيد سلطان سعيد الساعدى 1,230.40         
96137293 منصور محمد منصور 1,230.40         
97855195 امنه حمدان جمعه 1,230.40         
98258301 موزه حمدان جمعه 1,230.40         
99562311 سليمان حسن محمد حميد العامرى 1,230.40         
99973741  MQخميس الحوس Eفاطمه ع 1,230.40         
8543963 ى Nlعبد3 الخم Eعبدالرزاق ع Eع 1,230.40         
5028305 عبد3 صالح مصط�M محمد الجزيرى 1,230.40         
9301544 محمد عبيد خلفان ضا� بن تميم 1,230.40         
9901469 ى Nlعبد3 احمد عبد3 محمد الحم 1,230.40         

11208342 فوزيه صالح مصط�M محمد الجزيرى 1,230.40         
11253859 سيف عبد3 محمد 1,230.40         
16459485 صالح مصط�M محمد الجزيرى 1,230.40         
17053424  M NOمحمد سالم Eصالحه ع 1,230.40         
19674081 خوله صالح مصط�M محمد الجزيرى 1,230.40         
24339923 مريم عE سعيد 1,230.40         
27711678 ف ]n سيد محمد صالح Eسيد محمد ع �lاخ 1,230.40         
31866700 عE يوسف جمعه 1,230.40         
33114014 فاطمه حسن احمد 1,230.40         
35033518 مريم سالم راشد 1,230.40         
35493425 سالم سهيل عويضان 1,230.40         
35528177 مMQ حسن احمد عبد3 الصفار 1,230.40         
35567617 خميس ابراهيم بن خميس 1,230.40         
36127386 سالمه سعيد عبد3 قريبان قريبان 1,230.40         
36209289 خليفه ابراهيم سلطان 1,230.40         
36724289 عبد3 خورشيد احمد عباس 1,230.40         
42952509 زعفران النوPq مطر 1,230.40         
45061857 aزليخه عباس عي 1,230.40         
47741066 حمده محمد خلفان عيد 1,230.40         
48779117 Eفاطمه سيد نزير ع 1,230.40         
49119632 احمد خورشيد احمد عباس عE البلو�[  1,230.40         
54704661 امنه سيف عبد3 محمد 1,230.40         
55613798 صالح عبدالرسول عبد3 الشواب 1,230.40         



56188946 لطيفه عبد3 عباس 1,230.40         
56997331 فاطمه ناo عبدالرحيم 1,230.40         
57189854 خرزانه سعيد عمر 1,230.40         
57315085 مشعل خورشيد احمد عباس 1,230.40         
57435819 علياء محمد عبيد محمد اصبيح 1,230.40         
58064414 حسن جمعه مبارك امباركوه 1,230.40         
61645937 شيخه عوض مبارك يعروف بن سلم 1,230.40         
68587801 فاطمه غلوم جمعه 1,230.40         
75735063 مروان صالح مصط�M الجزيرى 1,230.40         
76001513 حميد عE يوسف جمعه 1,230.40         
79824652 طارق خورشيد احمد عباس عE البلو�[  1,230.40         
80165605 ̂كال جاسم محمد عبداللطيف عبدالرحمن ال 1,230.40         
81801199 Eحليمه سعيد عبد3 ع 1,230.40         
83105786 بدريه حسن احمد عبد3 الصفار 1,230.40         
87412392 محمد سيف محمد 1,230.40         
93707899 مريم ابراهيم محمد 1,230.40         
94036413 زليخه صالح مصط�M محمد الجزيرى 1,230.40         
94525679 عفراء محمد سيف 1,230.40         
1437717 عبيد عيa سالم حسن المعلم 1,230.40         
3024250 موزه سعيد عE محمد 1,230.40         

23482335 فضل محمد هده 1,230.40         
27098622 ه محمود غلوم محمد Nlمن 1,230.40         
31630001 امنه عE احمد 1,230.40         
44144985 Yمحمد عبد3 احمد راشد الوا 1,230.40         
68587427  Pqسالم درويش الزعا 1,230.40         
69739400 نفيسه احمد عبد3 محمد المال 1,230.40         
90386804 سالم راشد سعيد رحمه 1,230.40         
90695934 Yعبد3 احمد راشد الوا 1,230.40         
91497449  Mqجاسم عبد3 كشوا 1,230.40         
96224961 sابراهيم محمد الماز Eع 1,230.40         
9417368 حمد سعيد محمد 1,230.40         
7077355 احمد سالم حسن سالم بMQ حسن الش{ 1,230.40         
7296790 Tالمزرو Eامل سعيد ابراهيم ع 1,230.40         

50392734 خلفان عبيد خلفان بن رعود 1,230.40         
51888768 Tسعيد ابراهيم المزرو 1,230.40         
68035115 يدى Plسالم سعيد ال 1,230.40         
70845972 Eعائشه راشد ع 1,230.40         
98535096 خديجه احمد زوجه سالم حسن بMQ حسن الش{ 1,230.40         
39503360  Mqعبد3 محمد راشد الحسا 1,230.40         
16617473 غاده محمد يحNQ زكريا حسن 1,230.00         
72007654 M زوجه محمد حسن NOجالينا تشويكونا قسطنت 1,228.00         
88405696 Tحمد محمد حمد سالم المزرو 1,225.00         

KW00167333 زينب ابراهيم نوخذه عبد3 البلو�[  1,225.00         
JO00568807 محمد كريم فخرى محمد ابو شقره 1,220.00         
JO00267856 رياض يوسف جميل اللحام 1,220.00         
IN00986243 KAILASH NATHUMAL DUDEJA 1,215.00         
SA00326583  PQصنهات بن بدر بن ابراهيم العتي 1,215.00         
IN00994531 PEMA SANGMO 1,214.00         

8465263 ليE عبد3 حسن عبد3 بدبوش 1,212.00         
IR00274387  Plى اكoشيدا رضا نا 1,210.00         
SY00658597  Mqباسل عزام قضما 1,210.00         

65979192 راشد حمد اغدير 1,209.80         



33840314 سعيد محمد سعيد سليمان الشيوم الش{ 1,204.00         
SA00089741 الدين Nlمها عبدالحميد بن عبدالرحمن خ 1,204.00         

15224884  Mqطيبه محمد يوسف عبد3 الشيبا 1,200.40         
SA00854521 عمر بن عثمان بن محمد العمودى 1,200.20         
PK00386930 SHEHERYAR NAGARIA NAEAKIA 1,200.00         

3679202 Yمحمد راشد جابر عبد3 المنها 1,200.00         
8321146 ميثاء عE كرامه حداد العامرى 1,200.00         

12161719 aحمدان راشد محمد مشارى الشام 1,200.00         
31490776 مبارك محمد هاشل محمد المنصورى 1,200.00         
40662444 احمد يعقوب مو� صالح الكندى 1,200.00         
56637568 Eالع Eع oمحمد سعيد نا 1,200.00         
58987566 احمد عE عبد3 باتون 1,200.00         

EG00465325 محسن مصط�M كمال عبد3 النجار 1,200.00         
57171723 سعيد محمد ناo خلفان المنصورى 1,200.00         

JO00587846 احمد حمدى عبدالفتاح عطوان 1,200.00         
4077026 احمد جمعه رحمه جمعه االملح 1,200.00         
7101117 احمد عبد3 محمد احمد بن سليمان 1,200.00         
8120784 عبدالرحمن سعيد بن عبيد بن مسحار 1,200.00         
9424973 عبدالجبار ابراهيم عبدالجبار محمد سعيد 1,200.00         

83715429 النابلa للوساطه العقاريه 1,200.00         
87331205 ى Nlعبيد سيف عبيد خلفان البوش المه 1,200.00         

CA00825169 ABDUL HUSAIN ALI 1,200.00         
IN00645560 DAYANANDA PREMACHANDRA SAGAR 1,200.00         
JO00162345 يوسف فوزى يوسف حنداش 1,200.00         

1256936 زى Nlجاسم محمد احمد ابراهيم طاهر المح 1,200.00         
9910801 نوره عبد3 محمد احمد عبد3 اال نصارى 1,200.00         

12675735  Pqمحمد السيا Eراشد ع 1,200.00         
24385306  PQسالم المتفيج الكت Eع Nlمه 1,200.00         
33772546 محمد اسماعيل عE القصاب كوخردى 1,200.00         
76760792 يف النهارى ]n محمد محمود 1,200.00         
81722661  Mمراد مصط� M NOعبد3 حس 1,200.00         

EG00235949 M عبدالمحسن NOعبدالمنعم حسن nاحمد يا 1,200.00         
IQ00198573 جنان طارق مدحت جميل 1,200.00         
JO00742185  M¡حسام رباح محمد را 1,200.00         

OM00187433 نعائم بنت صالح بن ابوبكر بن حسينون 1,200.00         
SA00671954  Nlعبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن االم 1,200.00         
YE00491332 مانع عE احمد 1,200.00         

1593493 Tطالل محمد خليفه راشد المزرو 1,200.00         
57675453 راشد محمد سعيد محمد القايدى 1,200.00         

CA00183656 RICHARD PHILIP HAAN 1,200.00         
SA00638958  Mqبن عبد3 القحطا oسلطان بن نا 1,200.00         
SA00750230  ]aسعود بن عثمان بن عبد3 القري 1,200.00         
SA00750661 ذيب بن محمد بن ناo الدوnى 1,200.00         
SA00862523 سعد بن عبيد بن عبد3 الرويس 1,200.00         
SA00914537  PQنايف بن مغرس بن حمود العتي 1,200.00         
SA00985420 بسام سليمان عبدالرحمن العبيد 1,200.00         
SA09985120 sالدها Eمحمد بن صالح  بن ع 1,200.00         

KW00698563 وداد عE عبدالرضا عE البناى 1,200.00         
KW00787866 عبد الهادى صالح عبدالهادى مبارك العج0 1,200.00         
PK00653656 NAUSHAD CHAMDIA 1,200.00         
JO00467219 حنان حموده عوده صالح 1,199.00         
SY00589854 عدنان جودت قاسم 1,198.00         



SA00695435 ناo بن خزيم بن عبد3 الدوnى 1,198.00         
83177716 فاطمه محمد سالم الدرم� 1,196.00         
6442486 aه بتال القب Plس 1,195.00         

SA00346798  Mبن سعد بن عبدالعزيز العري� oنا 1,194.00         
57073366 ليE محمد جمعه 1,192.00         

JO00876129  M NOوليد جميل شاه M NOشاه 1,190.20         
SA00210654 فيصل بن محمد بن سليمان الدهمش 1,190.00         
SA00025570  Pqهدى بنت محمد بن عليان الحر 1,189.40         
SA00004093 امNl معتوق حسن بوكنان 1,188.00         

65781231 احمد عبد3 عE عامر الجسا� 1,187.40         
SA00073316 مساعد بن عبدالرحمن بن ناo العبدالكريم 1,186.00         

5672940 فاطمه يحNQ عبد3 احمد العيدروس 1,185.20         
PS00958637 محمد عبدالرحمن خليل عبدالبارى 1,184.00         
SA00775864 سلمان عE سلمان ال فرج 1,182.00         
USA0021478 DEREK MICHAEL FARWAGI 1,182.00         

44233683 سعيده خليل العE زوجه سالم سعيد السويدى 1,181.00         
JO00026599 حسام الدين عبدالسالم محمود ابومعيلش 1,180.00         
SY88711497 مجد رشدى فرج 1,180.00         
SA00776181 امل بنت حمد بن عبدالعزيز رويشد 1,179.60         
SA00658046 محمد بن يوسف بن حمزه قطان 1,168.00         

5489063 بدر محمد سعيد بدرى 1,161.00         
85749682  Pq Nlمحمد احمد محمد مجدم المح 1,160.00         

JO00661620 رائد عمر ابراهيم الجوجو 1,158.00         
SA00852104 صالح بن عبدالعزيز بن صالح العقيل 1,156.00         
SA00956996 ساره بنت عبدالمحسن بن عpE المومن 1,155.80         

26599389 بونتيجو لالستثمارات 1,155.40         
53492407  P}احمد عبد3 احمد الطني 1,154.00         
18835451 هدى جمعه مسعود 1,151.20         

SA00327255 ى Nlمشعل بن فهد بن لطيف الظف 1,151.20         
95460752 المر سعيد محمد الكندى 1,150.40         
21038755  M}احمد محمد احمد الب Eع 1,150.20         
18618577 بدر ابراهيم عسكر اسماعيل محمد العسكر 1,150.20         
52193071  Mqسلطان العريا Eسالم ع Eع 1,150.00         
83893159 Eسلطان خليفه فاضل سعيد الهام 1,150.00         

TN22774816 نزيهه بنت الطيب الورفE حرم المول® 1,150.00         
MA00396866  Nlخديجه محمد اغم 1,150.00         

6636464 محمد عبد3 محمد ابراهيم 1,146.60         
SA00971382 Eبن المنديل الروي P}رمضان بن فل 1,145.00         

89167625 حمده خليفه حميد خميس الظاهرى 1,143.00         
PS00974458 ساs بشNl محمد البنا 1,142.40         

15465769 Eعائشه احمد سلطان غنوم الهام 1,140.00         
10181736 aالشام Eخلفان محمد خميس ع 1,140.00         
99054510 سعيده عبدالرسول فاضل 1,140.00         

SA00656542 شايع بن محمد بن شايع ال عمر 1,140.00         
JO00805540 حسان محمد حسن عواد 1,138.00         

40186013  Pqابراهيم عبيد الزعا 1,137.60         
JO00523145 فادى وليد فضول قعوار 1,136.00         
IN00469355 RAJESH PREMKUMAR NAVLANI 1,130.00         

KW00066110 جمال احمد عبدالقادر محمد 1,130.00         
81470661 محمد مالك سعيد مالك محرز الظهورى 1,129.00         
31658010  Plالسيد ش M NOالسيد حس Eع 1,128.00         
24083635 عافيه احمد الصيعرى 1,125.60         



SA00541269 p حبيب Pq خالد بن عبدالوهاب بن منصور ال 1,123.80         
43261642 محمد جمعه ناo احمد بوعصيبه 1,120.00         
96124122 اوى Nlعبد3 هشام عبد3 محمد الش 1,120.00         
97238269 فهد ابوبكر صالح العقيE النعي0 1,120.00         

SA00558701 ى Nlمحمد بن حسن بن مداوى عس 1,120.00         
SA00892567 عبد3 ابراهيم عبد3 الرميح 1,120.00         
IN00887708 PREYESH BARAR & OR SHIVANI BARAR 1,119.00         

7278167 M محمد محمود عE البناء NOحس 1,119.00         
SA00878754  p0النش pEبن ع M NOعبد3 بن حس 1,114.00         

5200177 حمد بخيت عيa حويرب المنصورى 1,112.00         
92414714 شيماء غازي عبد3 يوسف خوري 1,111.80         

KW00222144 M الغانم NOنوره بدر خالد محمد شاه 1,111.60         
SY00027452  MQخالد مظهر مهاي 1,110.00         

21734647 ى Nlسعيد راشد سلطان مبارك المه 1,108.00         
IN00347655 PADIYATH MANAPPAT MOHD HYDROSE MOHD SAYE 1,106.80         
SA00019724  Mqمحمد عبد3 محمد الزهرا 1,105.40         

4363771 Tخلفان سعيد خلفان المزرو 1,104.80         
20947768 محمد عبد3 محمد عبد3 هزام الظاهرى 1,104.00         

SA00069320 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم العجالن 1,103.00         
BH00045014 محمد حسن عE النصف 1,102.40         
UK00279199 BASSAM EL AGEZ 1,101.20         

7824819 جاسم عقيل عبد3 عبدالرحيم الفهيم 1,101.00         
70716185 ابراهيم ناo ابراهيم البديوى 1,100.00         
63259325 ى Nlمحمد ضا� سلطان معصم الحم 1,100.00         
83072614  �Qمطر الرمي Mqمحمد عبيد ثا 1,100.00         

CA00825196 FAROUK ABDUL BAKI 1,100.00         
JO00496815  PQفادى عمر محمد شل 1,100.00         
SY00958674 محمدهيثم عبداللطيف سلمان 1,100.00         

76537676 امنه محمد عE يوسف مال� 1,100.00         
CA00019882 CHAKER AYADI 1,100.00         
EG00985614 3 Nlممدوح سعيد ز¬ خ 1,100.00         
IN00817535 VISHAL KANAYALAL BHAVNANI 1,100.00         
JO00298564 هناء ظافر طاهر الم ى 1,100.00         
SY00857942 ماهر محمد عE حميدى 1,100.00         

2017503 M المطرو�[  NOمحمد احمد محمد بن دخ 1,100.00         
IQ00145497  M NOصح M NOعبدالرضا حس 1,100.00         

23235659  p
�� ]̂ سعيد راشد سعيد راشد ال 1,100.00         

SA00345278  Mبن عبد3 الخلي� Eخالد بن ع 1,100.00         
SA00450795 مشارى بن عبد3 بن عمر قرمله 1,100.00         
PK00250929 YASSER ABDULHAMED ABDULHAMED 1,098.60         

90461499 سعيد صالح عبد3 بوكاله لوتاه 1,098.40         
JO00585644 M حجاز NOفراس طاهر حس 1,097.00         
SA00643540  Pqعبد3 بن محسن بن مسعد الحر 1,096.00         

22657849 Eخالد ابراهيم خميس عبيد بوهارون ال ع 1,092.00         
SA00230687 ̂ي جاسم عيa الباشه ي 1,090.80         

20262916 فتحيه محمود عبد3 االحمدى 1,090.40         
52846054 راشد معضد صالح معضد بوقراعه 1,090.00         

EG00139782 محمد سليمان عبدالسالم 1,090.00         
IN00994577 ANIL MAURICE RODRGUES 1,090.00         

2010526 فاطمه سيف زوجه سيف محمد مطر محمد خميس 1,083.00         
17284201 M الحامد NOعبدالرحمن هادى حس M NOحس 1,080.40         
27529184 ى Nlسالم حسن محمد المه Eع 1,080.00         



29743231 مريم عبد3 عE الظهورى 1,080.00         
80043502 aمحرول الشام Eع Nlمه Eع 1,080.00         

IN00958875 MOHAMMED ZABEER MAVVAL HASSAINAR 1,080.00         
USA0054546 MOHAMED TAHIR BABIKR 1,080.00         

25996655 يوسف عبد3 عثمان محمد بطران الش{ 1,080.00         
US00568741 OMAR MOHAMED NAGI 1,080.00         

52799515 عE سالم عبد3 النعي0 1,079.60         
74872001 احمد عE سالم عبد3 النعي0 1,079.60         

SA00031930  PQسلمان بن معدى العتي 1,076.00         
40640551 s M خالد ساعد سالم خلفان الح 1,075.00         

CA00569066 MAEN ZAKKAR 1,075.00         
JO00657833 بشار سالم فرحان دحابره 1,075.00         
UK00069755 MORAG MCNEIL KOUSSA 1,075.00         

18472299 احمد يوسف سليمان عباس العامرى 1,075.00         
SA00876610 ايمن بن نافع بن عبد3 الشخص 1,075.00         

14144599 Eالهام NQمحمد راشد محمد ح 1,070.00         
31683734 Eالهام NQفهد راشد محمد ح 1,070.00         
46937916 Eالهام NQاسماء راشد محمد ح 1,070.00         
67609107 Eالهام NQسالم راشد محمد ح 1,070.00         
85529560 خلود احمد محفوظ 1,070.00         
54346629 عائشه خميس سيف زوجه خلفان محمد السويدى 1,070.00         
9266519 عائشه سعيد زوجه سالم حمد عبد3 بن فالق 1,070.00         

33725832 احمد عبدالرحيم عبد3 صفر الهرمودى 1,070.00         
38565522  pعبد3 خليفه يعروف خليفه سالم السبو� 1,070.00         
8401517  ]aحسن القي Eعائشه راشد ع 1,070.00         

EG00745512 وائل عبدالعزيز عE سيف الدين 1,069.00         
IN00374521 KISHORE KUMAR 1,068.60         
JO00451421 سليمان احمد سليمان ابوطه 1,068.40         

65458202 احمد محمد احمد راشد المرى 1,068.00         
5456450  paالشام Eسالم محمد خميس ع 1,067.60         

SA00425844 عبدالرحمن بن ابراهيم بن سليمان الهندى 1,066.00         
SA00706178 بندر محمد عبدالرحمن سويد 1,062.00         

76483829  Pq Nlالمح M NOمحمد سالم شاه 1,061.00         
2485631 Eراشد هالل راشد هالل العلي 1,060.00         

84920056  MQيوسف اسماعيل هاتم اسماعيل الحوس 1,060.00         
YE00177186 احمد سالم احمد الياف£ 1,060.00         
IN00632598 BHUPFENDRA TULSTADAS 1,060.00         
LB00596531 فؤاد عفيف يونان 1,060.00         

30145464 Eمريم احمد زوجه عامر محمد خلفان الهام 1,056.00         
6482210 ساره محمد احمد محمد المدفع 1,054.00         

60652891 Yالجوا Eماجد محمد ع 1,053.40         
84582033 مصبح عبيد بخيت النعي0 1,052.00         

IQ00658577 دنيا غازى سعيد او دينا غازى سعيد 1,052.00         
SA00027622 عبدالرحمن بن عبد3 بن نصار النصار 1,051.00         
EG00765512 ادهم عادل عE بهجت 1,050.00         
IN00276257 SHAMSHUDEEN KARAPPAM VEETTIL 1,050.00         
SY00291751  Mqالحورا Mتوفيق مصط� 1,050.00         
JO00121558 محمد عيد احمد وشاح 1,049.00         
SA00149759  Pبن احمد عبدالمحسن الحا� Mمصط� 1,048.60         

22355360  Mqاحمد محمد عبد3 احمد الدهما 1,046.60         
71159578 مريم اسماعيل حسن 1,046.00         
80071081 صباح ناo عبد3 بوكاله 1,042.20         



FR00215986 BELLID ALI 1,041.20         
6791278 حمامه سعيد حميد النعي0 1,040.00         

12444124 شفيقه عبد3 صالح 1,040.00         
90666248 هادى محمد عبد3 خميس المنصورى 1,040.00         

SD00365296 اسماعيل خليل محمد صابر 1,040.00         
21889657 محمد جمعه محمد بن كتفور 1,040.00         
65986744 صالح محمد صالح الجزيرى 1,040.00         

CR00928766 LAYLA EL HACHEM AUED 1,040.00         
3876278  PQبالرشيد اجت Eعبيد ع Eمطر ع 1,040.00         
9132851 صابر محمد حسن رجب الحمادى بMQ حماد 1,040.00         

QA00655358 Yخميس مبارك امان الشما 1,040.00         
5659879 ى Nlحارب محمد حارب خميس المه 1,039.00         

SA00676545 Mى Nlعبد3 بن محمد بن حمد المه 1,038.80         
SA00978509 محمد بن سمNl بن عبدالوهاب البحراوى 1,038.40         

99416993 aالرئي Eنايف وليد مراد ع 1,038.00         
SA00223559 غازي محمد عpE الشيوخ 1,037.40         

9794586 عبدالعزيز يوسف احمد غيث السويدى 1,033.00         
TN00235560 CHERIF BEN SADOK 1,032.00         
LB00708060 البNl سيمون لورنزو 1,031.00         

30839841 ديما عبد3 ب� البواردى الفال� 1,030.00         
96170526 فهد عE فهد عE شهيل 1,030.00         

UK00468127 ZEINAB JABER 1,030.00         
23568026  p Pq Nlسالم مطر محمد المح 1,026.80         
56931611 عامر خليفه ناo بالحباله 1,025.00         
8484205 محمد سعيد سندى سيف المرر 1,020.40         

16900467 نهاد فهد عبدالرحمن محمد بارحيم باعشن 1,020.00         
SA00650762 عبدالرحمن بن عE بن عبد3 منصور 1,014.00         

78653171  Mqصالح عبد3 سعيد الغيال 1,011.20         
EG00568955 ى Plوالء رضا ابراهيم ابراهيم ص 1,010.40         

2563011 خوله عE ال عE زوجه عبدالرحمن ابراهيم 1,010.00         
7517774 Tخالد محمد رحمه المزرو 1,010.00         

SA00454356 Mى Mlفواز بن محمد بن عامر الع 1,010.00         
99132813  Mqشمسه حمد راشد الغيال 1,009.20         
51463501  �Qاحمد محمد صالح عبدالرحمن الرمي 1,008.00         
63481232 مMQ عبدالحميد محمد عبد3 حمادى 1,006.00         

QA00986479 محمد عبدالحافظ يوسف عمر موس� 1,005.80         
KW00016145  Nlام M NOه عبدالرحيم حس Nlسم 1,005.00         

13773844 هويده مبخوت محسن عمران 1,004.20         
62124616 Eصالح سعيد سالم معي 1,003.80         
19866360 خالد عيa عبد3 الكوس السويدى 1,002.60         
21000543 شيخه عيa عبد3 عيa الكوس السويدى 1,002.60         
89402606 محمد حسن عبد3 الصايغ النعي0 1,001.00         
34662263 aوضاح عبدالمجيد حسيب نجيب القي 1,000.00         
99236129  Mqمحمد احمد سعيد محمد الدهما 1,000.00         
70251085 aعبد3 مكتوم احمد هارون القبي 1,000.00         
1545400  PQمصبح محمد خليفه سعيد الكع Eع 1,000.00         
1976451 aعبدالرزاق مراد درويش الرئي 1,000.00         
2129889 يدى M Nlعبد3 احمد عبد3 احمد عوض ال 1,000.00         
2360985 Tاحمد الدر Eحمد عويص ع 1,000.00         
3127586 سالم مصبح عبيد بخيت النعي0 1,000.00         
3262820 سلطان محمد يوسف خلفان الحمادى 1,000.00         
3372051 منت  محمد عE محمد الحرش 1,000.00         



4845488 Tسالم احمد محمد خلفان المزرو 1,000.00         
5353201 aحمد محمد عبدالكريم الشام 1,000.00         
6321599 aفهد عبد3 مسلم عبد3 بوست القبي 1,000.00         
7766321 سالم محمد سالم حميد الضحاك المنصورى 1,000.00         
7878392 aمريم سعيد حمد الشام 1,000.00         
9523453 Eمحمد سبت الخي Eهادف ع 1,000.00         
9672211 حمد سهيل محمد سالم العامرى 1,000.00         
9755421 ى Nlى الحم Plسعيد العك Eصالح ع 1,000.00         

12531464 aغانم ظافر غانم محمد الشام 1,000.00         
16937911 حمد محمد سعيد محمد العفارى 1,000.00         
27980510  M NOمحمد عمر عبدربه المصعب 1,000.00         
31454939 فالح محمد عE محمد الحرش 1,000.00         
31592799 طارق مراد شعبان محمد عبد3 البلو�[  1,000.00         
33973728 هادى محسن صالح عبد3 المنصورى 1,000.00         
46619309  Pqمصلح االحبا Eزوجه عبد3 ع Eمريم ع 1,000.00         
47206550 Eمحمد مبارك الخي aسعيد عي 1,000.00         
51634999 نور جابر سعيد المرى 1,000.00         
54250017 ه مهدى زوجه عبد3 حثبور محمد كداس Nlمن 1,000.00         
62489669 Eخلفان محمد خلفان عبد3 الهام 1,000.00         
63334437 aمحمد احمد محمد غانم القبي 1,000.00         
70600359 نوره يوسف احمد محمد اليوسف 1,000.00         
74919153  Mqمصبح خميس الكلبا oنا 1,000.00         
77866864 فاطمه ناo عبد3 1,000.00         
83261207 Yزكريا الكما NQمحمد عثمان يح 1,000.00         
87815443 احمد خليفه محمد خلفان الدرم� 1,000.00         
88654546 الخزع محمد سالم صقوح العامرى 1,000.00         
98244351 عE سلطان محمد الحمادى 1,000.00         
99132921 عE صالح سالم صالح العامرى 1,000.00         

7664044896 Mى الفال� Nlخلفان بالق Eراشد ع 1,000.00         
JO00125861 خالد عبدالرحيم قاسم ابوصالحه 1,000.00         
JO00563941 عدنان رشيد محمود بدوى 1,000.00         
JO00753915 عطاف عايش عواد صيام 1,000.00         
JO00785925 Tالرفا Eايمن يوسف ع 1,000.00         
JO46951384 سحر خليل مصط�M فالح 1,000.00         
LY00258994 عبدالحميد فت{ فرحات 1,000.00         
PS00719284  P}حمزه البيلي M NOهاله حس 1,000.00         

6521260 M المنصورى NOسالم oمبارك هزاع نا 1,000.00         
6657711 سالم خليفه سالم راشد الفال� 1,000.00         

27878231 محمد مسلم حمد حمرور العامرى 1,000.00         
45698546  PQمحمد بخيت سعيد بخيت الكت 1,000.00         

YE00658609  M� ]̂ محسن محمد صالح ال 1,000.00         
6235623 خالد احمد صالح محمد احمد الش{ 1,000.00         
6464736  Mqن�� زوجه احمد عبد3 الزرعو Eفاطمه ع 1,000.00         
6988794 احمد عتيق سالم عبد3 بالعبد 1,000.00         
8158491  PQسعيد الكع Eشخبوط ع Eع 1,000.00         

11667667 Tسعيد مطر خلفان محمد المزرو 1,000.00         
15985355 عبدالصمد عبدالغفار عبدالصمد محمد بست� 1,000.00         
19091524  M NOزا محمد حسن عبد3 شاه Nlعبد3 م 1,000.00         
21558877 عE احمد محمد العور 1,000.00         
54769189 سهNl محفوظ احمد مقبل القدي0 1,000.00         
62248619 عائشه عبد3 محمد سليمان العوى 1,000.00         
64570709 قويدر ابوبكر بفلح 1,000.00         



65480506 خالد جمعه حمد سيفان القندى الفال� 1,000.00         
72930766  Mqبدر احمد عبد3 جعفر الزرعو 1,000.00         
82417739 احمد عبد3 احمد الجزيرى 1,000.00         
85458993 3 محمد عبد3 القصاب Nlفاضل خ 1,000.00         
93115220 M البلو�[  NOامنه غلوم زوجه محمد احمد حس 1,000.00         
98574862 ى Nlهند عبدالرحيم زوجه مطر حمد احمد المه 1,000.00         
99170253 عبد3 عE محمد زباد االنصارى 1,000.00         

BH00460414 ايمن يوسف عE عبد3 العج0 1,000.00         
CA00325894 معن احمدى 1,000.00         
EG00129832 وائل السيد حسن ابوالوفا 1,000.00         
EG00152448 ضياء الدين ابو المجد عE فواز 1,000.00         
EG00371335 ايمان احمد شحاته احمد 1,000.00         
IN00061248 PAYAL KARAN KHANCHANDANI 1,000.00         
IN00091863 SHARMISTHA BHATIA OR MANOJ PURSHOTAM 1,000.00         
IN00652845 MANISH OR DHARMENDRA LAKHANI 1,000.00         
IQ00259731 aاحمد حمود ذياب الكبي 1,000.00         
IQ00455628 M محمود المنصور NOعبدالحس Eع 1,000.00         
IR00185246 ESFANDIAR AMANOLLAH MOHAMMADINEJAD 1,000.00         
IR00325488 EBRAHIM GHADER GHADERI 1,000.00         
JO00654897 sمحمد احمد الكر NQيح 1,000.00         
LB00256696  MQتوي Nlفوزى روب 1,000.00         
PK00621798 JEHANZEB AHMED 1,000.00         
PK00652811 NADEEM FIKREE 1,000.00         
SA00132065  Mqسعد 3 الزهرا Eعبدالرحمن بن ع 1,000.00         
SA00659564 عبد3 بن فهد بن ابراهيم القد 1,000.00         
SG00875644 HONGYING TIAN 1,000.00         
SY00682395  Mqالكيال MQمحمود سميح الحس MQحس 1,000.00         
TN00652148 امال بنت محمود الفالح 1,000.00         
TZ00495604 MUSTAFA MOHAMED SADIQ RASHIDI 1,000.00         
UK00559898 NICHOLAS JONATHAN MINCHAEL BRYANT 1,000.00         
USA0019765 TIMOTHY IAN MORTON 1,000.00         
USA0061874 MAJED WATAR 1,000.00         
YE00650366 مسعد نا�P احمد 1,000.00         

1977361 الشبكه االقليميه الخليجيه للوساطه 1,000.00         
3129210  Nlسلطان سالم عبد3 سعيد بن غليظه ابومه 1,000.00         
5644909 محمد عE عبد3 المال 1,000.00         
5675619 M البناى NOعبد3 حس Eاحمد ع 1,000.00         
6318533 احمد خلفان خليفه السويدى 1,000.00         

12655271 عيa محمد عE عبدالرحمن المرزو��  1,000.00         
14588027 عE عبد3 سيف بن صفوان 1,000.00         
18614678  Mqخالد احمد محمد عبد3 الزرعو 1,000.00         
19983256 aسالم سلطان محمد راشد القبي 1,000.00         
21074365 فيصل محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 1,000.00         
44532551 رغده حمد محمد عمران تريم 1,000.00         
48658760 خالد محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 1,000.00         
58262969 احمد محمد عE محمد الرشيد 1,000.00         
61003437 عبد3 عE عبد3 1,000.00         
71553755 عواطف عبدالرحيم زوجه ياn عبدالحميد 1,000.00         
95623264 امل ابراهيم خميسبوهارون 1,000.00         

IQ00164357 هبه فيصل محسن 1,000.00         
IR00689571 ABDOLKHALEGH HAJI SEYED ALI JAVADI 1,000.00         
IR00797398 محمد سويد نصارى 1,000.00         



JO00989226 حسان نصار احمد ابوسته 1,000.00         
LB00921437 محمد حسن عيa رمال 1,000.00         
MA00125564 محمد عوMq العل0 1,000.00         
RU00429637 ANGELIKA CHTCHEGLOVA 1,000.00         
YE00562933 عبدالعزيز احمد محمد الكندى 1,000.00         
PS00564874 ساs رمضان محمد حسن العل0 1,000.00         

48238323 فاطمه هزيم محمد المسافرى 1,000.00         
2585626 حسن عبد3 حسن احمد محمد الحمودى 1,000.00         

EG00654163  PQيوسف محمد عبدالعزيز شل 1,000.00         
PS00255649 عبدالرحمن حسن سكجها 1,000.00         
SA00011315 محمد بن عE بن محمد السبي£ 1,000.00         
SA00036120 منصور بن عE بن عبد3 العواد 1,000.00         
SA00084550  PQعران بن مطلق بن ذعار العتي 1,000.00         
SA00121457 سعود بن ناo بن سعود المبدل 1,000.00         
SA00129230  Mالعو� M NOبن حس Eاحمد بن ع 1,000.00         
SA00274841 فيحان محمد الصالح الوهيد 1,000.00         
SA00382569 محمد بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب الحمام 1,000.00         
SA00479658 عبد3 بن صالح بن عبدالرحمن العبدالقادر 1,000.00         
SA00485620 مMQ بنت فهد بن عبد3 العويضه 1,000.00         
SA00531887 عمر بن عيظه بن سعيد بن مخاشن 1,000.00         
SA00632195 ف محمد حكيم ]n حاتم بن محمد بن 1,000.00         
SA00865128  MQفهد بن عمر بن محمد الغبي 1,000.00         
SA00895295 يف Mo ال Eبن محمد بن ع Mqها 1,000.00         
SA00917526 ى Nlغزاى بن ثامر بن سويلم المط 1,000.00         
SA00944102 M بن عE بن عE ال رجب NOحس 1,000.00         
SA00963240  Plابراهيم بن محمد بن سليمان الغث 1,000.00         
SA05526579 M باروم NOبن عيدروس بن حس Nlسم 1,000.00         
YE00012581 خالد عمر ابوبكر باراس 1,000.00         

KW00066988 Yكه نور لالستثمار الما ]n 1,000.00         
KW00895932 عبدالعزيز سيدخلف سيديوسف سيدهاشم 1,000.00         
OM00125699 sبن محمد الريا oفرحات بن نا 1,000.00         
JO00896432 ALEX FOUAD ISKANDAR HANNA 1,000.00         
SY00513547 راs سمNl معضعض 1,000.00         
NL00968520 ABDILKADIR SHEIKH ABDULLE 1,000.00         
UK00568139 INDERJIT KAUR CHHINA 1,000.00         
US00658977 VALENTIN LASKOV 1,000.00         
IN00951367 ANURADHA MEHTA 995.20             
SN00021341 ZAID KADDOURA 995.20             

51312749 سيف محمد عتيق عبد3 بن سيفان الفال� 993.20             
40966000 Tجمال محمد خليفه راشد المزرو 992.20             

LB00287091  M Nlمارك عادل رب 990.00             
11490623 سلطان عمران محمد سالم الهامور 989.00             
5667821 Eسعيد خليفه محمد شلبود الخي 985.60             

SA00368021  PQسلطان بن معيض بن عايض اللهي 984.40             
BH00878154 عبدالعزيز عبد3 يوسف 980.40             

5455254 حصه عبدالرحمن حسن عE البلو�[  980.00             
76844150 Tالمزرو oب� نا oشيخه نا 980.00             

EG00158965 حسام محمد فريد محمد حسن غانم 980.00             
SY00056525 غسان صالح دردير 980.00             
SA00268484 مهدى صالح مهدى ال حرث 974.40             
CA00483991 FOZI SYED SULTAN 973.00             
EG00715266 Eع Mاحمد عبدالهادى مصط� 972.00             



BG00859595 SERDAL HYUSEINOV 971.40             
SA00325485 عبد3 بن محمد بن عE ال سليمان 970.40             

4522777 وئام عادل قاسم عمر 970.00             
UK00129765 MICHAEL ROGER PAYNE 970.00             
SA00094541  PQنايف بن شويط بن منا� العتي 970.00             

2351251 sيع العاز ]̂ ابتسام ح{P سعود ال 969.60             
21606807  PQحمد صالح حمد صالح ريا الجني 968.20             
5980020 M قاسم العج0 NOامل عبد3 زوجه حس 968.00             

LB00658974  Pهيثم عبدالرحمن القاطر� 967.40             
12454328 Tاحمد عتيق محمد المزرو 965.00             
86173870 مطر سيف الحج الهاجري 964.00             
11229687 سلطان ابراهيم محمود محمد المحمود 960.00             
63241786 aراشد حميد راشد عبد3 الشام 960.00             

EG00558856 ايهاب منNl فه0 رزق 960.00             
EG00784717 نبيل سالمه ابراهم الجندى 960.00             
IR00990656 رفعت حسن شاكر قش0 960.00             
IN00623178 IMRAN UL HAQ 960.00             
SA00442318 محمد بن فهد بن عبد3 الهريش 960.00             
SA00633295  MQمحمد بن عبدالعزيز ابراهيم العري 960.00             
PS00865312 محمد فايز الخليل 958.00             

12965131 aماجد سلطان عبدالرحمن سيف الشام 958.00             
YE00129843  Mqخالد محمد عبد3 البعدا 958.00             

87285481  Mqيا ]̂ خليفه عE سعيد هزيم ال 954.00             
SA00984400  Mابراهيم بن خليل بن ابراهيم الص� 952.00             
SY00947195 نديم محمد نبيه علوان 950.20             

73306567  MQمرشد عبده مرشد الردي 950.00             
EG00456630 طارق صالح الدين احمد اسماعيل 950.00             
US00387265 KHALED YAHYA YAFAI 950.00             

6787847 سناء محمد زبNl محمد عقيل فاروق 948.40             
1495818 ناo حسن عبد3 رقا��  947.40             

10299303 سيف سالم سيف 941.00             
DE00984533 WINFRIED ANTON SCHAFER 940.00             
EG00852147 ى حافظ Plمحمد ص MQم 940.00             

45389564 Tمحمد العبد المزرو Eمحمد سعيد ع 940.00             
SA00129788 صالح بن محمد بن عبدالرحمن السالم 940.00             

49777147 هيثم عبدالرحمن عمر عبدالرحمن الخاجه 939.00             
26664580 محمد خلفان محمد المسانده المنصورى 938.60             
4501302  PQراشد اجت Eعتيق ع Eع 936.20             

66938579 احمد عE جابر صالح الحمادى 936.00             
SA00357796  Pqمحمد بن عبدالرحمن بن صالح الجنو 935.60             
SY00546172 رباح يونس اياسو 932.60             

11474878 sالمحر Eسالم ع Eسالم ع 926.00             
JO00774214 مMQ عصام احمد حينا 926.00             
JO00214598 وليد عبدالرؤوف خليل الهدهد 924.00             
LB00542897 عبد3 خلدون دياب 923.20             

5423123 حمد محمد سلطان محمد الظاهرى 920.20             
28938968  PQالكت Nlسعيد سالم عف 920.20             
23779853 Eع Plنعيمه قم 920.20             

PK00687248 MUHAMMAD AAMIR SYED MOHAMMAD TAHIR 920.20             
12658522 عامر سالم المنصورى 920.00             
55236198 مصبح الكندى مصبح الكندى المرر 920.00             
99120145 محمد احمد الحزs حموده العفارى 920.00             



SY00365447 Tفارس الرفا Eمحمدع 920.00             
LB00048074 Eالدندش Mمحمود مصط� 918.00             

75278296 محمد جعفر محمد محمود 916.80             
45765382 Eمحمد سلطان عبد3 يوسف ال يوسف ال ع 911.60             
52322632 كه الخليج للتجاره الدوليه ]n 910.20             

SY00745517  P� فاطمه نور احمد كعكه 910.00             
SA00375842 sاحمد بن مهدى بن مانع اليا 910.00             

KW00072653  M NOمحمد فيصل خالد محمد بن حثل 905.40             
15811507 ̂ى سالم عبيد بالعر² محمد م 904.80             

SA00565215 aالعي M NOبن محمد بن حس M NOحس 904.80             
98456526 ناo حمد سالم دعفوسالمنصوري 904.00             

EG00940101 عصام محمد الصغNl محمد 904.00             
4695232 Tمحمد سعيد سليم الدر 903.20             
4365435 Eه دليمج خلفان الهام Nlنخ 903.00             
8465257 حمد عE حمد خلف حافرى 903.00             

LB00588134  p
Mqاسامه عبدو الزرعو 903.00             

9404206 احمد عبدالعزيز احمد باوزير ال بريك 902.00             
27547157 مها خليفه حميد خميس الظاهرى 901.00             
6132422 Tاحمد درويشعتيق احمد راشد المزرو 900.00             
6667893  Mqسيف سلطان العوا M NOسلطان شاه 900.00             
9863259  Mqخالد صالح عبدالرحمن الحمدا 900.00             

35868425  M¡الرا Eطالل عبد3 يوسف ع 900.00             
53720058 M مزاحم سعيد مزاحم NOحس 900.00             

IN00256396 SHINE VIJAYAN 900.00             
JO00236987 سامر هاشم محمود القد� 900.00             
JO00485525 حمد محمد حمد شعار 900.00             

6113551 نواب نوح احمد البلو�[  900.00             
16150611 عE احمد محمد ابراهيم السويدى 900.00             
30147020 عE مو� محمد عE محمد 900.00             
41888678 Eحميد عبيد يوسف محمد بن حضيبه ال ع 900.00             
49600252 احمد عE محمد مراد عبد3 البلو�[  900.00             

EG00645971 ياn محمد فريد محمد الديب 900.00             
IN00031654 MAHALAKSHMI NAIR 900.00             
IN00658974 NEIL NICHOLAS FONSECA 900.00             
IN00986477 THOZHUTHINGEL ASHRAF 900.00             
IN00991783 BHAVESH DARYANI 900.00             
SY00698522 محمد مصط�M الدياب 900.00             
UK00364504 JOHN ERIC SELWOOD 900.00             

3619930  M NOامينه احمد حس 900.00             
8835564 وسيم محمود محمد مو� الصوان 900.00             

23692244 M عبد3 محمد عن�l المرزو��  NOحس 900.00             
96289837 مبارك خاتم مبارك 900.00             

SA25975364 الشيخ عE بن عبدالعزيز بن منيع المنيع 900.00             
US00485540 BILAL MOHAMED ALSADI 900.00             
SA00064728 ياn بن حمد بن ناo بن زومان 900.00             
SA00210851 نايف بن محمد بن مقبل الشامخ 900.00             
SA00494784 وفنا ]n 3سعيد عبد Eع 900.00             
SA00562593 عبد3 بن سليمان بن جار3 الخطيب 900.00             
SA00652025 M الخليفه NOصالح بن عبدالوهاب بن حس 900.00             
SA00750478 مهدى بن مرزوق بن صالح ال حميالن 900.00             
SY00653514 ايمن محمد منNl السمان 900.00             
SA00986674 aالعي aبن عبد3 بن عي nيا 898.00             



8425461 فريد احمد صالح ال رشيد 897.80             
JO00658997 ديما محمد عبدالحميد بسيسو 893.60             
SA00987314 جواد حسن محمد بوحمد 893.00             

46348390 حمد سالم المنصورى 892.60             
81871300 عE سالم المنصورى 892.60             
49197172 Eسعيد شطيط محمد شلبود الخي 890.00             
4528990 aمعضد سيف عبد3 مسعود الشام 890.00             

64222511  �Qفاطمه عبدالرحمن عبد3 الرمي 882.80             
5826534 M بMQ ياس NOسليمان عبد3 احمد بوحس 882.40             
5922010 aهالل القبي Eزينب مبارك ع 880.00             

96246957 حسن عE مهيوب الحمادى 880.00             
52126980  PQاحمد سعيد منانه غدير اجت 880.00             

US00546851 AHMED SALAM AHMED 880.00             
85590332 يوسف محمد صالح عبد3 880.00             

IN00420115 KANDHARI RAMESH CHATUR BHOJ DAS 880.00             
SA00193084 سعد بن محمد بن عبد3 الجنيدل 880.00             

56208417 نور سالم المنصورى 879.80             
SA00996504 يف ]̂ بندر بن عبدالعزيز بن عE ال 879.80             
FR22155413 NICOLAS HANNA 878.00             
SA00565795  Mسعد بن سليمان بن مل® العري� 878.00             
JO00236532  NQايمن عبدالرزاق عبدالكريم التن 877.40             
SA00878636 خالد عبدالرزاق خالد الدليجان 875.40             
SA00124846 سالم حمد حسن ال سنان 874.00             
SA00487511 رفيد بن منا� بن حمدان الشمرى 873.80             
SA00462746 خالد بن هاشم بن صالح الغامدى 872.80             

46910300  M NOحس Eاحمد فتح 3 ع Eع 872.00             
SA00852637 عبد3 بن عبدالمحسن بن معمر 870.60             

9837636 ي� Plال Eخديجه عمر صالح ع 870.00             
98564899 فايزه عE يحNQ بدر النهدى 870.00             

SA00524654 هشام بن جواد بن محمد القرم 870.00             
72178886 احمد عE احمد حسن 870.00             
1276098 عبد3 احمد سعيد عبد3 المطوع 868.00             

48491523 aحميد مانع سيف الشام 867.80             
SA00037524 محمد بن حسن بن عبداللطيف االربش 864.20             
SA00909981 M بن عE بن ح{P المسعود NOحس 862.60             

1101215 Eمبارك خليفه محمد شلبود الخي 860.00             
26481229 ازدهار عوده زوجه محمود احمد عE اسماعيل 860.00             
2585658 صالح مبارك صالح القعي� 860.00             

94546761 غياث محمد هاشم محمد زمان 860.00             
98087204  Mqعبد3 محمد توفيق الشاف£ المد 860.00             

CN00658977 YE XIAOYAN 860.00             
IN00718274 ASHOK KUMAR MADHAN 860.00             
IQ00125421 فايز عياده شهاب 860.00             
IR00985544  �qسهام الدين محمد عزيز غيا 860.00             
LK00986512 DAVID MILROY SURIYAKUMAR RAMALINGAM 860.00             
UK00761256 HAIDER MADANI 860.00             

1478596  Mqساجوا Eمحمد ابراهيم ع 860.00             
8121122 سعود عE جمعه ابراهيم االنصارى 860.00             

72715993 M محمد عرب درويش NOحس 860.00             
85574480  Mqيوسف ن 3 الزرعو oاحمد محمد نا 860.00             
96540020 ابراهيم محمد ابراهيم محمد الميا� 860.00             

JO00658874 نجوى خالد عبدالرحيم احمد الخواجا 860.00             



LB00367489 ى جورج بطرس Mlه 860.00             
41979648 عبد3 حمد عبد3 صغران 860.00             
88194359 سالم محمد سالم عبد3 حميد اليما� 860.00             

SA00073102 راشد بن عبد3 بن سعيد الهاجرى 860.00             
SA00123421 M بن منصور العساف NOمنصور بن حس 860.00             
SA00278652 حسن بن احمد بن حسن بو جباره 860.00             
SA00453322 فهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن العبود 860.00             
SA00454982 سعد عبدالعزيز عبد3 الشبانات 860.00             
SA00887620 M الشويش NOبن عبد3 بن حس Eع 860.00             
BH00197816 عبد3 عE عبد3 محمد الذوادى 860.00             
OM00582499 سعيد بن ناo بن سالم الهاش0 860.00             
QA00235600 محمد ابراهيم حمد الحميدي 860.00             
EG00632658 سماح محمد منNl محمد ابراهيم 858.00             

56291622 احمد مال 3 صالح عE الحمادى 857.00             
SA00563278 ابراهيم محمد احمد المؤمن 856.40             
NO00256378 ESAM ABUBAKER MOHAMED JAMAL 856.00             

95049597 سعيد مبارك سالم مال 3 سويس 851.20             
SA00898716 عبد3 ابراهيم عبد3 ال الشيخ 850.80             
SY00782590  ]n ]n اياد جورج 850.00             

7122881 aميسون عبيد راشد الشام 850.00             
SA00997219 ابراهيم بن عE بن ابراهيم الشامخ 848.00             
SA00263585  Nlاحمد محمد عبد3 القص 847.00             
IN00476273 GUNJAN ADVANI SUNIL 845.00             

92712632  M}سعيد زعل المري MQم 844.80             
MA00088188 الزوهره حف³ 842.00             

8111599 M عE حسن الحمادى NOمسعود حس 840.00             
57889456 احمد حسن محمد حسن بن صفوان 840.00             
66857665 حميده سليمان زوجه صالح حمد يزرب العامرى 840.00             
74938415  Mqالحسا Eراشد ع Eطارق ع 840.00             
92109621 عE سعيد مطر عE النيادى 840.00             

US00367188 MUSTAPHA YOUSSEF AGHAR 840.00             
IN00378944 REKHA GOBINDRAM GURNANI 840.00             

6589548 حمد عبيد خليفه عبيد ابوالعماء السويدى 840.00             
73231001 Eشمي MQى بM Nlسليمان محمد حسن سليمان الك 840.00             

SA00351401 هياء بنت مبارك بن دريس الدريس 840.00             
SA00867129 ى Nlعبد3 لزام سعد المط 839.00             
EG00526352 هويدا سيد البدوي محمد لطيف 838.40             
SA00997811 nنايل بن مرزوق بن عشوى الجا 838.00             
EG00995370 زينب فت{ محمد السيد 837.60             
OM00196041 نشوى بنت مبارك بن عبدالرحمن العلوى 837.20             

1965325 Eاه Eع M NOخالد جمعه حس 836.00             
KW00124789 فهد جاسم سعود النش0 836.00             
AU00577321 SHAMEELA ESSOP 835.00             

55163495 ى Nl̂ى سالم عبيد بالعر² الحم حمده م 834.00             
98730883 Tحميد تريس سعيد المزرو 833.20             
78313501 امنه خلفان سالم ناo الزح0 833.20             

SA00230087  ]aاحمد بن عبد3 بن محمد البق 833.00             
93481269 Tسيف المزرو Eبدر مبارك ع 830.40             
54887954 فضل عE سيف سالم 830.20             
97075534 حمد سهيل محسن بخيت السل0 العامرى 830.00             

SY00524130 زياد الياس نادر 830.00             
33954472 محمد عبد3 يوسف احمد الحمادى 830.00             



SA00159611 محمد ابن معتوق ابن حسن البدى 830.00             
SA00926523  MQخالد بن هليل المزي 830.00             

14546421 صقر سيف محمد حمدان المنصورى 826.40             
75712849 يف محمود ]n امنه حسن يوسف زوجه محمد محمد 826.00             

SY00992389 عمار مروان العقاد 824.80             
99433902 aعبدالعزيز محمد عبدالجليل الرئي 823.40             
90568311 ى Nlعبيد خلفان سلطان المه 820.00             
6553241 عائشه سيف احمد السويدى 820.00             

28202103 مها عE محمد العيa ابوحليقه 820.00             
EG00652464 سليم صادق عبد3 عبد الثالوث 820.00             

5085058 عE حسن عبدالرحيم محمد المال 820.00             
26083435 سالم محمد عبد3 بالعبيده 820.00             

IN00990934 MADHU ITTIRANKANDATH 820.00             
JO00312955 رائد محمد فياض  مفM³ الشنابله 820.00             
LB00927155 MAURICE GEORGES ZAKHIA DOUAIHY 820.00             
EG00574866 محمد حسن nى حمدى 820.00             
JO00802169 احالم محمد خليل ابوهالل 820.00             
SA00675900 نداء بنت عبدالعزيز بن عبد3 بن مرشد 820.00             

84504457 عE ناo سيف المدفع 819.60             
SA00468919 تر¬ عبد3 خليفه اليحيا 818.80             
SA00633998 حزام بن ناo بن حسن العج0 817.20             
JO00461265 غدير حسن عيa عوده 817.00             

42989766 فهيمه محمد عE احمد البلو�[  816.00             
SA00061425 محمد بن عبد3 بن زايد التمي0 815.80             
SA00142577 سعد بن احمد بن سعيد الغامدى 815.20             

30359674 M بن عجاج الهاجرى NOعادل منيف عامر سالم 815.00             
SA00565247  ]aبن احمد مع pEبن ع M NOحس 814.60             

62295687 aاحمد سيف راشد احمد القبي 812.40             
SA00243910  PQعج0 ملوح العتي aعي 812.00             

5688110 Eسعيد مصبح عبود مصبح الغف 810.20             
68846802  �Qحمده خليفه خميس الرمي 810.00             

JO00455610 صالح الدين مو� ابراهيم مصلح 810.00             
PAK0050656 SYED ALI AHMAD 808.00             
EG00046729 عمرو محمد رضا ابراهيم عزوز 807.40             

47060862 Eسلوى اسماعيل سالم جابر ال ع 806.60             
IN00524655 NISHA PATRICIA MONTEIRO 806.40             
SA00387745 زويد بن زويمل بن زياد الرشيدى 804.60             

98801111 مختار خليل مختار الصائغ 802.40             
3871342 خالد سعيد عE حمد الحافرى 801.80             

37494508 خليفه راشد خليفه سيف القندى القمزى 801.00             
6587784 Tسيف مبارك سيف محمد المزرو 800.40             

65875023  M NOاله Tمحمد سلطان محمد ابراهيم را 800.00             
1491972 اسماء عيa زوجه عبيد راشد جمعه عبيد 800.00             
1526341  MQخميس الحوس Eيوسف ع Eع 800.00             
2983765  PQمحمد سالم محمد عبد3 الكع 800.00             
4872140  �Qمطر الرمي Mqسيف عبيد ثا 800.00             
5623874 عبد3 عيa سيف ديالن المنصورى 800.00             
6452137 M بالمر المنصورى NOسعيد محمد نصيب سالم 800.00             
9782332 محمد سالم لحمان خميس العامرى 800.00             

12212145 محمد مبارك احمد باحميد 800.00             
14255712  Pq Nlخلفان جمعه سالم حايز المح 800.00             
14954815 بشار عبدالكريم اسماعيل حسن الرم{ 800.00             



16834543 زايد محمد قران راشد المنصورى 800.00             
20262580 حارب سيف عE البادى 800.00             
34558216  �Qعبد3 سعيد احمد العفريت الكوي 800.00             
44461683 سعيد عE ابراهيم محمد البلو�[  800.00             
58477989 Eمحمد الهام P}سيف محمد ح 800.00             
65821477  �qمبارك الحار Eسند احمد ع 800.00             
70747294 يوسف عE عبد3 عقاب 800.00             
78558525 ناo جمعه عيa حسن البس� 800.00             
83740061 aراشد عتيق حمد راشد القبي 800.00             
98157799  Pq Nlطارش المح Eماجده طارش ع 800.00             

CA00679869 AHMED ANWER IBRAHIM 800.00             
IN00985458 KADIVETI SREEDHAR DEDDY 800.00             
JO00694357 م{ الدين محمد عبدالرحيم اسماعيل 800.00             
LB00653214  M¡حسن محمد را 800.00             
LB00656784  MQاز محمد اليخ Nlش 800.00             
SA00521107  �qبن عبد3 العيسا Eمحمد بن ع 800.00             

8521453 Eمحمد محمد غنام الهام 800.00             
11458955 ه Nlزيد العم Eع M NOموزه احمد ارمله سعد حس 800.00             
65887744  PQسيف حمدان راشد سالم الكع 800.00             
98035925 كلثم حمد ارمله سعيد سيف سبوت الدرم� 800.00             

PS00835142 كمال مصط�M ابراهيم طومان 800.00             
4533386 عبيد عبد3 عبيد بن صبيح 800.00             
5959339 هدى مراد سليمان راشد 800.00             
8345462 فؤاد السيد شPl السيد ماجد الهاش0 800.00             

25634874 ى Nlسعيد حمد سعيد خميس العرى المه 800.00             
85745444 Eمحمد الع aنجيب محمد عي 800.00             
96166028 محمد خميس عبد3 الحاج 800.00             

AU00919522 TIMOTHY MARK ANDERSON 800.00             
BH00216166 نورا بهجت صادق دعبس 800.00             
BH00498522 ادريس يونس محمد صالح عبدالرحمن جنا� 800.00             
CA00135879 RAFE ABUL HUSN 800.00             
EG00625412  Pqعبدالوهاب العر Eمحمد ع 800.00             
EG00995241 جيهان احمد محمد احمد كراره 800.00             
ER00334194 YOSEPH BERHE KIDANEMARIAM 800.00             
IN00019304 JAMES ANANTH JEBA KUMAR 800.00             
IN00360955 SANJAY AGGARWAL 800.00             
IN00485712 SHIVDAS RAMDAS KAMDAR 800.00             
IN00568499 VENKATACHALAM KRISHNAN 800.00             
IN00743124 SAMPATH KUMAR SHRINIVASAN 800.00             
IN00852634 HARI NARAYAN 800.00             
IN00963285 LAWRENCE FRANCIS D'SILVA 800.00             
IN00997470 JOSEPH  GEOFEREY PEREIRA 800.00             
IQ00345505 كوثر عبدالخالق محمد 800.00             
JO00065215 سليمان سمعان سليمان سمعان 800.00             
JO00269751 M صالح مصط�M عكاشه NOام 800.00             
JO00764523 ايمن عE احمد عكاشه 800.00             
LB00962185 كاتيا اديب طيار 800.00             
LK00619227 SEYYAD MOHAMMED MUHAMMED RIZA 800.00             
LK00994532 HARINDRA PERERA ARUNASHANTHA 800.00             
MA00552214  Mى الخال� ]̂ ب 800.00             
MA00875298 ني^ين الحدراوى 800.00             
PK00512461 AYESHA RAUF MUSTAFA SHAKEEL RAUF 800.00             



SA00062919 M ال ربح NOمحمد بن عبدالكريم بن حس 800.00             
SG00685911 WONG YUEN FUN 800.00             
SY00754863 مازن محمد عدنان هاشم 800.00             
SY00821167 محمد اسماعيل عسكر 800.00             
UAE0096524 صادق عبدالرسول فاضل سليمان 800.00             
UAE0099685 كه الوصله الرقميه للتجاره ]n 800.00             
UK00415540 MARIN GEOFFREY 800.00             

12169015 رانيا عE محمد زينل البست� 800.00             
99007651 راشد رحمة عبد3 العويس 800.00             

EG00477128 خالد ابراهيم المتوY حماد 800.00             
IQ00872446  �qباسم هاشم حسن السامرا 800.00             
SY00526422 عالء الدين سليمان خليل 800.00             
US00398368 AMJAD ABURJAI 800.00             

4871542 Eخلود محمد يوسف بوهارون ال ع 800.00             
6985744  PQراشد معصيم الكت Eمحمد ع 800.00             

24387106 محمد سالم عبيد مردد المضاوى 800.00             
59529848 محمد عE يهمور محمد يهمور الش{ 800.00             
7798977 يوسف حسن عبد3 جعفر بMQ خالد 800.00             

SA00046260 Eوليد بن صالح بن محمد الهذي 800.00             
SA00095109  MQسليمان بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحصي 800.00             
SA00128051 عقيل بن عبد3 بن محمد الراج{ 800.00             
SA00128769 ين Plسعود بن سعد بن عبدالرحمن الج 800.00             
SA00227496  PQامجد بن سلمان بن حسن الجن 800.00             
SA00266910 Mى Mlمعيضالع M POاش ]nفالح بن ر 800.00             
SA00367457 ى Nlالعس oطارق بن حسن بن نا 800.00             
SA00458127 خالد بن سعد بن عE الراشد 800.00             
SA00487568 قيس بن محمد بن حسن عE الشيخ 800.00             
SA00512612 ناo بن مشارى بن عبد3 العبدالكريم 800.00             
SA00658958 مطلق بن حاكم بن تريحيب الدويش 800.00             
SA00664430 فهد عبد3 بن حمد العقيل 800.00             
SA00747896 ى Nlعبدالرحمن بن عبد3 بن محمد الخض 800.00             
SA00945136 سعيد بن عمر بن محمد باقازى 800.00             
SA00980370  Mqبندر بن فهد بن سعد القحطا 800.00             
SA00998522  M NOمحمد بن يوسف بن حسن الدهن 800.00             
SA09081968 عصام بن جابر بن محمد حمود 800.00             
EG00946310 هاMq يوسف حل0 جنينه 800.00             
JO00865178 خليل هيثم خليل دبابنه 800.00             

KW00524167 محمد عبد3 را¡M سعد المياس 800.00             
KW00857455 طالل معيض راشد هادى العج0 800.00             
LY00651583 مصط�M رمضان خليفه 800.00             

OM00525677 راشد بن سالم بن راشد الهاش0 800.00             
QA22975547  M NOمبارك راشد البو عين aابراهيم عي 800.00             
USA0012587 BASEM A MOUSA 800.00             
SA00653289 صالح بن عبدالرحمن بن سليمان اللذيذ 798.00             

9387336  PQاحمد المصع Eطارق صالح ع 796.00             
25002531  Mمحمد اسماعيل العفي� Eانور ع 796.00             

SA00732782 يحNQ بن محمد بن يحNQ العوده 795.40             
98675500 احمد عE احمد قمصيت المهرى 795.00             

SA00062800 فيصل بن محمد بن سليمان الصب{ 795.00             
SA00532106 sمعاذ بن ابراهيم بن نجم الحزا 794.00             
SA00704578 الدين Nlعبدالحميد بن عبدالرحمن خ Nlعب 793.60             
TN00151661 aبن محمد سوي oمحمد عبدالنا 791.00             



SA00958633 ظافر بن عبد3 بن عE الشهرى 790.60             
47890322 ابراهيم مو� عE مراد البلو�[  790.00             

SA00064551 احسان بن عE بن احمد الشواف 790.00             
SA00263599 عبدالعزيز بن محمد بن ناo الحميد 790.00             

28726421 مطر محمد سالم النعي0 788.00             
YE00015965 احمد عE احمد المدورى 785.00             
SA00369852 عبد3 بن عبدالعزيز بن مو� المو� 785.00             

5498677 Yمبارك سالم مبارك عبد3 المنها 780.00             
EG00065415 صالح عبدالخالق صالح السيد 780.00             
IN00762482 RAJESH VEDI 780.00             

2564452 عمر غانم محمد غانم الغيث 780.00             
5356171 تانيسان ميلNl زوجه سعيد حميد الطاير 780.00             

LB00256877 ISSAM AHMED MOUSLIMANI 780.00             
EG00874214 ى البيه Nlخ Mمصط� oنا 780.00             

6316786 اسحاق عE حسن عبد3 البلو�[  780.00             
SA00086533 ريان بن محمد بن حامد فائز 780.00             
SA00128812 ثامر بن عبدالعزيز بن عبد3 الدهيمش 780.00             
EG00589961 محمد مصط�M عبدالحميد الف��  780.00             
IN00326964 THANTALUR VENKATA PERUMAL RAJA ALAGA 780.00             

60682286 احمد ناo سعيد عثمان الواحدى 779.80             
LB00055638 طارق احمد مطر 776.80             

99781203 سعيد محمد عبد3 ابراهيم مراد البلو�[  776.20             
2130258 عائشه حسن زوجه محمد سلطان عبيد ابوالزود 774.80             

SA00683099 Mى Mlالع aخلف بن زعل بن من 774.40             
SA00105610 عواطف يحNQ عمر خادم 772.60             
IQ00191846  Nlمط Plفاضل ج 772.20             

5215874 عبدالعزيزعبدالرحمن عباسعبدالرحمن المازم 772.00             
KW00232510 ى Nlمانع ظاهر الظف ]̂ منيف مط 772.00             

5807069 اسماعيل محمد عظيم سيف الدين يعقوب 770.20             
BH00542025  M �lاحمد ابراهيم يوسف المع 770.00             

25727858  Mمحسن علوى محمد الصا� MQم 770.00             
IQ00642971 ̂و رستم فؤاد عبدالبا�� ق 770.00             
SA00695315 احمد عايش محمد العوض 770.00             

22200214 سكينه جمعه سليم 769.80             
20620766 ى Nlاحمد المه Eساره محمد احمد ع 769.60             
28449784 ى Nlاحمد المه Eعبد3 محمد احمد ع 769.60             
38943122 ى Nlالمه Eراشد محمد احمد ع 769.60             
79973292 ى Nlاحمد المه Eهند محمد احمد ع 769.60             
90674908 ى Nlاحمد المه Eمحمد احمد ع 769.60             

IQ00752682 خليل ابراهيم عمران 769.20             
49685431 سعيد عبد3 احمد عE الشهيارى 768.00             
8476732  p

MQسلطان خلف حيدر عبد3 الحوس 766.80             
1457496  MQزوجه محمد خميس سالم الحوس aمهله عي 766.00             

JO00253692 رشا طالل عبدالرحمن الكايد 766.00             
SA00538541  p

Mqانس عبدالرحمن محمد السحيبا 765.40             
SA00341527 رائد بن محمد بن عيa الزاير 763.60             
JO00995621 oابراهيم عبدالحفيظ النا oنا 762.00             

35498981 عE عوض سيف حميدى بMQ كتب 761.20             
67910928 aصالح سلطان عبد3 صالح الشام 760.00             
96224136 عمر محمود عبد3 صادق الخورى 760.00             
97862525 aالشام Eعبد3 ع Eمريم فؤاد زوجه ع 760.00             

SY00859785 Y عماد الدين قونيه 760.00             



IN00345628 VIMAL FREDRICK LEONS 760.00             
JO00565841 محمد عبدالرحمن حسن خواجه 760.00             
SA00475899 عبدالعزيز بن عبد3 بن عبدالعزيز 760.00             
HU00316218 NANDOR RACZ 760.00             
CN00166815 YONGYI DU 759.40             

6243543 مها عبدالرحمن عبد3 البناء 759.20             
17035165 aسلطان حمد حميد المشوى القبي 757.00             

SA00145387 عبدالعزيز عبد3 عبدالرحمن الجنيدل 757.00             
SA00146317 حمود بن محمد بن صالح المطرودى 756.60             
EG00087324 احمد عبدالعزيز عبدالقادر عبده 756.00             

1174138 ليE محمد سبت زوجه حسن عبد3 قاسم 755.20             
LB00515614 عبدالحسن عباس حمود 754.00             
SA00986156 عبدالهادى بن عE بن طاهر العباد 754.00             
IN00988371 KIRTIE AHLAWAT 751.00             

46781911 Yاحمد سويدان محمد سعيد المقبا 750.00             
IR00986656 Eاحمد عبدالرضا ع 750.00             
58095900 Yمحمد زمان كما M NOعبدالقادر محمد ام 750.00             

USA0012394 WALID TAHER ABOULNAGA 750.00             
76111855  Pqوليد راشد محمد راشد الزعا 750.00             

SA00128214 sسعود بن محمد بن سعد القثا 750.00             
4673821  ]̂ وفاء محمد سالم يوسف محمد ال ب 748.20             

PT00857432 PEDRO MIGUEL DE FREITAS PEREIRA 740.80             
5196431 عمر مبارك عpE محمد العامري 740.00             

12454852 عبد3 درويشجعفر خليل البلو¬ 740.00             
57854258 عبد3 راشد محمد راشد الراشد 740.00             
99521250 ه بخيت عيa حويرب المنصورى Nlم 740.00             

JO64122510 بديع احمد حافظ رحال 740.00             
PAK0096845 SHAHID NADEEM MUHAMMAD YOUSUF KHAN 740.00             

48618203 حبيب سلمان محمد جاسم القميش 740.00             
67437623 سليمان قمPl عبد3 مختار 740.00             
85783889 فوزيه شاكر عباس شاكر البهندى 740.00             

PS00954312 كرم ربيع محمود بربخ 740.00             
SD00827264 Eمحمد عزالدين عمر ع 740.00             

6583297 Eكمال ال ع Eعبد3 محمد ع 740.00             
99471038 عدنان محمد مدد جعفر المازم 740.00             

SA00651933 سعيد بن عE بن عثمان الغامدى 740.00             
SA00864554 ى Nlسعد بن عايد بن عجل المط 740.00             

47903022 Eعبيد مبارك ياقوت مبارك الغف 739.00             
SG00954082 GORDON LI 738.20             
IQ00693261 محمد عبد3 عباس الكباوى 736.60             

4589961 Tحمدان سالم حمد بالكور المزرو 735.00             
EG00386257 باسم لط�M تكال بغدادى 734.00             
SA00584804 محمد بن ح{P بن سلمان الحسن 732.00             
SA00918523 جلعود بن عمر بن حميد الجلعود 731.00             

42371773 عمران محمد مهنا ماجد النعي0 730.80             
6254282 Eحمده سعيد زوجه سالم دويس خميسالخي 730.00             

MA00236955 HAFIDA HADDOUGA 730.00             
SA00074312  Mqبن صالح السحيبا Eصالح بن ع 730.00             
SA00071332 M بن مهدى بن مسفر ال مهمل NOحس 724.00             

42659137 M عاشور احمد سعيد NOحس 720.00             
5212471 مريم بخيت خميس مبارك 720.00             
6328828 جمعه ضاعن جمعه احمد بالع0 التمي0 720.00             



94554218 مروان خليفه غالب المرى 720.00             
SY00054852 Eاو ماهر محمد حاج ع Eن  محمد حاج ع 720.00             

6644073 خليفه محمد عبد3 سلطان بن هده 720.00             
UK00645970 NASSER ELNUR ABDALLA ZARROUG 720.00             
SA00024571 بندر ابراهيم عبدالعزيز السبي£ 720.00             
SA00454831  NQنايف بن عبدالعزيز بن محمد اليح 720.00             
SA00976484 M الهال ل NOبن حس M¡عبد3 بن را 720.00             
US00256487 SAMER BONDOKJI 720.00             
SA00254697 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن سليم 718.80             
PAK0093648 SYED ATIF HUSSUAIN SYED GHULAM HUSSIAN 714.40             
SA00167785  Nlسليمان بن عبدالرحمن بن فهد النم 713.80             

17048672 مريم عE صقر احمد 713.20             
SA00895619 Yعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عايد الهذ 711.00             
SA00845871 محمد بن عبد3 بن ابراهيم الشويش 710.00             

77816551 يونس يوسف عبدالخالق احمد 708.00             
JO00216351 سوسن توفيق محمد عبدالخالق 706.40             

96845137 ى حمودى Nlعبد3 حسن احمد محمد الصغ 706.00             
EG00625541 سوسن حن�M محمود محمد سحاب 705.20             

56786893 ناo يوسف محمد الشاعر 705.00             
49227660 صالحه سهيل سالم محمد نهيه العامرى 703.80             
26225144 Tجواهر غيث حمد محمد المزرو 702.20             

MA00678392  M NOيونس يس 702.00             
6878214 فايز حمد محمد حمد ضبعون المسافرى 701.80             

53611674 M بMQ ياس NOمحمد مال 3 حس 701.00             
9333617 خلفان عبد3 حميد الشيبه 700.00             

16325494 خالد احمد فوالد حسن 700.00             
85973471 Tحميد معيوف سالم حمد الدر 700.00             

PK00073658 MUHAMMAD KHALID 700.00             
2369784 aمحمد الحاى خلفان ب� القبي 700.00             
8878240 ه سلطان عبيد سلطان السويدى Nlام 700.00             

14630586 ى Nlمحمد حميد محمد ساعد المه 700.00             
15490428  Mqعارف احمد عبدالكريم الزرعو 700.00             
40680832  PQالجني Nlاحمد حمدان عبد3 نط 700.00             
42264141  p PQسعيد عبد3 هاشم عمر الجني 700.00             
48689969 يعقوب يوسف محمد غريب المنصورى 700.00             
69485316 فاء الحمادى ]̂ محمد عبد3 محمد عE ال 700.00             
78465808 عبد3 ابراهيم محمد سلطان رابوى 700.00             

CN00098622 GU HONG MEI 700.00             
EG00091203 محمد محمود فوزى مو� فوزى 700.00             

2235121  p
هاشم احمد عبدالرحمن المرزو�� 700.00             

12559982 aحارب محمد سعيد الشام 700.00             
33485712 ى Nlعارف سلطان راشد بن قبا المه 700.00             
85743289 سل0 مطر محمد زوجه غانم مسفر المنصورى 700.00             

IN00521684 SUDARSHAN SADANA 700.00             
IQ00698651 مصط�M مؤيد عبدالواحد 700.00             
LB00321842 بيارو كميل سالمه 700.00             
LY00995210 ميالد عE محمد ابعيو 700.00             
SA00336580 سلطان بن عبدالعزيز بن خالد السديرى 700.00             
SA00571781 عبدالعزيز صالح عبد3 الراج{ 700.00             
SA00972567 شهيل بن حمد بن عبدالرحمن الشهيل 700.00             
SD00993108 محمد عبدالرحمن احمد عبيد 700.00             
US00523145 RAMZI MILAD NASSAR 700.00             



US00719679 FARES AL CHIHABI 700.00             
2582022 عامر محمد عبدالرحمن عبد3 المرزو��  700.00             
5487001 شاكر هاشم محمود عبد3 الدرم� 700.00             
9642585  P}عبد3 يوسف الح 700.00             

10283951 Eسلطان عبد3 سيف سلطان بن صفوان ال ع 700.00             
27378548 Eابراهيم محمد عبد3 احمد الخيال ال ع 700.00             
43105188 جاسم حسن حا�P حسن 700.00             

IQ00259810 ورود فيصل محسن الماجدي 700.00             
IQ00677534 aمحمد فخر الدين احمد القي 700.00             
JO00182923 نبيل مو� ابراهيم مصلح 700.00             
PS00549869  Mمحمد يوسف محمد مصط� 700.00             
SA00742507  Mqالسلما M NOبن حس Eبن ع M NOالحس 700.00             
SY00856314 خالد محمد عpE جلل 700.00             
USA0059584 HUSNIEH JAMAL ANABTAWI 700.00             
BD00065485 HAFEJUL LSLAM 700.00             
SA00125580 محمد عE حسن حدادى 700.00             
SA00340512  MQالثوي oبن نا Eبن ع MQثوي 700.00             
SA00549980 ق Nlحل0 بن عثمان بن عبدالرحمن ف 700.00             
SA00658058 يك Nlعبدالعزيز بن فهد بن عبدالرحمن المب 700.00             
SA00692411 طارق بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ريس 700.00             
SA00754533  Pبن عبدالرحمن العجا� Eعبدالعزيز بن ع 700.00             
SA00416721 ى Nlماجد بن عبدالمحسن بن سلمان السم 696.40             
SA00745893 مؤيد بن عبدالمحسن بن احمد الرمضان 693.80             
IN00405857 SAMUEL KAVUMKOTETHU VARGHESE 691.00             

6283030 احمد حمد بن حمدان حميد المطرو�[  690.00             
9995677 Tحمد سهيل خميسالمزرو 690.00             

67478392  PQبركات الكع M NOعبد3 حس M NOحس 690.00             
78123798 محمد عE سالم سعيد العامرى 690.00             
50996880 Tنسيم سيف خليفه مبارك بوعديل المزرو 690.00             

SA00068713 ى Nlابراهيم بن عبدالعزيز بن طاهر زب 690.00             
SA00171761 محمد بن عبد3 بن عبدالرحمن السعدى 690.00             
SA00387652 عبد3 بن احمد بن عE العبدالمحسن 690.00             
PK00279857 MOHAMMAD SHAHBAZ BHATTI 689.00             

23115621  Mqجعفر كيدى عبد3 جاسم البا 687.40             
IR00995230 OMID RAZIAGHA MOOSAVI 686.00             
SA00654433 عبد3 بن سالم بن محمد الصيخان 686.00             
JO00655330 فارس سمNl رفاT الحمود 685.00             

71051647 هدى خليل عبد3 طالب عبد3 685.00             
EG00653349 احمد انور ابوالمعا² 684.00             
JO00787345 محمد يوسف محمد احمد 684.00             
IN00873325 LALIT KOTHARI 684.00             

2658723 سالمه سالم محمد سالم الظاهرى 680.00             
6661016 سعيد سويد زايد سويد قشمان المنصورى 680.00             

49685452 سند عE محمد جابر3 680.00             
56789411 محمد سيف عبد3 محمد النعي0 680.00             
58320767  Mqيا ]̂ شيخه ضا� محمد زوجه محمد سعيد ال 680.00             
6522711 هادى محمد نصيب محمد حميدان 680.00             
6587547 السيد عبد3 كاظم السيد ماجد الهاش0 680.00             

34987710 ورى M Mlزيد الخ Eحميد محمد زيد ع 680.00             
SA00124244  Mqفيصل بن عبد3 بن سعود الهزا 680.00             
SA00587413 احمد صالح عE الجرى 680.00             
SA00659234 صالح بن عبد3 بن صالح الغامدى 680.00             



SA00675420  PQبندر بن مسلط بن حمد العتي 680.00             
SA00785879  �qان الحار M ماجد صائل خ 680.00             
SA00995462 M بن محمد بن عE ال ربيع NOحس 680.00             

31082047 احمد صالح محمد عبدالهادى شهاب الهاش0 679.40             
YE00129847 M عE السوارى NOمحمد ام 679.00             

85711961 ى Nlاحمد محمد صابر محمد االم Eع 678.00             
9456544  MQمحمد الحوس Eاحمد حسن ع 677.20             

87327655 Eامل عبدالرحمن زوجه صالح عبد3 الع 677.20             
66284316 Yعهد كرامه صبيحان العبد السما� المنها 675.00             

SA00748526 ز¬ بن عبد3 بن محمد الفرج 674.40             
SA00525639 M بن محمد بن عبد3 النمر NOحس 673.40             
SA00981230 ى Nlطالع بن سويلم بن سليمان المط 673.00             

64642454 اسماء محمد عبد3 سالم العامرى 672.00             
SA00037536 محمد بن عبد3 بن احمد العبدالعزيز 671.20             

65598749 صالح حمد سعيد صالح المنصورى 671.00             
31729567 aب� غيث القبي ]aراشد الحبي 670.00             
85875428 عبد3 مبارك عبيد عمران حميد 670.00             
87830069 Yالعبيد Eرضا بابا ع Eجمال عبدالكريم ع 670.00             
12227538 عبدالرحمن خليل عبد3 البناي 670.00             

EG00055898 هاMq عبدالحميد احمد عE صالح 670.00             
EG00817296 محمد حل0 محمد جاد3 670.00             
JO00576237 جواد احمد سالمه سليمان 669.60             
SA00667542 حمد بن فارس بن حمد ال منصور 667.40             

99125661 حمد عبيد سالم سيف الراشدى 666.00             
JO01079829 عE احمد محمد يوسف طه 665.60             
PS00054784 منال هاشم ابوعايد 665.40             
JO00521895 nاج عمر محمود بشناق 664.00             
SA00996753 محمد بن عE بن ابراهيم ال ابراهيم 663.00             

85324646  PQسيف عبد3 محمد راشد عبد3 النق 662.40             
80394843  ]̂ سميه يوسف محمد حسن ال ب 662.00             
38657617 ى Nlالكث MQمحمد العوي M NOمحمد سالم 661.00             

PAK0056875 ASIF WAJID MUMTAZ 660.00             
8781232 aمحمد نجم محمد عبدالرحيم القبي 660.00             

JO00259637 عE عبدالصمد الحاج يوسف الراشد 660.00             
9613220 Eمحمد جمعه مبارك محمد الخي 660.00             
6555400 مريم حسن صالح المرزو��  660.00             

49709924 aحسن مصبح الشام Eسعيد ع 660.00             
IN00068713 NADUVILE ILLAM UNNIKRISHAN 660.00             
IN00068793 SUNIL CHANDRA 660.00             
LB00620493  P}ابراهيم صالح توتون 660.00             
UK00258754 YAKUB YUSUF BOBAT 660.00             
YE00548677 Tنورا جميل جمال الدين الرفا 660.00             
PK00821589 UMER AHMED TAQVI 660.00             

67218926 جواهر سيف زوجه عمر سالم حسن الش{ 660.00             
SA00125534 sعبدالرزاق بن حمد بن عسكر اليا 660.00             
SA00297242 فهد بن مسعود بن صالح بالحارث 660.00             
SA00976480 حسن بن جواد بن محمد الحسن 660.00             
SA00084572 عبدالعزيز عE محمد الدويرج 658.00             
SA00923423  pEاحمد بن عماد بن عثمان الع 657.40             
YE00655931 توفيق سيف محمد 657.00             
EG00654322 محمد المنصور محمد ابوبكر 657.00             

19200539 محمد احمد الشيخ محمد احمد عبدالسالم 654.20             



5300500 M عبد3 فضل الحمادى NOيعقوب حس 654.20             
43694022 مريم عبد3 محمد 654.00             
42270147 مMQ عE مبارك عبد3 العتي��  653.00             
35698577 رشا عبيد خميس الذيب زوجه عE كاظم داود 651.40             
3941783 امل احمد عبد3 محمد 651.00             

SY00764520 مو� حسن اعقيل 650.00             
LB00417283 زياد فؤاد بيوض 650.00             

35573412 فيصل عباس حسن عبد3 المندوس 648.20             
3898276 مفرج عE سالم بجاش الهاجرى 648.00             

59114490 حمد ثاMq صقر سالم الجدوله 647.40             
4768723 محمد عبد3 محمد عبد3 المرزو��  645.00             
6590325 aمريم خليفه محمد الشام 645.00             

43244899 ى Nlسعيد غليطه المه Eعائشه سالم ع 645.00             
LB00423356 ن® صادق عمر 645.00             
IN00872534 SUNIL VARGHESE 645.00             
SA00066678  M NOبو خمس Eصد�� بن عبد3 بن ع 645.00             
SA00582166 محمد بن سعيد بن محمد بافيل 645.00             
SA00900644 ى Nlفيصل بن خلف بن حميد الضبا² المط 645.00             
EG00326596 عمرو عبدالحميد حمدى 645.00             

95391773  M¡العو Eعبدالرزاق محمد هادى ع 642.20             
SA00268256 يف ]̂ منصور بن هزاع بن طالل ال 642.20             

3699574 Yيوسف احمد يوسف صالح العبيد 642.00             
25986743 احمد عE حسن محمد المال بMQ حماد 640.00             
74111091 محمد ابراهيم احمد المرزو��  640.00             
95024230 زاهر عبد3 حسن محمد غانم 640.00             

EG00645890 نادر فاروق فرج زخارى 640.00             
4772457 ى Nlسعيد خميس خلفان بالجافله الحم 640.00             
8374452  Nlبدريه محمد من 640.00             

55974222 امل محمد بوشقر زوجه عمر سلطان المسمار 640.00             
CA00556184 FERAZ ANTOON 640.00             
JO00487539 جمال شحاده ز¬ شلش 640.00             
UA00287355 GASSAN EL KHALAK 640.00             

7455755  Mqعبدالكريم عبد3 عبدالكريم الزرعو 640.00             
PS00286527 رمضان سالم عبدالمجيد مطر 640.00             

55281881 سعيد جمعه عبد3 سعيد محمد بن بويد المز 640.00             
SA00128830  PQعبد3 بن خريص بن بدحان العتي 640.00             
SA00278542  PQنايف بن ربيع بن عوض العتي 640.00             
SA00853599 عE بن ظافر بن عE المرى 640.00             
SA00997512 فهد بن ماجد بن فاسالشعالن 640.00             
JO00428810 عماد محمود عوده ابو الرب 640.00             

87517891 عائشه ابراهيم جوليد 639.00             
SA00918724 ابراهيم عبدالهادى عبدالعزيز العبدالهادى 638.40             

2367609 aالشم oزا نا Nlم Eايمان ع 636.20             
JO00835529 حسام حافظ عوMq عبدالهادى 636.00             
SA00658499 عبد3 بن محمد بن سالم الشهرى 636.00             
SA23153020 M بن ريمان بالحارث NOبن حس Eع 634.60             
SA00640347  Mqمحمد بن مشنان بن سعود القبا 633.00             
EG00910271 نبيل محمد سالم ابوحمام 632.00             

99067742 خلفان سعيد سالم سعيد سيفان الظاهرى 632.00             
SA00568966 مMQ بنت محمد صالح بن جميل عاشور 630.60             

6421586 M عبدالغفور NOى محمد ياس ]̂ ب 630.00             
SY00897544 عماد محمد حسينو 630.00             



4616356 محمد صالح عبد3 بوكاله لوتاه 630.00             
AF00871442 HABIB UR REHMAN HABIBULLAH 630.00             
PS00618815 عمار حكمت عبدالكريم بعاره 630.00             
SA00246252  p}عبد3 بن عبدالعزيز بن محمد الي 630.00             

OM23569875  Pqعبدالعزيز بن سعيد بن راشد الزعا 630.00             
87553089  MQابراهيم حسن ابراهيم جمعه الحوس 628.40             
5473652 مريم محمد بالعفارى عصيان المنصورى 626.40             

EG00265374 احمد جالل محمد فؤاد 626.00             
SA00983329  P}بنت ابراهيم بن محمد الح MQم 624.00             

35134790  MQجاسم محمد اسماعيل احمد الحوس 622.00             
7635726 sسويد الريا Eياقوت ع 621.60             

SA00541498 M بن ناo بوصالح NOعبدالخالق بن حس 621.20             
JO00357282 لينا ياn توفيق اكباريه 620.40             

5256414 محمد ابراهيم محمد عبد3 خداداد الدرم� 620.00             
9126843 سيف بن سعيد احمد غباش 620.00             

JO00736620 رنا اسماعيل مفM³ المحادين 620.00             
AU00196376 GARRY JHON BECK 620.00             
LB00554430 علوان عE الحاج سليمان 620.00             
LB00854497 فاديا سليمان مكارم 620.00             
SY00674127  P}بندق Nlمحمد سم 620.00             
ZA00958364 NAZLEY BOOMGAARD 620.00             

37715111 aالشام Mqجاسم راشد عبد3 حميد عمرا 620.00             
SA00368795  Mبن طاهر الطري� Eبن ع M NOحس 620.00             
SA00752885  Mqالقحطا Eبن سعيد بن ع Eع 620.00             

51668609  M NOمها الياس  حس 618.00             
KW00122897 ناo فهيد ماجد حسن الصلف 617.80             

4403812 فهد احمد سعيد عبد3 الجابرى 617.20             
55610693 ه احمد سعيد عبد3 الجابرى Nlام 617.20             
79745838 عبد3 احمد سعيد عبد3 الجابرى 617.20             
36593664  PQاحمد عبيد محمد عبد3 الكع 617.00             

EG00698533 احمد نبيل احمد حمزاوى 617.00             
56706021 ى Nlغانم عبيد احمد الحم Eلي 616.60             

SA00776541 سلمان بن فهد بن حمد المالك 615.40             
75789015 M اسعد العبيدى NOفاتن حس 615.20             
32144014 سديم مصط�M محمد شهاب الهاش0 615.00             
4525211 سيما محمد طاهر غالم خلو�q المرزو��  614.80             
8597648 سعيد محمد يوسف عبد3 لوتاه 614.20             

LK00364982 ANTONITA MARINI TANIA MENON 613.60             
13022893 وفاء سالم زوجه حمد خميس سعيد الظاهرى 612.00             
22889464 M الحمادى NOفيصل محمد عبد3 حس 612.00             

JO00276452 M ابويوسف NOمحمد عبدالعزيز حس 610.00             
SA00385522 sحسن بن محمد بن حسن اليا 610.00             
IN00437671 GOVINDUGARI BALAKRISHNA RAO 609.00             

6588654 عE عبد3 عE راشد البديوى 608.00             
SA00716431 Eالمحمدع Eانور بن احمد بن ع 606.40             
SA00995714 فالح بن عبد3 بن فهد الدامر 606.00             
SA00128870 مساعد بن عبدالرحمن بن عبد3 شعيل 605.80             

27719383 جليله احمد عبد3 النجار 605.60             
1266534 ى Nlمحمد عمر الكث M NOعاليه سالم 605.00             

27517519  Mqمحمد الزرعو M NOعبدالسالم محمد ام 604.60             
CA00983465 SAEED HASSAN AL NAJI 604.00             

13970215 محمد قنازل سعيد قنازل صباح العفارى 603.80             



SA00098753 صالح بن عE بن صالح الخميس 602.20             
1488870  Mqمحمد احمد الزرعو M NOهدى ام 602.00             

SA00885510 سعد بن عبدالرحمن بن سعد السبي£ 602.00             
71752154 Tالمزرو aمينه محمد عي 601.00             
78606373 Eالهام Eحمده احمد المرى زوجه احمد ع 601.00             
89444719 وتيهه سالم حابس المنصورى 600.40             
8116432 خوله عبدالرحمن حسن عيa المال 600.20             

11061967  PQالنق Yسعيد محمد حميد عبد3 الوا 600.00             
38866350 درويش محمد شعبان احمد 600.00             

IN00276288 SONAM SAHAI 600.00             
LB00356215 مارون يوسف القزى 600.00             

3128795  �Qالرمي Mqمحمد احمد عبيد ثا 600.00             
3255864 عبNl محمد عبد3 سعد الهاجرى 600.00             
4455821 Eمحمد سبت الخي Eمحمد ع 600.00             
5236522  Pqراشد احمد عبد3 محمد هامور الزعا 600.00             
7109773 عبد3 عقيل طاهر عقيل سالم المهرى 600.00             
9174245 محمد مقبل محمد باعوضه 600.00             

23002501 ليE محمود عثمان 600.00             
44214777 عبدالكريم ثابت عباد االحمدى 600.00             
46807207 ى Nlمحمد مبارك عبدات الكث 600.00             
51486356 عE عبد3 احمد عبد3 مليح النيادى 600.00             
51845960 مكتوم محمد حمدان سيف المعمرى 600.00             
79011135 سعاد محمد محمد عبدالحسان الشمرى 600.00             
88563262 Yحمد صالح برغش جار3 المنها 600.00             
91004998 مطر حامد مصبح النيادى 600.00             

EG00652911 يف محمد عبدالسالم عيد ]n 600.00             
EG00979881 محمود حسن ابراهيم حامد 600.00             
IN00658458 FAUSTIN ANTHONY 600.00             
IN00923654 SAIRA BANU JAFAR 600.00             
IQ00659610 عدى شو�� عبدالكريم بدريه 600.00             
JO00125569 حسام اندراوس بولص حجازين 600.00             
JO00232564 احمد منNl شكري محمد 600.00             
JO00316987 aالعي Mعطيه مصط� aعي 600.00             
JO00386640 عبد3 حسن مفلح الخالدى 600.00             
JO00785528 عفاف عبدالحميد حجازى 600.00             
MA00315224 فاطمه الزهراء بستان 600.00             
PS00695362 M عبدالرحمن خليل عوض 3 NOياس 600.00             
SA00991820 ى Nlماجد بن محمد بن بكرى السم 600.00             
SD00251342 عبدالسالم محمد احمد عبدالسالم 600.00             
SD00875213  M NOاالم Nlحسن بش PQمحمد المجت 600.00             
SY00128687 محمد شهم محمد خNl برمدا 600.00             
SY00312055 عE حسن زيدان 600.00             
YE00128974 خالد زين عبدالقادر الزبيدى 600.00             

6233478 aراشد سليمان سيف الشام 600.00             
18210148 حمد صالح عبد3 حبتور العامرى 600.00             
22525896  Mqيا ]̂ شبيب خلفان حميد هزيم ال 600.00             
24695579 سالم ناo سعيد سالم العامرى 600.00             
41064209 فارس عبدالقادر محمد سعيد عبده 600.00             

JO00695304 بسام عبدالرزاق محمد مسامح 600.00             
OM00783345  Mqاحمد بن عبد3 بن سعيد الكلبا 600.00             

216546 عادل ابراهيم حسن عبيد 600.00             
1256674 Eع M NOاحمد عباس غلوم حس 600.00             



4518399 سهيل عبد3 رستم يوسف 600.00             
5445690 عذبه سالم زوجه سعيد حمد مصلح جمهور 600.00             
6213331 سعيد درويش سعيد عبد3 بن صبيح الفال� 600.00             
6542456 طارق سعيد عE صالح النومان 600.00             
7466781 حمد عبدالرحمن حسن محمد المطوع 600.00             
7709970 M عE عبد3 عيa الطواش NOطارق حس 600.00             
7987711 منصور عبد3 احمد الجزيرى بMQ تميم 600.00             
9632219 عبد3 محمد غلوم الجس0 600.00             

15474456 aمطر الشام Eخلفان عبيد ع 600.00             
32768633 راشد سالم احمد محمد عبد3 الحمادى 600.00             
43982536 خزرج ماجد محمد الشيخ احمد بن الشيخ حسن 600.00             
65632921 لؤى عبد3 سيف بالجافله 600.00             
77254389 ناهض محمود خليل شحيط 600.00             
85742303  PQمحيل الدرس الكع NQصقر ح 600.00             
93863055 جمال احمد حمد المرى 600.00             
99714325 عE حسن محمد عبد3 الجس0 600.00             
99884534  pماجد ابوبكر السيد محمد الشنقي� 600.00             

EG00259454 محمد حسن عبدالسميع عبدالحافظ 600.00             
EG00362290 محمد سعد محمد حسن 600.00             
EG00717603 محاسن عيد محمود مو� 600.00             
IN00067489 SOMENDRA KHOSLA 600.00             
IN00385218 NEHA GOPALANI 600.00             
IN00652057 DINESHKUMAR DHAGWANDAS HIRA 600.00             
IN00897211 PANIKER BIRESWAR 600.00             
IR00125412  Mqسيد كامل رسول مد 600.00             
IR00542213 HOSSEIN RAHIM MAHROU 600.00             
JO00443260  Mqاسماعيل قطنا Eسيما ع 600.00             
JO00892347 ليث يوسف محمد ابو حجله 600.00             
JO00965487 ̧ شيشان الياس سليم مل 600.00             
LB00875628 خليل انطون الشدياق 600.00             
LB00991750  P}نورا شامل الدجي 600.00             
PAK0054788 MUHAMMAD RAMZAN UMER 600.00             
SY00213365 رياض عزت الدهان 600.00             
SY00298631 مازن فواز الجوده 600.00             
SY00468763 ياn محمدعدنان عكرمه 600.00             
SY00991723 Eف ]̂ ار ال Mo مهاب 600.00             
SY00994533 نضال توفيق حسن 600.00             
TN00853695 اماMq بنت صالح بنعنار 600.00             
UK00526411 MARTIN JAMES DREWETT 600.00             
UK00918725 MOHAMMED MOUMENINE 600.00             
USA0083624 ZIA MOHAMMAD HANIF 600.00             

1777816 فيصل مال 3 ابراهيم ماجد الحمادى 600.00             
2498821 سيف خميس سيف راشد بن سويف 600.00             
3491339 جاسم محمد عبد3 احمد الخيال 600.00             
3521212 M ابراهيم عيa محمد NOحس 600.00             
5474875 Yمحمد عبدالرحمن عبد3 احمد العبيد 600.00             
6524850 Eمحمد راشد ال ع Mمحمد مصط� 600.00             
6781843  PQحمد سالم عبيد العامرى الكت 600.00             
7676476 عبد3 خميس محمد عبد3 الجس0 600.00             

31064103 محمد عبد3 سالم الحمادى 600.00             
32801899 احمد عمر احمد العامودى 600.00             
48045042 Eالشاعر ال ع Eصالح ابراهيم عبيد ع 600.00             



54827984 3 الح{P الهرموزى Nlمحمد محمود خ 600.00             
72259293 مروان عبدالحميد محمد اسماعيل العسكر 600.00             
86521711  MQحسن الحوس Eعبدالرحيم ع Eطالل ع 600.00             
92892269 احمد جالل عE راشد 600.00             
98695866 صفاء عE زوجه مروان محمد سلطان عبيد 600.00             

EG00081762  Mمصط� Eمحمد سامح ع 600.00             
EG00256577  Pqمحمود عبدالوهاب محمد العر 600.00             
IN00028655 SANKARAN RAMAN NAIR 600.00             
IN00112974 ARIFF YACOOB SAIT 600.00             
IN00212712 SALIM MOHMED MASTER 600.00             
IN00391588 SUMMEET SANDHU 600.00             
IN00443020 NINA GUPTA 600.00             
IQ00254310  Mqحارث حامد سعيد العا 600.00             
IR00031644 محمد احمد جهانكردى 600.00             
JO00435214 ̂طاوى عمر محمد عE ال 600.00             
JO45221458 Eعصام حافظ احمد ع 600.00             
KZ00659066 SVETTANA KOVALYOVA 600.00             
SY00857422 مازن حسن غانم 600.00             

6563298 aعبد3 حارب خميس حارب الشام 600.00             
SA00587441 Eالمحمد ع Eاحمد بن محمد بن ع 600.00             
SA00048752 يه Plبن كاظم ال Eفؤاد بن ع 600.00             
SA00075950 عE بن جواد بن محمد العباد 600.00             
SA00090103 محمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن المسند 600.00             
SA00097754 اسامه بن عبدال{ بن محمد صالح النهاش 600.00             
SA00120356 M مو� جعفر ال نورالدين NOحس 600.00             
SA00121478 يوسف بن احمد بن محمد الهديان 600.00             
SA00199143 ى Nlبن صالح المط Nlفواز بن شق 600.00             
SA00247839 احمد بن محمد بن احمد سحاب 600.00             
SA00259812 سلمان راشد عبد3 الفرزان 600.00             
SA00284510 Tمحمد بن عبد3 بن عبدالرحمن مر 600.00             
SA00341257 يوسف بن عبد3 بن ابراهيم الحمودى 600.00             
SA00369199 مصط�M بن عبدالمحسن بن عE الحويكم 600.00             
SA00375584 محمد بن عبد3 بن عE ال هتيله 600.00             
SA00452658 جواد بن محمد بن صالح ال عباس 600.00             
SA00654581 سلمان بن حمود بن فهيد الهدالء 600.00             
SA00658062 يع ]̂ مشعل بن عبد3 بن احمد ال 600.00             
SA00658352 عبدالرحمن بن عبد3 بن عبدالرحمن الضيف 600.00             
SA00659299  PQوليد بن قاسم بن عثمان القص 600.00             
SA00686447  Mابراهيم بن محمد بن عبدالكريم الخلي� 600.00             
SA00696355 عبدالمجيد بن احمد بن محمد المال¸ 600.00             
SA00697698  PQمطر بن عبيد بن عبد3 العتي 600.00             
SA00765586  �qعبدالعزيز بن مطر بن مقبل الحار 600.00             
SA00781265 عبد3 بن احمد بن عبد3 البطا² 600.00             
SA00785530 محمد عE زارع 600.00             
SA00814342 عE بن احمد بن عE الب ى 600.00             
SA00845678 فهد بن عE بن محمد ال جالب 600.00             
SA00847269 عبدالهادى بن عبدالرحمن بن محمد الشهرى 600.00             
SA00873665 sاليا Eمن  بن صالح بن ع 600.00             
SA00875630 فهد بن ناo بن صالح الحميدى 600.00             
SA00922351 ضياء بن محمد بن ناo الفارس 600.00             
SA00941078 عالء الدين بن محمد بن ابراهيم مطر 600.00             
SA00991817 عبدالعزيز ابن احمد ابن محمد الصالح 600.00             



SA00993711 Mى Mlبن سليمان بن مبارك الع P}ح 600.00             
SA00995503 اك Plخالد عبدالرحمن  محمد ال 600.00             
USA0099873 JAMILA KRIBIL 600.00             

6233778  PQحان سعيد سالم الكعn محمد 599.40             
SA00554652 نجالء بنت حسن بن عبدالعزيز آل حسن 598.80             

94558376 طالب عE عبدالرحمن ابوطالب 597.00             
PS00258964 ناهد صال ح حمد 596.00             
SA00958742 ه بنت زيد بن ب� السببي£ Nlمن 595.80             

6112345 aمحمد راشد محمد الشاعر الشام 595.00             
IN00873526 ARCHANA SAGAR 595.00             

45398808 طارق زياد عوض محمد محمد العامرى 594.00             
7436510  MQمحمد خميس عبد3 الحوس 593.60             

93385574  P}خالد محمد عبد3 محمد كرمست 590.00             
IN00266522 DHEERAJ GUPTA 590.00             
IQ00802820 محمد قاسم حسون سيد محمد 590.00             
EG00752158  Mاسامه احمد محمد مصط� 589.80             

13386656  M¡محمد عبدالكريم محمد سعيد كاظم الر 588.40             
PAK0056458 MUHIB UR REHMAN DOST REHMAN 587.00             
SA00278985 مرتM³ جابر طاهر العمران 587.00             
SA00012565 احمد ابن يوسف ابن محمد الجباره 586.40             
SA00542469 sخالد بن محمد بن حمد اليا 586.40             

78555040 عبد3 حميد سيف حميد بن حميدان الفال� 586.00             
SY00138145 عبدو الطوان دوله 585.00             
SA00198175 ناo بن محمد بن عبدالرحمن بن عودان 584.80             

15882078 جمعه بالل فرج جمعه السويدى 584.00             
SA00990532 را¡M بن عبد3 بن حسن الوايل 582.80             
SD00697467 نجوى خليل عكاشه خيال 582.00             

12124564 Eراشد سالم احمد حسن السلمان ال ع 581.60             
EG00965248 خالد عبدالحليم خالد الشيخ 580.00             

21396911 نوره الراT زوجه محمد دغيميل خلفان حارب 580.00             
63446081  Mqمحمد احمد محمد العطار الزرعو 580.00             
4802433 Eال ع Eعبيد ع Eخالد ع 580.00             
5646144 موزه سعيد القبيa زوجه خليفه سعيد القندى 580.00             

23515801 عpE مطر عpE محمد بنواس 580.00             
JO00871328 مامون عبد3 عE عثمان 580.00             

58524677 حميد ناo حميد حسن ابو الهول 580.00             
IN00568974 SYED SARWAR ALI SYED 580.00             

8724378  PQصبيح خلفان الكع Eع 580.00             
85215421  M¡احمد محمد احمد محمد العو 580.00             

SA00075133  PQبن سعود بن فالح العتي Eع 580.00             
SA00325885  �qحاتم بن معيض بن سعيد الحار 580.00             
SA00521292 M بن عE بن محمد بن صالح ال صعب NOحس 580.00             

KW00515481 عبد3 محمد عبد3 المشوح 580.00             
23985971 aسالمه محمد خميس القبي 578.60             
27270612  �Qمبارك خليفه خميس جريش الرمي 576.40             
6035172 aسعيد مكتوم احمد هارون القبي 575.00             

12889657 سالم عبدالرحمن عبد3 العطاس 575.00             
67060031 محمد عE محمد عبد3 بامردوف 574.80             

SA00748233 oاحمد بن محمد بن احمد النا 574.60             
SA00582976 محمد بن فارس بن عقيل السعدون 574.00             
SA00886452 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الرضيا 574.00             
SA00929103 نذير عبد3 عبد3 السنان 574.00             



EG00129821 عمرو محمد محمد توفيق السمره 572.80             
4563897 امل صالح محمد بن اسحاق 572.00             

48760355 تر¬ عبدالرحمن عبد3 البلو�[  572.00             
SA00187467 عE ابن حسن ابن عبد3 الشواف 571.80             

17340341 حاتم مو� صالح عبداللطيف شالوه 570.80             
PK00859856 AMIR ANWAR 570.00             
SA00258971  Mqعوض بن عبد3 بن فهد القحطا 570.00             
SA00613154 عبدالعزيز بن عبد3 بن احمد السلمان 570.00             
QA00832261 نعيمه احمد عبدالعزيز الزياره 570.00             

26988819 aسعود عبدالعزيز هادف حميد الشام 567.60             
LB00764411 ابتسام اسعد جمعه 567.40             
JO00984532 خالد سليمان مسلم سليمان 567.40             
SA00631109 منذر بن عE او توفيق بن احمد 566.80             
SA00136598  PQعبد3 بن هزاع بن ديمان العتي 566.00             
SA00659856 Yمحمد بن سليمان بن محمد الجحيد 566.00             

75864647 Tالمزرو Eاحمد سعيد ع 565.40             
57665836 عE عبدالرحمن عE سعيد الجروان 562.80             
65722253 امل عبدالرحمن عE سعيد الجروان 562.80             
11898388 اروى احمد صالح من  حاجب 561.40             
33863813 راشد سلطان راشد سلطان عبد3 الحمادى 560.40             
1279250 سلطان سعيد مبارك سعيد بن سنكر 560.00             
5507551 امنه سيف عE عبد3 النعي0 560.00             
5645691  PQاشد السبع الكت Moاحمد عو 560.00             

73752079 Eمحمد شطيط محمد شلبود الخي 560.00             
2482682 خلود محمد راشد ب� البواردى 560.00             

58675455  Pqمحمد الزعا Eع oنا 560.00             
86101954 عبد3 ملك عE عبدالرحيم 560.00             

PS00178816 ريم عدنان احمد يوسف زاهر 560.00             
SA00698647 عبد3 بن هاشم بن عبد3 العبدالمحسن 560.00             
SA00154621 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصبيح 560.00             
SA00263254 محمد بن عبدالرحمن بن عE الحمدان 560.00             
SA00314088 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن ثنيان 560.00             
SA00349876 ى Nlفهد بن عبد3 بن عبدالرحمن المغ 560.00             
SA00821356  p0خالد بن زيد بن عبدالعزيز التمي 560.00             
UK00198624 FAIK ABID ALI AL KHAFAJI 559.00             

99879978 سميه عبد3 احمد الفال� 559.00             
SA00198523 سعد بن عبد3 بن ابراهيم الصالح 559.00             
SA00786611 وائل بن سعد بن عبدالعزيز الراشد 559.00             
SA44196118 ياn سليمان ابراهيم الرشودى 559.00             

KW00643968  Mqالشيبا Eمحمد ابراهيم جاسم الع 559.00             
EG25496544 ما�P فؤاد ظريف الجوهرى 556.40             
SA00286985 مفلح عبيد عواضالهفتاء 555.80             
BD00928624 MOHAMMAD NURUL ALAM 554.00             

25632563 خالد خليفه راشد لوتاه 553.20             
SA00252547 وليد بن عبدالعزيز بن حمد النافع 552.00             

77567328 عيa عE ابراهيم جاسم المنصورى 552.00             
LB00372930 محمد صابر مملوك 552.00             
SA00516235  PQبن مرزوق العتي Tبندر بن شا 552.00             
DK00326594 ALI JABBAR HUSSEIN 551.00             

54591799 M الهرمودى NOمروان محمد ابراهيم محمد ام 550.40             
SA00876634  PQلغ NQمحمد بن احمد بن يح 550.40             

5676123 امنه صالح سالم اسماعيل بن خاتم 550.00             



EG00674020  M NOمحمود محمد محمود ام 550.00             
SY00545177 الما عE عطايا 550.00             
US00084157 ANINDYA MITRA 550.00             

8652578  Pqحنان جاسم سعيد الروغه الزعا 550.00             
SA00256344 سلمان بن محمد بن سليمان السبت 550.00             
SA00387252 ساs بن محمد بن عبد3 الملحم 550.00             
SA00856201 عبدالرؤف بن احمد بن عE الحمد 550.00             

99780655 عبدالرحمن سليمان سالم سليمان 549.00             
73236222 وديمه مطر سالم ابراهيم صغNl الظاهرى 548.60             
77922257 مزون مطر سالم ابراهيم صغNl الظاهرى 548.60             
7407468 سيف احمد سيف بالع0 التمي0 547.80             

PS00997850 ابراهيم محمد ابراهيم كريزم 547.00             
6859644 M محمد عبدالقادر عباس NOسميه حس 546.60             
9449884 زفنه الوي® زفنه العفارى 546.00             

65475315 M مهدى  سعيد عبد3 NOحس 546.00             
MA00245971 امينه دهيب 545.20             

89138678 مريم محمد عبدالرحمن محمد الشيبه 544.80             
UK00458805 VICTOP PATRICK MARTIN JOHN 544.40             
IQ00458768 يزن نزار عبد3 الصباغ 544.00             

7765444 محمد عE سالم عبد3 باوزير 541.00             
3645804 زبيده السيداحمد صالح 540.00             
3878365  M الخ Eاحمد سلطان ع 540.00             

98658748 محمد سالم خلفان سالم ال عبدالسالم 540.00             
99231451  �Qعبد3 خليفه محمد عبد3 الحفي 540.00             
9198474 محمد قاسم جمعه البلو�[  540.00             

IN00584677 MOHAMMED FAROOQU QURESHI 540.00             
SD00778630 مجاهد عبد3 سهل عبد3 540.00             

34972121 M المطرو�[  NOجاسم عبدالرحمن جاسم الدخ 540.00             
56395566 Eم ال عo بن Eابراهيم حميد ع 540.00             

JO00954436 خالد محمد عبدالساتر سويدان 540.00             
ZA00564955 MOHAMMED AWAIZ ISMAIL 540.00             

6146120 خالد محمد عE محمد حمد الساPq الش{ 540.00             
SA00568723  Pqمبارك بن زيد بن عواد الحر 540.00             

35158543 ساره عE سالم عبد3 النعي0 539.80             
OM00251341 ميثاء بنت سعيد بن عE البلو�[  539.60             
SA00658935  M NOعمر بن عبدالرحمن بن عبد3 الحس 538.20             

88056902  Mي� ]̂ فاطمه محمد ارمله محمد مكتوم عE ال 538.00             
65772121 ماجد عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار 538.00             
48454570 Eقيس سالم محمد سالم ال ع 537.40             

SA00094251 سالم بن مجول بن عجب الدوnى 537.40             
4452533  Mqخميس راشد احمد راشد حسا 536.00             

80916557 Tمحمد خلفان سعيد خلفان المزرو 535.00             
15981476 هويدا عE زوجه سعيد سالم مبارك الظاهرى 535.00             
32654748 مرضيه تيمور زوجه عدنان سعيد ماجد 535.00             
87359265 ي0 Plفهد عبدالرحيم ابراهيم اسماعيل ال 535.00             
61771661  P}خميس الدروا�[ الطني Eخميس ع Eع 535.00             

KW00856921 صالح احمد عباس احمد العج0 533.80             
AU00014714 JIHAD SULAIMAN 533.60             
SA00306059 وليد ابن عبد3 ابن عيa السلطان 532.20             
SA00131765 احمد ابن عبدالعزيز ابن عبدالوهاب النجيدى 531.00             

71615619 فخريه حسن محمد الحمادى 530.20             
82655826  PQسالم عبيد دغيش اجت 530.00             



40789655  P}عمر عبد3 احمد محمد الجلعه الطني 530.00             
SA00142597 احمد بن مرزوق بن شاهر العمرى 529.00             
SA00361588 M بن عبد3 بن يوسف االربش NOياس 529.00             
SA00942517 محمد بن عليان بن عمر العليان 528.00             

6935865 لورا خوسيه سندر 526.40             
70981612  PQالجني Eانتصار منصور صالح ع 526.00             

UK00412152 MUHANAD MUNIR MUSA AL SAIEGH 524.00             
SA00516677 احمد بن محمد بن مو� اال ريش 524.00             

85746633 حمد عبد3 محمد احمد الحمادى 522.00             
4781930  MQاحمد عبد3 احمد عبد3 الحوس 520.20             

95385424 ساs يوسف سليمان محمد االنقر 520.20             
1478541  MQخالد حسن محمود احمد الحوس 520.00             
4203568 عيa عبيد حميد صياح المنصورى 520.00             
6477841 ى Nlمحمد احمد ياعد الحم Eع 520.00             

65326944 وز هالل الظاهرى Nlخليفه توفيق ف 520.00             
MA00541245  Pqفاطمه الزهراء القنا 520.00             
OM00928102 aسعيد راشد حمد العوي 520.00             
SA00219766 حسن بن عمر بن سعيد العمودى 520.00             

6684586 Yمحمد سلطان تربع العبدو Eع 520.00             
IE00565247 PATRICK CHRISTOPHER CAVLFIELD 520.00             
SA00192342 محمد بن عبدالحميد بن عE السعد 520.00             
SA00263951 عبد3 محمد نجم الحميد 520.00             
SA00462185 عبد3 بن سليمان بن عبد3 البليهد 520.00             
SA00734789 خالد بن سليمان بن عبدالعزيز الشيبان 520.00             

13697733 عE حسن محمد احمد الحمادى 519.80             
EG00325655 هاجر محمد ابراهيم ابوبكر 518.00             

21348494  pصالح محمد عقيل كاظم البسن� 517.40             
JO00564203 محمد فيصل تايه شخنور 517.40             
RO00655111 ROSU IRINA 516.40             
JO00859632 M العبوه NOوائل بديع ام 516.00             
SA00524849 M بن احمد الخميس NOعبد3 بن حس 516.00             
EG00233698 امال رشاد عبد3 516.00             
SA00521296 تر¬ بن صالح بن سلمان الشدى 515.00             
IN00187756 ARAM KURIAN 512.00             
SA00065254 احمد بن سعود بن جاسم شويخ 511.60             
DE00125600 THOMAS EWALD SEELISCH 511.60             

45982123 Eمحمد الخيي Eخالد ع 510.00             
LB00632013 ماجد محمد عE الرز 510.00             

88392833 عبد3 سعيد سالم عE محمد منصور المرى 510.00             
82516324 حمد مبارك عE محمد العامرى 508.20             
8814196 Eعمر ع NQخالد يح 508.00             

JO00264084 صالح الدين مو� رشيد حتامله 508.00             
US00857400 MONA FAROUK MOURSHED 505.20             
PS00852336 مريم مو� خليل العيله 504.80             
SA00166187 زكريا بن عE بن محمد الحاي� 504.00             
SA00669478  Pqبن ناهضالحر oعبد3 بن نا 504.00             

2281336 M البناى NOسعيد يوسف احمد عبد3 حس 503.20             
DE00698644 IRANBOMY SEYED SHAHRAM 501.80             
YE01097993 M بن سالم بن محفوظ NOمحمد سالم سالم 501.40             
SA00198265 بندر بن عبدالعزيز بن مطلق المطلق 501.00             
JO00235648 مؤيد بكر محمود محمد 500.40             

67307824 Eعبد3 عبدالرحيم نورى الع oنا 500.00             



AU00524604 PHILIPPE ANDREW JOHAN 500.00             
12305122 عقاب راشد صالح مقارح المرى 500.00             
12436444 حمد الدهي0 حمد سهيل العامرى 500.00             
12565325  �Qالرمي �lعتيق ف �lعتيق ف 500.00             
44795156 مصط�M محمد حسن دهقان المرزو��  500.00             
45985585 محسن محمد ناo عبد3 خويران ال بريك 500.00             
65329837  Pq Nlسعود مبارك  محمد المح 500.00             

EG00025414 قاوى ]̂ حسام الدين احمد عE ال 500.00             
EG00544038  M NOفيصل السعيد سليم حس 500.00             
IN00632169 KANJIRAVILA THEKKATHIL GHEEVARGESE 500.00             
JO00430176 عطيه سليم صالح محمد 500.00             
JO00524521 اره ]n محمود Nlسلطان محمد خ 500.00             
MA00452184 خالد فريد 500.00             
PK00254519 SYED MOHAMMAD AHMED 500.00             
SA00167181 محمد بن صالح بن حسن العطوى 500.00             
SY00452854 هيثم محمد رشدى ماشفج 500.00             
SY00961722 محمد ماجد نورى جراب 500.00             

6190055 خلفان عE حسن صالح مران الظاهرى 500.00             
JO00812260 سامر طالب عبدالرحيم حمد3 500.00             

5525553 مريم محمد مطر احمد 500.00             
6758811 احمد مو� محمد عبدالرحمن 500.00             

24404221 وق احمد محمد حبيب ]n 500.00             
27168911 روضه محمد يوسف عبدالرحمن بن حافظ 500.00             
32103143  Mqعمار عبدالوهاب محمد ابوبكر المد 500.00             
41851147 احمد عبد3 محمد صالح 500.00             
65021917 فريده درويش غلوم 500.00             
89765599 ى Nlاليوحه المه Eسالم ماجد سالم ع 500.00             

CA00889012 FIRAS KAYSI 500.00             
IN00335498 VIKAS HIRO PUNJABI 500.00             
IN00458211 VIJAY ISHWARDAS SHIVDASANI 500.00             
IN00645846 VIKRAM KAPUR 500.00             
IN00859758 JAYAPALAN BINU 500.00             
IN00876221 VANDANA MANOJ RUPANI 500.00             
JO00082250 سمNl عصام سعيد ابوعيشه 500.00             
JO00221232 رنا روفائيل عيa بدر 500.00             
JO00489545 مجدى عبدالجليل محمد عبدالمجيد 500.00             
LB00576812  �qفضل توفيق الديال 500.00             
NZ00524254 GUY ALAN SADLER 500.00             
SY00097452 محمد اسامه محمد عرفان 500.00             
SY00594801  Mqمازن عبدالرحمن العا 500.00             
UK00948104 OMAR ABDUL RAOUF MOHAMED DERBAS 500.00             
YM23036448 محمد صالح سالم حبليل 500.00             
ZA00235659 VASWANI GAURAV 500.00             

9512230  PQالكت Mqسهيل عوض محمد شبا 500.00             
91028146 خالد عبد3 احمد مبارك الجودر 500.00             

PS00239864  PQالشع Nlحنان من 500.00             
SY00343681 خالد بسام الصواف 500.00             
SY00653189 Eسوسن صالح شب 500.00             
SY00817524 م{ الدين انيس مشوح 500.00             
JO00289477 مهيوب سميح احمد حمدان 500.00             
SA00034103 Eصالح بن عبدالرحمن بن محمد الجح 500.00             
SA00075418 فواز بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن عيبان 500.00             



SA00128446 شاكر سلمان محمد العليو 500.00             
SA00145542 خالد بن سعود بن سالم بديوى 500.00             
SA00177816 مهدى بن نا�P بن شت الغبارى 500.00             
SA00187543  ]̂ عE بن محمد بن مو� الب 500.00             
SA00188364 M ال دويس NOبن حمد بن حس M NOحس 500.00             
SA00198425 محمد بن عبدالعزيز بن ناo الزامل 500.00             
SA00214445 سليمان بن عبدالرحمن بن خالد العبيد 500.00             
SA00214775  Mqفاطمه بنت صالح بن احمد المد 500.00             
SA00241157 منصور بن زيد بن سعود المانع 500.00             
SA00276562 aعبد3 بن تر¬ بن عبد3 العي 500.00             
SA00316444 فهد بن محمد بن سليمان العصي0 500.00             
SA00358766  Pqخالد حميد مقبل الحر 500.00             
SA00528465  MQمحمد بن ابراهيم بن محمد الرسي 500.00             
SA00547822 M بن عباد العباد NOبن حس Eع 500.00             
SA00564033 يل ال عوام Plبن ج Eمحمد بن ع 500.00             
SA00587965 جاسم بن محمد بن عبد3 الخليفه 500.00             
SA00632784 ى Nlبراك بن عبد3 بن عبيد المط 500.00             
SA00650188 عبد3 بن عبدالرحمن بن ابراهيم 500.00             
SA00650631 sهزاع بن عبدالرحيم بن عباد الحاز 500.00             
SA00797965 بدر بن ابراهيم بن مهدى بن رويه 500.00             
SA00847354 M سيما NOبن عمر بن ياس M NOياس 500.00             
SA00878154 عبد3 بن ابراهيم بن احمد بوحيمد 500.00             
SA00908765 فاضل بن طاهر بن عE الفايز 500.00             
SA00912584 ابراهيم بن عبد3 بن عبدالعزيز الغاوى 500.00             
IN00321478 NIKHIL MANSHARAMANI 500.00             

OM00996324 منNl بن احمد بن سليمان 500.00             
QA00189925 Eحسن ع Eمحمد حسن ع 500.00             
QA00847541 خالد ابو القاسم عوض تاجي� 500.00             
SA00236650 عبدالحميد بن صالح بن محمد الخليفه 500.00             
SA00698855 محمد بن عبد3 بن عبدرب الرسول بن عبدى 499.60             

43883989 aالقبي oعبد3 سعيد نا 498.00             
SA00652145 محمد بن صالح بن فارع السل0 498.00             
SA00796488 M المقهوى NOتوفيق بن احمد بن حس 498.00             
PS00129387 ه عبد3 نايف البقرى Nlسم 496.20             
LB00756857 aطاهر يعقوب تعمرى القي 496.00             

95011240 خالد عبد3 احمد عبد3 مليح النيادى 495.40             
SA00274220 محمد عبد3 عE العجالن 495.00             
IN00996434 MATHEW KAVALAM 492.20             
JO00852641 بهاء صالح مصط�M بركات 492.00             
SA00287348 عبدالرحمن بن حسن بن عE الوبارى 490.20             

56398820 Eحمدان محمد سيف سعيد بو عصيبه الع 490.00             
LB00689577 جمال تيسNl سعد 490.00             
SA00106520  Mحمد بن عبد3 بن محمد العري� 490.00             
SA00452850 مو� بن فريح بن مو� الجار3 490.00             

20364887 بدر محمد حمد سعيد العري0 489.20             
AU00826433 CAROLINE GEORGIA MCCOMB 488.80             
IN00964583 RASOOL KUNHI PARAMBATHU 488.00             
SA00232066 فهد بن عبدالعزيز بن عE السبي£ 488.00             
YE00132546 اق Plطارق محمد عبدربه ال 488.00             

25778196  �Qخليفه جمعه محمد الرمي MQم 487.40             
SA00079953 ايهاب بن احمد بن عباس الهجهوج 487.20             
SA00212145  Nlاحمد بن عبداللطيف بن محمد العم 486.60             



SA00326514 يه ]n مصلح بن هادى بن محمد ال 485.80             
SA00990871 احمد عبد3 عE المطوع 485.80             
SA00012980  �Qعبدالعزيز بن عبد3 بن عبدالعزيزالحدي 484.00             
SA00680782 Eعبد3 بن عبدالعزيز بن عبد3 العوه 484.00             

7264168  Mqيا ]̂ حمد عE سعيد هزيم ال 483.00             
67110425  MQسلطان حسن سالم محمد الحوس 483.00             

SA00238151 ى Nlبندر بن حميد بن صياح الظف 483.00             
SA00991787  Mمحمد بن عبد3 بن سلمان الفي� 482.80             
IR00991725 SOODABEH EBRAHIM SAFIRJORFI 482.60             
JO00625178 M طلب محمد الشمرى NOحس 480.00             
JO00675527 Eمامون محمد عبد3 ع 480.00             
JO01011977 M احمد الجاغوب NOدينا حس 480.00             
UK00946331 SHERIF ADEL KABIL 480.00             
US00547140 AZIZ TADAYON 480.00             

55920231  Mqالشيبا M NOعبدالرحيم محمد حس aعي 480.00             
IN00605530 JOLLY ABRAHAM MALAYIL 480.00             

4747844 شما ماجد سيف ماجد الماجد المطرو�[  480.00             
9455945 ى Nlعبد3 سعيد ماجد سعيد المه 480.00             

IN00266271 INDER PREET SINGH BINDRA 480.00             
IQ00318651 يسار عبداالمNl عبدالواحد 480.00             
JO00089658 عالء احمد عE قريع 480.00             

4298646 عE سالم عE سالم النعي0 480.00             
41236874  PQمحمد بخيت اجت Eسعيد محمد ع 480.00             
1945699  ]aسعيد سليمان زيد القي Eع 480.00             

SA00097586 سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجار3 480.00             
SA00363639 Mى Mlغثيث الع Eع M NOحس 480.00             
YE00463199 محسن عE ناo عبد3 480.00             
CA00658995 MOHAMED AHMED ELKORD 480.00             
SA00125466 فايز بن شاT بن محمد العصي0 477.60             
SA00124771 Mى Mlحمد بن محمد بن عبدى الع 474.00             
SA00526894 M الصادق NOبن سعيد بن حس M NOحس 473.20             

9595621 شماء ماجد راشد لوتاه 473.00             
SA00089076 عبد3 بن عبداللطيف بن عبد3 النعيم 473.00             
SA00124518 اك Plال oعبدالعزيز نا oنا 473.00             
SA00912652 فؤاد بن محمد صالح بن جميل عاشور 473.00             
SY00752147 سامر مروان ماميس 473.00             

KW00181855 طالل عيa السعيدى النوفل 473.00             
SA00504574 Eبن مهذب بن مظوان الروي Eع 472.00             
JO00677673  Nlباسم جودت ظاهر سم 471.00             
SA00776501  PQمحمد بن زيد بن دغيليب العصي0 العتي 471.00             

13043550 سعيد سهيل طا الراشدى 470.40             
SA00212589 عبد3 بن عبدالعزيز بن ناo العبدالسالم 469.20             
SA00947588 عE بن سعيد بن عE ال مو� 469.00             
JO00467132 طارق مو� اسماعيل العروارى 468.20             
SA00032694  ]aالبي MQعبد3 بن محمد بن عبدالغ 468.00             
USA0066171 HANI SAID TEEBI 467.40             

25631145 Eاحمد مال 3 خميس محمد ع 466.80             
SA00117567 كمال بن عبدالعزيز بن مسلم القطان 465.20             

82007428 وفاء عيa محمد المال¸ 465.00             
SA00875224 معاذ بن عبدالعزيز بن محمد الراشد 465.00             

87664490  Pqراشد محمد راشد حمدان جمعه الزعا 464.40             
IQ00854958  Mqصال ح نايف احمد العلوا 461.60             



SA00525694 عبد3 بن عبدالمجيد بن احمد ال براهيم 461.60             
5128115 هناء درويش يحNQ االنصارى 460.20             

57150972 عبد3 حسن محمد البلو�[  460.20             
50225132 زياد محمد احمد عاتق الباكرى 460.00             
62650510 موزه محمد زوجه عE عبيد سعيد 460.00             
66755614 aنوره حمد غانم فريح القبي 460.00             
69290318  M� ]̂ محمد عبدالرب عبدالرحمن ناo ال 460.00             

EG01009134 احمد سمNl عبدالرحمن المملوك 460.00             
SZ00077822 THOMAS KNAKOWSKI 460.00             

8273314  �Qاحمد محمد سيف خادم الرمي 460.00             
87660310 aجمعه حميد سالم سلطان الزرى الشام 460.00             

EG00556363 احمد حامد احمد جاد 460.00             
IN00082753 LABISH BUHARI 460.00             
IN00362597 RAJEEV RAJINDRPAL CHABRA 460.00             
IN00387145 MANOJ SONI 460.00             
IN00624613 JACOB MATHEW 460.00             
IN00725891 MAANSI GUPTA 460.00             
IN00982201 RAVI SHANKAR 460.00             
IR00451278 M ابراهي0 جاه مسلم NOسعد احمد حس 460.00             
JO00940623  �Qداليه سليمان بشاره قفعي 460.00             
JO00948745  Mنمر توفيق نمر مصط� 460.00             
SA00454852 ابراهيم محمد ابراهيم المطلق 460.00             
SA00987717  M NOغزل بيت سعيد بن يوسف ام 460.00             
SY00275584 محمد قاسم السماره 460.00             

7687281 aعبد3 الغزال الشام Eع M NOحس 460.00             
66450303 aالشام aاحمد غانم عبيد عي 460.00             
81716494 محمد عبدالرحمن محمد صالح 460.00             

SY00563317 محمد مهند الدند�[  460.00             
SA00067840 خالد بن محمد بن عبد3 السليم 460.00             
SA00123644 فهد بن سعود بن سعد بن سعران 460.00             
SA00125589 حسن بن محمد بن حسن جبارى 460.00             
SA00198451 محسن بن عبدالكريم بن احمد العوى 460.00             
SA00328984 عE بن محمد بن كاظم العلوى 460.00             
SA00564418 حمود بن يحNQ بن احمد اليحياوى 460.00             
SA00591497 مهدى بن محمد بن حمد بن طراح ال منصور 460.00             
SA00624288  �qالسيها M NOراشد حس Nlمن 460.00             
SA00652108 حجر بن عE بن محمد الزاهر 460.00             
SA00698681 ى Nlعائض بن مغزى بن ابراهيم المط 460.00             
YE00298614 سعيد محمد سالم باعبود باوزير 460.00             
SA00065868  Mqماجد بن محمد هزاع القحطا 460.00             
SA00654871  ]aسيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم القري 459.40             
ZA00648871 NADEEM ACHMAD 459.00             
SA00108567 ناo بن عواد بن سعد الطرفاوى 458.60             

98786855 عيa خليفه احمد المحمود البلو�[  457.00             
IR00854766 MARYAM HADI BAHRAMI 457.00             
SA00891776 مؤيد بن عبد3 بن احمد ادهيم 457.00             
SA00990056 ناo بن محمد بن سعود العج0 456.00             

70466451 زا الغفارى Nlخوله عقيل م 455.40             
EG00324515 عمر احمد محمود احمد 455.00             
SA00485705 عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبدالرحمن مرزا 455.00             

7784441 الدكتوره فوزيه عبدالعزيز طه الشامرى 451.40             
SA00858546 سعد بن عبد3 بن احمد المزروع 451.20             



JO00813376 aسناء محمد اسعد العي 450.40             
IN00597886 BHARAT RAMESH CHANDRA BHATIA 450.00             
MA00589560  Mqابتسام البوزنا 450.00             

60226102  p0ي Plطارق ابراهيم اسماعيل ابراهيم ال 450.00             
IN00370306 MANI LAKSHMANAN 450.00             
SA00093310  PQبن منا� العتي oخالد بن نا 450.00             

KW00452011 محمد عبدالعزيز غانم عبدالوهاب الغانم 450.00             
IN00536875 JOY KRISHNAN KUTTY VASANTHA KUMARY 449.60             
JO00651248 اسماء عبد3 سيد ابوالعز 449.40             
SA00906715 طالل بن عبد3 بن سعد الغامدى 449.00             
SY00987632 M الصباغ NOمحمد ماهر ياس 448.20             
SA00674120 sبن صالح اليا Eبن ع NQيح 448.20             
SA22974458 تركيه بنت عايد بن العويد الشمرى 448.00             
LB00096127  Mqايمان محمد العيتا 445.80             
SA00123475  Mqبن محمد بن صالح القحطا Eع 445.00             
US00875948 BARBARA MUNSAN 445.00             

4693513 احمد سعيد يوسف سعيد السويدى 444.00             
61933579  Pqعبد3 الزعا Eفاطمه ع 444.00             
4211805 ى Nlراشد ابوبكر محمد راشد ام 444.00             

JO00678303 aمنذر صالح ابراهيم النابل 443.00             
7478672 Tسعيد محمد بالصايغ المزرو Nlمحمد مه 442.80             

IN00158547 ARAYULIA PARAMBATH SHYJESH 441.00             
YE00548752 صالح عبدالقوى سالم 441.00             

65205480  P}عبد3 عمران محمد مطر الخيال  الطني 441.00             
3262022 aاالنسه شما هامل بن خادم الغيث القبي 440.00             
3512456  Pqالحر Eهاشم السيد صالح مصلح ع 440.00             
5585214  PQعبيد النق Eعبد3 محمد ع 440.00             

29564330 احمد يوسف محمد عE سالم المسكرى 440.00             
49805713 سعيد بخيت عE سعيد الراشدى 440.00             
5332622  �Qسالم عامر محمد مسعود الغي 440.00             
6524574 سميه سعيد خلفان الحكيم 440.00             

AU00652532 HENGAMEH MAHVI 440.00             
AZ00254983 NOVRUZOVA AYGUL FAMIL 440.00             
FR00548741 DOUNIA SETTI 440.00             

4871528 يعقوب عباس فرحان شمبيه المازم 440.00             
60335666 ساs حارب سعيد المنذرى 440.00             

EG00987090 طارق سعد متوY الدسو��  440.00             
64274478 aمحمد خلفان حميد بن تريم الشام 440.00             
53406737 Eمصبح راشد حميد جاسم ال ع 440.00             

SA00146197  Pqنايف بن عبدالرحمن بن محمد الجنو 440.00             
SA00192646 عبدالمحسن بن سعد بن بتال الدوnى 440.00             
SA00199821 حمد بن عبد3 بن حمد ال عبدالعزيز 440.00             
SA00295671 حسن بن محمد بن ناo التمي0 440.00             
SA00317694 هاشم بن طاهر بن هاشم السلمان 440.00             
SA00648533  Mqفهد بن صالح بن عبد3 السحيبا 440.00             
USA0063877 JOY MARY AJLOUNY 440.00             

35644587 Tعبد3 المزرو aمحمد عي 439.80             
TZ00425539 FATMA MOHAMMED SAID 438.80             
SA00834562 سحر بنت محمد عبداللطيف بن محمد يوسف العم 438.00             

89238194 ناديه محمد رمضان 437.80             
58118118 عE بن عبدالرحمن الجروان 437.20             
7251178 عبدالرحمن احمد ابراهيم محمد المال 437.00             



6549123 نجالء عبدالعزيز زوجه عبد3 محمد سالم 436.60             
EG00094526  M NOام Nlه احمد زه Nlام 435.00             
IR00865357  Mqمهدى احمد اقايا 433.20             
74431589 فاطمه عبدالرحمن سيف 432.20             

EG00528966 ف محمد فكرى حسام الدين ]nا 431.00             
7414393 محمد عبدالواحد محمد المطوع 430.40             

24862712 عE عبد3 راشد محمد ال يدى 430.40             
3183789  Mqسمر عبدالعزيز ابراهيم الشهرا 430.00             
4336111 sنهيان محمد سهيل ربيع المحر 430.00             
6718933 sسعيد السيد سعيد المحر 430.00             

24031975 Yعوض فهد عوض صالح المنها 430.00             
33635263 علياء سالم محمد العمر المنصوري 430.00             
33681552 عE احمد محمد الجوهرى بMQ حماد 430.00             
36999984 زهراء محمد حسن دهقان المرزو��  430.00             
91624471 Tالرامس سالم هالل عبد3 المزرو 430.00             

AU00880124 FUAD FAWZI SUKKAR 430.00             
JO00475220 ي{ �lباسل غازى محمد مس 430.00             
JO00632597 غسان حموده عوده 430.00             
PS00652487 ن^ين سلمان حسان 430.00             
YE00160401 عبدالسالم محمد قاسم النقيب 430.00             

52864988 ى Nlصالح محمد عبدات الكث Eع 430.00             
85596742 حصه مراد عبد3 430.00             

MA34713983  Nlزهره شك 430.00             
7210610 فاطمه عبدالرحمن حمد عبدالرحمن المدفع 430.00             

23494524 ريما عبدالرحمن حسن 430.00             
44511892 راشد عبد3 سعيد بن صبيح الفال� 430.00             
53566771 بدريه عبدالجبار ارملة عبدالوهاب الرويشد 430.00             
65829322 محمد ناo محمد عبد3 السويدى 430.00             
86199414 ى Nlخليفه جمعه ضا� بن تميم مه 430.00             

CN00698566 YANQUN CHEN 430.00             
EG00542568  Mجمال الدين السوي� Mخالد مصط� 430.00             
IN00269841 PAWAN PURSHOTAM SATWANI 430.00             
IN00580957 LALIT DETARAM RANGANI 430.00             
IT00624859 FABIO ZUCCHELLI 430.00             
PAK0067568 ASIF ZAMAN WAZIR 430.00             
PK00452295 SHAKIL AHMED 430.00             
SA00826544 احمد بن عمر بن محمد السنو� 430.00             

1121959 حسن عبد3 حسن عبد3 الحمادى 430.00             
3816923 M عبد3 الخاجه NOعبد3 محمد ام 430.00             
3874267 محمد ابراهيم محمد ابراهيم بMQ حماد 430.00             
8643121 حميد محمد سعيد الجروان 430.00             

10711362  p
M¡محمود العو M NOيوسف حس MQم 430.00             

22290774 عائشه جاسم سيف المدفع 430.00             
32658917 جاسم مال 3 محمد بنجاب 430.00             
40918042 عبدالعزيز حسن عE عبد3 ابوقاله لوتاه 430.00             
59159283 aعبد3 عبيد ابراهيم عبيد الشام 430.00             

IN00072434 RAJAN ASHOK BHATIA 430.00             
PS00251745 هنادى احمد ابوخالد 430.00             

16762700 Eميثاء حموده عبيد محمد ال ع 430.00             
33837866 سيف ابراهيم عE حميد منكوس 430.00             
1357678 aسيف سعيد لمشورب الحب Eسيف ع 430.00             

CA00876542 HASSAN BAHLOUL 430.00             



SA00125564 صالح بن عبدالرحمن بن عE المحيفيظ 430.00             
SA00154710 عبد3 بن مهدى بن سالم ال دغرير 430.00             
SA00212100 محمد بن فؤاد بن محمد الدخيل 430.00             
SA00265181 ماجد عpE طاهر الرشيد 430.00             
SA00284580  PQبن الحميدى العتي oمطلق بن نا 430.00             
SA00569782  Mجميل بن عبد3 بن محمد الملي� 430.00             
SA00652390  Mqعبدالعزيز بن محمد بن عبد3 السحيبا 430.00             
SA00654562 حسن عE ابراهيم ال منيف 430.00             
SA00817522 ساs جواد سلمان المسعود 430.00             
SA00918256 غرمان بن عE بن محمد العمرى 430.00             
SA00954331 عبد3 بن سعيد بن فهاد شبيب 430.00             
SA07988928 sعادل بن حسن بن نعمه العوا 430.00             
QA00482052 فاطمه عبد3 حسن الخورى 430.00             
QA00654319 خليفه عE صالح عE المهندي 430.00             
QA00462841 ناo جPl ناo جPl النعي0 428.40             
LB00478122 وسام زهNl مكمل 428.00             

50981973 احمد حسن احمد 427.60             
PK00836055 NAEEM FAROOQ SHAIK MUHAMMAD 426.00             
SY00467113 M عE شالش NOام 425.20             
SY00568413 نزار عE بكرى 423.00             
SA00312564 Mى Mlبن عوده الع Nlهالل بن مط 422.00             
SA00646789 احمد بن سعود بن سعد الغامدى 422.00             

47392905 سعيد محمد عجب حمد الهاجرى 420.00             
PK00425581 NAVEED IQBAL SULTAN AHMED 420.00             

5576350 aمحمد راشد محمد مشارى الشام 420.00             
IN00236545 SHAIK MOHIDDIN SHARIFF 420.00             
IN00575861 VERGHESE PRINCE DANIEL 420.00             
PK00875928 BABAR MEHMOOD MUHAMMAD 420.00             
SA00452653  PQخالد بن محمد بن عائضالعتي 420.00             
SA00457382 عبدالعزيز بن عبد3 بن ابراهيم الهمالن 420.00             
SA00457629 عبد3 بن عE بن عبد3 الشهرى 420.00             
SA00659018 عبدالعزيز بن مهناء بن عبدالعزيز المهناء 420.00             
SA00713587  PQنايف بن مليح بن جمل العتي 420.00             
SA00729470 مسعود بن سالم بن عE الغامدى 420.00             
SA00991072 رائد بن محمد بن عبدالعزيز ال ملحم 420.00             
SA00753214  �qالحار Eمبخوت بن احمد بن ع 419.00             
LB00991752 فضل عباس بدر الدين 418.80             
UK00871442 NABIL HASSANBEK 417.20             
JO00345690  Mاسماعيل دو� Mعمادالدين مصط� 417.00             
SA00230612  Nlمصعب احمد محمد العم 417.00             

4785897 محمد عبداللطيف عE عبد3 الحمادى 416.80             
36288066 سل0 سالم غانم شايع المنصورى 416.00             
91922094 ى Nlى الحم Plالعك Eسالم ع 416.00             
52733625 بدريه خلفان زوجه محمد سعيد الظاهرى 416.00             

JO00324465 احمد حافظ محمد احمد 416.00             
65845704 خديجه احمد محمد العمودى 416.00             

EG00487122  M NOحسن Eع M NOصفاء ام 416.00             
SA00052164 عبدالمجيد بن فهد بن عبدالرحمن الزكرى 416.00             
SA00298612 Mى Mlحمود بن ظاهر بن فالح الع 416.00             
SA00654890 عبدالعزيز بن عمر بن ضيف 3 القر�[  416.00             
SA00993204 محمد بن مبارك بن عبدالرحمن ال بوجليد 416.00             

46511950  PQم الكت Nlموزه سيف سويدان حض 415.20             



PS00467292  Mqناصيف فرج عيلبو 415.00             
52497852 Tمحسن بخيت محسن حفيظ المزرو 415.00             

PS00486533 عماد ابراهيم محمد الطويل 415.00             
5550055 M عبدالرحمن سيف عبدالرحمن ال صالح NOحس 415.00             

LB00661256 RAJA YOUSSEF ASFOUR 415.00             
49789352 عثمان عيa محمد عبدالعزيز 414.00             

SA00050201 نا�P بن عE بن ابراهيم الخليف 412.80             
SA00775543  M NOتر¬ بن عبدالرحمن بن عبد3 البابط 412.80             

1662286 مريم عبدالنPQ عبد3 412.00             
95267575 سعديه حامد ارمله محمد ذيبان المنصورى 412.00             
1533697 ى Nlمريم سالم عبيد الحم 412.00             

UK00762271 MILI SANGANEE 412.00             
LB00926557 عبدو انطون رفايل 411.40             
LB00988656 فرانسوا جورج معوض 411.40             

65839655 هادف عE سالم هادى المنصورى 411.20             
SA00367810 ه عبد3 بالبيد Nlمن 411.00             

56892835 aفاطمه الحاى بيات القبي 410.00             
57072382 Tعبد3 المزرو oمحمد راشد نا 410.00             

JO00952145 ¬ ]̂ وليد مو� يونس ال 410.00             
SY00147854  PQوائل احمد الحل 410.00             
SA00958612 محمد بن حسن بن عبد3 ال نمر 410.00             
SA00034678 عبدالعزيز جمعان احمد قحنون الغامدى 409.60             
ES00767654 LUCIA CABREJAS ARTOLA 409.40             

16716678 رانيه محمد راشد 409.00             
CA00581966 ALI SIKANDER ALI 408.40             
SA22188762  M Nlمحمد بن سعد بن محمد الب 408.00             
SA00685922 سعيد بن عE بن سلمان الهاجرى 407.40             
EG00822958 احمد عادل عبدالال 407.00             
SA00112391 عبد3 بن محمد بن سعد ابو مالك 406.40             
SA00254189 محمد بن فهد بن محمد الغانم 406.40             
SA00441729 نهار بن عبدالرحمن بن عبد3 السعد 405.40             
SA00745487 عبد3 بن غرم 3 بن عE الغامدى 405.20             
IN00676832 SUMIT MITTAL OR SOMYA MITTAL 405.00             
SD00692581 HASSAN MOHAMED OSAMAN ABBAS MUSTAFA 405.00             
YE00297465 محمد سعيد عبد3 باجمعان 404.80             

2585642 ى عبد3 احمد محمد الش{ ]̂ ب 404.00             
SA00581817  Nlماجد بن سليمان بن محمد الخض 404.00             
SA00994812 عمار بن عE بن عبد3 ال شيخ احمد 403.20             

6645283 ى Nlخالد عبد3 صالح بلوعل الكث 403.00             
2186543  Pq Nlالمح Mعفراء مطر محمد مل� 402.80             

SY00452278 باسيل عبدالكريم حاقو 402.40             
SA00589785 رائد بن عE بن سلمان العلوان 401.80             

KW00326637 Tعبدالوهاب عبدالمجيد الرفا Eع 401.00             
49249671 حماد حمدان سلطان حمد العامرى 400.60             

YE00667899 بليغ مقبل فرحان عبد3 ن  400.40             
IN00885512 PRASHANT BHARATIKUMAR MEHTA 400.00             

5800930  PQقني Eعليه محمود ع 400.00             
US00857499 SARA NASER SABOONCHI 400.00             
EG00678139  Pqمحمود محمد االتر 400.00             
IN00282522 BEENA POTHEN POTHENPERACKAL KURIEN 400.00             
IN00415569 SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA 400.00             
IN00658344 SHIRVAIKAR SANKET UMESH 400.00             



LB00822289 كلوديا نعمه 3 مرقص الروي® 400.00             
1223548 aمحمد عبد3 خليفه عبد3 القبي 400.00             
3321132  �Qالرمي Eمحمد ع NQيوسف يح 400.00             
3719564 سعيد عيد محمد سلطان الظاهرى 400.00             
4111973  Mqمصبح  خميس الكلبا oسيف نا 400.00             
4283052  MQمحمد سليمان بخيت سالم الحوس 400.00             
4477553 M محمد سيف المنصورى NOحمد مجين 400.00             
5021004 جاسم محمد سلطان محمد الدرم� 400.00             
6563271 هند عارف عمر ناo عE حويل 400.00             
6652279  PQنفيسه محمد سليمان خلفان سليمان نق 400.00             
6782210  �Qمحمد جمعه سعيد محمد الرمي 400.00             
7488204 محمد ابراهبم عE حسن المرزو��  400.00             
7978468 عبد3 مهدى محمد سعيد العمرى 400.00             
8467961 Tفاطمه محمد زوجه محمد بخيت محمد المزرو 400.00             
8956245  Pqشيخه راشد سعيد الزعا 400.00             

18322803 سلطان عE سعيد السنيدى 400.00             
19159094 اياد ادريس احمد عE الحريرى 400.00             
23126898 عpE شامخ محمد الشامس 400.00             
25061953 aسعيد مرزوق راشد القبي 400.00             
26584130 عE جابر عE ذاغر الياف£ 400.00             
29986096 سالم سيف معضد لخربياMq النعي0 400.00             
30143141 عE حمد عبد3 سبعان 400.00             
33065553 سلطان محمد سلطان سيف النيادى 400.00             
46689109  Pqالزعا Pqحمد عبدالرحمن اليعقو Eاحمد ع 400.00             
46892883  Mqعبد3 حمد سيف سلطان العوا 400.00             
60849511  Pqخلفان احمد سلطان احمد الزعا 400.00             
65412895 aعبد3 خليفه عبد3 القبي 400.00             
69268366 عائشه حمد سالم محمد العامرى 400.00             
73393098  Pqجمال خلفان جاسم خلفان الزعا 400.00             
74451120 aسعيد القبي Eسعيد ع Eمريم سعيد زوجه ع 400.00             
75897478 ى محمد قريش Plك 400.00             
75916834 M هادى المنصورى NOمبارك حس Eع 400.00             
78596122 عبد3 احمد عبد3 بخيت النيادى 400.00             
80255428 فارس عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المرزو��  400.00             
88673825 aزوجه محمد خميس عمران القبي Eامينه ع 400.00             
89627268 خلفان راشد احمد راشد المنصورى 400.00             
91822299 رقيه عE محمد غيث السويدى 400.00             
94921940 عبد3 مبارك العبد راشد الظاهرى 400.00             
97458154  PQعبد3 سعيد خميس سمسوم الكع 400.00             
98789878 ي Nlجمعه خليفه جمعه دروسالخم 400.00             

AU00957415 ADAM ALBAZZAZ 400.00             
CA00391677 KARIM SAMIR ACHY 400.00             
EG00348754 اسماعيل محمد مصط�M اسماعيل 400.00             
EG00356819 Yمحمد محمود السيد الشاذ 400.00             
EG00542502 M رأفت  قنصوه NOمحمد حس 400.00             
EG00576786 محمد فت{ محمد عثمان 400.00             
IR00121634 عبدالقادر عE صال{ 400.00             
IR00685524  �qمهرداد عباس ضيا 400.00             
JO00276526 اPq مصط�M عE سحتوت 400.00             
JO00368104  Plعبدالرحيم احمد عبدالرحيم شحي 400.00             
JO00548750 هيام باير عيد السليمان 400.00             
JO00647885 سامح سعدالدين سليم ابو زهره 400.00             



JO00685430 محمد عE محمد مهلب 400.00             
JO00968904 M ابوصالح NOمحمد احمد حس 400.00             
JO00985804 مراد عبدالجبار محمد صالح 400.00             
LB00193039  Mنبيل محمد غسان ابوالن  اليا� 400.00             
LB34094942 احمد عمر الهزار 400.00             
MA00541478 نزهه حيدى 400.00             
PH24875103 YOLANDA ANDALLO MOLINA 400.00             
PK00451163 MOHAMMAD MUNEER MOHAMMAD ASHIQ 400.00             
PS00074394 وق شكيب صالح ]n 400.00             
PS00214474 طاهر يونس طاهر االغا 400.00             
PS00541758 ادهم محمود شيخه 400.00             
PS00682133 محمد اسعد عباس 400.00             
SD00269969 محمد صالح ابراهيم عبد3 الحاج 400.00             
SY00586699 محمد عمار احمد هيثم طباخ 400.00             
SY00594297 امل فضل 3 زيتونه 400.00             
SY00662841 محمود مولود قريش 400.00             
UK00387256 MOHAMED WASFY ABDEL WAHAB EL ABIARY 400.00             
YE00825465 نبيل محمد محسن الربي£ 400.00             
YE22778497 M جابر عبدالغفار NOحس M NOحس 400.00             

5214501  Mqيا ]̂ عبد3 عE سعيد هزيم ال 400.00             
6631271 مظفر راشد سعيد الورع العفارى العامرى 400.00             
6650518 محمد مسعود غريب سعيد العتيبه 400.00             
6983122 سالم حمد عE سالم الظاهرى 400.00             
9523658 محمد خلفان المر راشد النعي0 400.00             
9658577 aسيف سالم حميد الشام 400.00             

11684410 فاطمه محمد احمد النعي0 400.00             
12554582 sفهد سالم احمد سيف الكيو 400.00             
21397015  p Pq Nlدانا عبد3 عامر مسعود المح 400.00             
49629995 خالد حمد عE سيف حميد الدرم� 400.00             
74755103 Tيد Plجمعه سالم ال 400.00             
87553988  PQخليفه عبد3 سيف الكع 400.00             
95502856  PQجمعه محمد احمد دوره الكع 400.00             
96101271 عE محمد سعيد نايع النيادى 400.00             

EG00635245 Eهاله محمد محمود ع 400.00             
EG00936120 فردوس عE عبدالحميد 400.00             
EG00981210 شديد عE شديد الجخه 400.00             
JO00639801 عمادالدين سليمان محمود شنطاوى 400.00             

OM00253362 M النعي0 NOاحمد بن محمد بن سالم 400.00             
PS00650548 خالد احمد عابد 400.00             
PS00997523 M ابوناموس NOعطوه حس M NOاحمد حس 400.00             

384522 عائشه عباس مراد زوجه عE سليمان البلو�[  400.00             
1250023 نبيل احمد درويش احمد البلو�[  400.00             
2623251 ا الهاش0 زوجه السيد الهاش0 Plعلويه ش 400.00             
3836528 فاطمه راشد خميس محمد 400.00             
3884878  PQمحمد راشد سعيد مطر بن ظبيعه اجت 400.00             
3997592 حنان محمد عبد3 احمد الهرمودى 400.00             
5899989 بدريه اسحاق زوجه عبدالغMQ عبد3 محمد 400.00             
6628682 عبد3 خليفه عبد3 المرى 400.00             
6664084 سعود سلطان محمد سلطان حسن باروت 400.00             
6967453 عبدالكريم جمعه كرم عباس البلو�[  400.00             
7035409 سلطان محمد درويش عبدالرحمن 400.00             
7845211 ربيع راشد ربيع بن سهيل السويدى 400.00             



7869550 عبد3 احمد عبد3 ابو الهول الفال� 400.00             
9388835 ع ]̂ راشد عبدالخالق محمد ال 400.00             
9950096 جمعه سهيل زعل جمعه الطاير 400.00             

27627862 جاسم محمد عبد3 المرزو��  400.00             
33140713 ماجد بشNl الماس فرج 400.00             
39258323  �Qعبدالرحيم محمد الدش Eبدريه ع 400.00             
48617182 هيا السيد ابراهيم السيد عبدالغفور 400.00             
60413709 صفاء جمعه ثاMq جمعه 400.00             
63295841 فيصل عبد3 عE ب� بن بليله 400.00             
63845945 غباش صقر غباش سعيد غباش 400.00             
78659400 Tخلفان المزرو M NOحمده خليفه زوجه شاه 400.00             
79730719 حسن عبد3 اسماعيل اليا� 400.00             
85853003 عادل السيد محمد السيد عبدالرحيم الهاش0 400.00             
87529548 غيثم محمد احمد 400.00             
99266440 ان البلو�[  Nlعائشه عبد3 م 400.00             
99781600 Eالعلي M NOحميد بن حس Eعلياء حميد ع 400.00             

AF00129846 HAJI MIRZAMAN HAJI MOHAMMED 400.00             
BH00287542 عبد3 فتيل سلمان صالح عبد3 400.00             
BH00897758  Mqيف عباس غالم كازرو ]n سام محمد 400.00             
BH00995633 M عبدالواحد محمد الخاجه NOحس 400.00             
CA00469030 EYAD AL HAFEZ 400.00             
CA00954268 WAIL MARK 400.00             
EG00184926 طارق اسامه عمر عبده 400.00             
EG00655988  Mمحمد محمود عبدالمجيد عفي� 400.00             
EG00772532 يال Plماجد مراد شاكر غ 400.00             
ES00991521 ANWAR NASIR FARUQUT OR  ALEXANDRA RAQUE 400.00             
FR00674450 GHOUSSOUN AL SAWAF 400.00             
IN00076534 PUNEET PREM KUMAR OR ARTI PUNEET KAPUR 400.00             
IN00139765 VINEET CHHATWAL 400.00             
IN00198625 RAJENDRA MENON 400.00             
IN00304193 SURESH BHIKHALAL MAKWANA 400.00             
IN00447863 NIMIT DEVEN DEDHIA 400.00             
IN00451745 RACHEL MARIA DSOUZA 400.00             
IN00564204 RANJITH KUMAR AZHAKATH 400.00             
IN00676939 ZAKIR COCHIPPALLY MOIDEEN 400.00             
IN00764483 MANOJ GUL THAWANI 400.00             
IN00765489 SURYA SANKAR BACHI 400.00             
IN00854958 SYED FAREESUDDIN 400.00             
IN00857487 MANISH KUMAR 400.00             
IN00871251 PAREKH KAMLESH SHAILENDRA 400.00             
IN00937675 NAMPLAT JAYAN MENON 400.00             
IN00986523 MEESALA SUDARSAN RAO 400.00             
IQ00921876 محمد عE محمد حمدان 400.00             
IR00332262 ESFANDIAR FATHI 400.00             
IR00497768 HAMIDREZA NASER ASADI 400.00             
IR00498528 احمد عبدالحميد فقي® بور 400.00             
JO00137274 محمد بديع عE الحاج محمد شديد 400.00             
JO00142746 Tاكرم احمد محمد الرفا 400.00             
JO00635418 صفوان مصط�M صالح عرابيه 400.00             
LB00827634  pوليد بدر الدبو� 400.00             
LB00986147 هيسم محمد عE بيضون 400.00             
LY00162731 طارق عE احمد المحجوب 400.00             



LY00258794 عE عمر عE بن اسماعيل 400.00             
OM00563099 عبدالرحمن بن اسحاق بن سليمان الفار� 400.00             
PAK0065422 JUNAID AHMED MERCHAND 400.00             
PAK0067994 MOHAMMAD ILYAS MOHAMMAD RIAZ 400.00             
PK00359813 MUHAMMAD HARIS 400.00             
PS00264418 ابراهيم سليمان ابراهيم ابو قوطه 400.00             
SA00454250 اهيم Plمروان بن عبدالرحمن بن عبداللطيف ال 400.00             
SA00817231 هدى بنت منصور بن ن  ال شهاب 400.00             
SA27041970 لميس عبدالعزيز عبدالقادر امبا 400.00             
SY00625547  Mفاطمه اسماعيل المصط� 400.00             
SY00644596 بسام محمد خليل 400.00             
SY00659480  PQفوزيه فواز الزع 400.00             
TN00630258 عبدالوهاب بن عياد بن تخياط 400.00             
UAE0057845  Nlمحمد احمد يوسف ابوحج 400.00             
UK00586955 KARIM JIVRAJ 400.00             
UK00652811 LESA BURNS 400.00             
UK07950914 ALAA AHMED HASSAN AL ASADI 400.00             
USA0012983 HANAN HAZAIMEH SHOJA 400.00             
YE00287521 M عبدالقادر السقاف NOحس Eع 400.00             
YE00876433  M NOصالح سالم عوض بايم 400.00             

3144049 راشد محمد خليفه سالم بو غانم 400.00             
4892557 عبد3 عE خليفه عE سيفان 400.00             
8356531 اسماعيل كرم محمد المازم 400.00             
8544919 خالد عE محمد صياح المرزو��  400.00             
9876444  PQاجت ]nسالم حمد سالم حمد نا 400.00             

11071970 هدى عبيد سعيد عبيد الجروان 400.00             
14129991  Pqصالحه مبارك صالح الكر 400.00             
19804413 Eعبد3 محمد عبد3 يوسف ال ع 400.00             
22324662 aمحمد مو� يوسف حسن الرئي 400.00             
23689810 سعيد عpE عبيد عpE بالرشيد 400.00             
25369511 سوزان سليم العابد سكريه 400.00             
33293601 Eمحمد حبيب اسد ع 400.00             
51331950 سلوى عيa حسن محمد الجس0 400.00             
62080356 سالم سعيد عE حمد الحافرى 400.00             
68657726 عبد3 محمود محمد سعيد الجس0 400.00             
77653288  MQخالد عبد3 جمعه عبد3 الحوس 400.00             

DE00632158 SHAWQI BAKER 400.00             
IQ00129832 احمد جبار عبد 400.00             
IQ00129838 Eحيدر نوري محمد ع 400.00             
JO00526671 aفريال زهدى عبدالسالم ابوعي 400.00             
PAK0087622 MUHAMMAD QADEER 400.00             
PK00375541 ASGHAR ALI MUHAMMMAD 400.00             
PS00275684 احمد بشNl احمد السو� 400.00             
SA00658380 زايد بن ناo بن محمد السبي£ 400.00             
SY00526477 M القاس0 NOباسل محمد ام 400.00             
SY00875216 Eنور3 محمد سليم مورل 400.00             
YE00542833 مازن محمد محمد كليب 400.00             
JO00648852 رب{ ابراهيم الحاج خليل سليمان 400.00             
YE00146955 Eفرج ع Eسالم ع 400.00             

54328755 ماجد سعيد ماجد االمNl الش{ 400.00             
2445789 Eحميد حسن حميد بن ركاض ال ع 400.00             

23153314 نواف عبد3 راشد محمد بوزيد 400.00             



56409930  Pqالزعا Plسيف عبيد ج Plخليفه ج 400.00             
68816618 عائشه سعيد عبيد صليج بن جتب 400.00             
1354030 عبيد عE عبد3 ال يدى 400.00             

17199876 خميس احمد محمد عبيد الروY زيودى 400.00             
99125010 احمد عيa بخش عبد3 البلو�[  400.00             

JO00518256 محمد عصام نجيب الفقهاء 400.00             
PS00521641  MQشفيق احمد المزي 400.00             
EG00452230 Eوك محمد ع Plشهاب م 400.00             
SA00032541 عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبداللطيف 400.00             
SA00073159 oبن سلمان النا Eبن ع Pنا� 400.00             
SA00124439 حاتم بن عبد3 بن رجب بن صادق 400.00             
SA00124879  Pqعبدالرحمن صالح عثمان الحرا 400.00             
SA00125562 M المكينه NOبن ابراهيم بن حس M NOحس 400.00             
SA00128874 M محمد العيثان POفاضل بن عباس 400.00             
SA00129387 ى بنت منصور بن حسن غواص ]̂ ب 400.00             
SA00139192  Mqسعد بن جمعان بن سعد زهرا 400.00             
SA00154232 عE بن عبد3 بن عE الهالل 400.00             
SA00154253 سعود بن محمد بن عوض العصي0 400.00             
SA00154987 ى Nlعبد3 بن شامان بن ماطر المط 400.00             
SA00173342 مزروع بن عبدالرحمن بن سالمه المزروع 400.00             
SA00179986  M �Oثامر بن باقر بن عبدالرحيم المم 400.00             
SA00194710  M NOالبوعين M NOخليفه شاه M NOشاه 400.00             
SA00196245 حسن بن مصط�M بن صالح سمنودى 400.00             
SA00204837 عبداالله  بن سعد بن صالح الشلهوب 400.00             
SA00214472  Mqراشد بن احمد بن عبد3 الزهرا 400.00             
SA00217864 M الشايب NOمحمد بن جواد بن حس 400.00             
SA00219830 عبدالرحمن بن عبد3 بن محمد الدغيم 400.00             
SA00223877  Mعبد3 بن محمد بن عبد3 العري� 400.00             
SA00231965 صالح بن محمد بن عبدالعزيز العقيل 400.00             
SA00256698 محمد حمد عبدالعزيز المطرب 400.00             
SA00259891 عمر فضل نور الرشيدي 400.00             
SA00265395 Mى Mlالع PQعبيد بن حامد بن شل 400.00             
SA00265822 عبدالرحمن بن محمد بن فهد الهزاع 400.00             
SA00287547 ظافر بن سعد بن عE الشهرى 400.00             
SA00297412 ف محمد حكيم ]n ف محمد ]n 400.00             
SA00298565 اك Plال Eبن محمد بن ع Eع 400.00             
SA00342210  �qعيد بن سعود بن سعد الحار 400.00             
SA00363021  �qكا Plسالم بن هزاع بن سالم ال 400.00             
SA00364507 عبد3 بن زيد بن عبد3 الماجد 400.00             
SA00365988 عبداللطيف بن احمد بن ابراهيم بوسعدالجميع 400.00             
SA00387542 عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن الحسن 400.00             
SA00394128 مبارك بن سعيد بن عبد3 الدوnى 400.00             
SA00397469 سعد بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الجيبان 400.00             
SA00428173 عبدالعزيز بن حمد بن محمد الجعه 400.00             
SA00435348 خالد بن عبدالرحمن بن عبد3 العبدان 400.00             
SA00469454 ى Nlدخيل 3 المط Mبجد صي� 400.00             
SA00518790 غازى بن محمد عE بن مبارك االحمدى 400.00             
SA00526978 فيصل بن محمد بن عE الماجد 400.00             
SA00558741 وز بن جوهر مال ]n ساميه بنت 400.00             
SA00561923 سعد بن عبد3 بن صالح النافع 400.00             
SA00563141 oاحمد بن محمد بن حسن النا 400.00             
SA00565762 حمد بن ناo بن حمد الدلي0 400.00             



SA00566971 عبدالعزيز بن ناo بن عثمان بن دليله 400.00             
SA00569769 ى Nlحمدان بن حامد بن رابح المط 400.00             
SA00589644  M NOاحمد بن ابراهيم بن محمد ت�� بوخمس 400.00             
SA00625311 Eاحمد بن ي{ بن عبدالرحمن الفض 400.00             
SA00632158 نبيل بن عE بن حسن الزويد 400.00             
SA00639872  Mqى القحطا M الحن oمنصور نا oنا 400.00             
SA00650198  Pqبن عوض بن نويفع الحر Eع 400.00             
SA00650373 محمد بن عبد3 بن محمد الفرج 400.00             
SA00652147 احمد بن صالح بن عE الدواء 400.00             
SA00652845 الحميدى بن رطيان بن عباسالشمرى 400.00             
SA00654854 خالد ابن محمد ابن سند ال سند 400.00             
SA00658211  M NOبدر بن عبد3 بن حمد الحس 400.00             
SA00698320  Mqخالد بن جربوع بن محمد الدعجا 400.00             
SA00732568  Pqبن محارب الحر M NOعقاب بن قن 400.00             
SA00784511 sسعود عبدالعزيز عمر الشا 400.00             
SA00785634  p0بن زايد البق M NOعبد3 بن حس 400.00             
SA00796823 شاكر بن سلمان بن عبدالعزيز الشليان 400.00             
SA00825561 M الحواج NOجعفر بن محمد بن ياس 400.00             
SA00842251 عE بن عبد3 بن عE ال يتيم 400.00             
SA00846497  �qسعود بن عوض بن عيد الحار 400.00             
SA00874430 حسن بن عE بن محسن المرهون 400.00             
SA00874511  Mqمحمد بن سعيد بن محمد القحطا 400.00             
SA00951068  p Pqبن حمد الحر M NOماجد بن حس 400.00             
SA00975627 فواز بن عبد3 بن عبدالرحمن الفواز 400.00             
SA00990550  P}سعيد بن محمد بن عايش الح 400.00             
SA00994566 اهيم Plفهد بن سعد بن صالح ال 400.00             
SA22975524 M بن احمد العباد NOعبد3 بن حس 400.00             
YE00036518 يدى M Nlحمود محمد احمد ال 400.00             
BH00650419  Mqابراهيم محمد ابراهيم سعيد المسلما 400.00             
CA00995410 NAHLA ABUDISHA 400.00             
DE00857463 ALAA JENABY 400.00             
KW00415788 وليد عE فهد سالم الحمدان 400.00             
QA00065120 عبيد جابر عبيد السنارى 400.00             
QA00294179 عبدالعزيز ن  3 اسماعيل احمد 400.00             
QA00625399 سعيد حمد محمد ابوسطوه الهاجرى 400.00             
QA96072771 محمد محسن ناo احمد 400.00             
SY00214478 زاهر محمود االسعد 400.00             
UK00625427 MUNEER BHAMBHANI 400.00             
UK00852177 MOHAMED HESHAM EL MAIS 400.00             

44020228 ماجده سلطان عبيد بن نص 397.20             
SA00397512 Eنجيب بن عباس بن دخيل النخ 396.00             

4521001 خالد احمد بن احمد عE النعي0 394.00             
JO00782250 M محمد فت{ مصباح العابودى NOماجدول 394.00             
EG00752241 احمد عبدالعزيز ابوالعز اسالم 393.80             

1321232 مبارك محمد احمد عيدس الراشدى 392.00             
74922785 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الريس 392.00             

SA00354608 يم ]n بن مبارك بن oعبدالعزيز بن نا 392.00             
3154812 جمال محمد سلطان عبيد ابوالزود 391.60             

IN00152485 MOHAMMED MASSOOD ALI 390.20             
EG00574897  M NOسامح فاروق م{ الدين محمد حس 390.00             
IN00786499 LOPAMUDRA MAJUMDAR 390.00             
JO00995214 عماد حسن سليم ابو سمور 390.00             



OM00665842 aصالح راشد سعيد العوي 390.00             
SY00991785 خلدون سعيد سمور 390.00             
SA00235247 طالل بن عبدالعزيز بن سالم البكر 390.00             
SA00477811 ساs بن ز¬ بن صالح العبدالوهاب 390.00             
SA00589076 عبد3 بن حمود بن احمد الغامدى 390.00             
TN00294504 هدى بنت صالح بن فياله 388.00             
YE00646987 فضل صالح مهدى 388.00             
EG00487781 محمد مصط�M فايز احمد حبلص 388.00             
SA00879588 خالد بن فارس بن ناo اال يداء 388.00             
IN00874520 MOHAMMAD AYAN KHAN 387.00             
JO00654123  M NOشاه Eمحمود ع Eع 387.00             
SA00324243 عبدالحميد بن عبدالمحسن بن عE الدين 387.00             
IN00990655 NARAYANASAMY RAVI 386.60             

83418134 سعيد سالم سعيد سالم المرر 386.00             
78109310 نجيبه محمد زوجه محمد عE الكمي�Q عتو��  386.00             
39625491 aمبارك خليفه الشام Eجمال ع 386.00             

EG00213697 محمد نا�P ضيف 3 نور الدين ابراهيم 385.00             
SA00126528 M النوي  NOبن حس Eابراهيم بن ع 384.20             

KW00065928  PQهدى عبد3 محمد صالح العتي 383.60             
IN00321528 RIFATH RASHEED SHAIKH 382.00             

89453411 اق عبد3 سالم محمد الوسوا� ]nا 381.20             
4599612 عE خلفان سالم مفتاح المنصورى 380.00             

12331238 عيa محمد يوسف عيa الحمادى 380.00             
31661447  Mqمحمد محمود احمد محمد المد oنا 380.00             
44991223  PQالمصع oمحمد صالح هشله نا 380.00             
6995460  Mqكليثم سعيد زوجه سعيد حموده العريا 380.00             

IN00453899 TONEY ABRAHAM 380.00             
7145178 ابراهيم جعفر عيد الخزرج 380.00             

90486736 مريم هاشم زوجه عبد3 ابراهيم الشيخ نصا 380.00             
IN00589687 NITIN KHANCHANDANI 380.00             
IN00653160 RAJENDRA KUMAR KANTILAL 380.00             
IN00990673 NIRANIJAN PAIS PRABHU 380.00             
IQ00394587 صالح حسن عبد محمود 380.00             
JO00191802 نضال صالح احمد بطاينه 380.00             
LB00542857 بل سمNl القزى ]n 380.00             

OM00675322  PQسالم بن العبد بن خميس الوهي 380.00             
5852855 aغانم خلف غانم عبد3 غانم الشام 380.00             

SA00342166  Mqسعد بن مسفر بن مفرح القجطا 380.00             
SA00654505 معتصم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويد 380.00             
SA00654564 عون بن عبد3 بن احمد خميس 380.00             
SA00692174  Nlاالم Eعبدالعزيز بن عبد3 بن ع 380.00             
SA00917152 فيصل بن احمد بن عE المعيبد 380.00             
YE00458878 عبد3 عE محمد الحمدى 380.00             

96799130 aسعيد محمد خميس القبي 378.60             
18651671 سعيد سالم سلطان راشد النعي0 378.20             
75310494 حصه عبيد بن جمعه ال مكتوم 378.00             

SA00265652 عبدالمنعم ابن عبد3 ابن عيa الشيخ 378.00             
SY00416697 ̂[ عصام المحايرى ب 377.80             
SA00985641  Pqخالد بن عيد بن مشعان الحر 377.60             

7757770 مبارك راشد مبارك مداوى الدوnى 376.60             
75848579 حامد ابراهيم نبيه محمد سالم 376.40             

SA00748873 سلطان بن محمد بن مشارى الهاجرى 376.00             



12258974 خالد سعيد ابراهيم حمادى المرزو��  375.20             
IN00990671 LALIT KUMAR 375.00             
SA00766281  PQمنا� بن نجر بن الحميدى العتي 375.00             
SA00575582 Mى Mlبندر بن ولج بن ش� الع 374.00             
SA00659518 M بن شPl الموسوى NOبن حس oنا 374.00             
SA00954761 خالد بن محمد يحNQ بن محمد فال 374.00             
CA00650330 HECHAM ISSAM GHAZAL 372.20             

2587413  Pqاحمد الميل الزعا aهناء راشد عي 370.00             
IN00893521 NANDAKUMAR RAGHAVAN 370.00             
IR00312865 BEHNAZ MOHAMMAD HOSSEIN GOLROUYA MOTLAGH 370.00             
IR00492139 ناo عبدالمحمد نجف بور 370.00             

1238551 Eسالم سيف سلطان سلطان ال ع 370.00             
JO00421196 ايمن راجح احمد حبوش 370.00             
YE00223165 صالح عبد3 عبدالرحيم الهويدى 370.00             
SA00675477 احمد بن يوسف بن احمد الهايم 369.00             
SA00693196 عبدالستار بن حسن بن محمد الحا�P محمد 369.00             
SA00624123 عمر ابن ناo ابن فرج المحضار 368.20             

97371182 فاطمه سيف العامرى 368.00             
65423656 M غياث بور NOمحمد طاهر محمد ام M NOام 368.00             

SA00237894 عبداللطيف سالم بخيت العوده 368.00             
SA00495251 جواد بن يوسف بن عE السليمان 368.00             
EG00145981 اسالم جمعه عE جمعه درويش 368.00             

17414377 عبدالعزيز صالح عE سمبيج 367.60             
TN95884776 هنده بنت حميده الغضاب 367.20             

71316000 راشد خليفه عبيد المرموم الظاهرى 366.40             
12243435 احمد محمد خميس ماجد المرى 366.20             
85636320 رنا عبدالرسول ابراهيم 366.00             

SY00531927 سوسن فؤاد منذر 366.00             
SA00960532 ى Nlعبد3 بن مسفر بن همالن المط 366.00             
IN00236265 SIMRAN PRAKASH BHAITA 365.40             
TN00885641  Pqبن حمادى الغر Yالشاذ 365.40             
SA00468475 احمد خالد عبدالعزيز الملحم 365.40             
SA00748804 حمد بن راشد بن عومان المنجم 365.00             

5556665  M¡العو Pحا� Eاحمد محمد يوسف ع 364.40             
PK00920446 JAVED IQBAL RANA 364.40             

64441094 ريم درويش السويدى زوجه عمر حمد المرى 364.00             
SA00215470  Mqبن ذياب بن سلطان القحطا oنا 364.00             
SA00216733 صالح بن مهدى بن سعيد ال سويد 363.60             
PS00965544 عبد3 بكر مدهون 363.00             

3269557 احمد محسن صالح الحامد الهاش0 361.20             
CA00456454 SABER HUSAIN  SEYDOUN 361.00             

67104189 يعقوب احمد محمد سليمان 360.60             
82688726  Pqعائشه زايد راشد فرج الزعا 360.20             
73669661 احمد مبارك عE حنيفه 360.00             
3618447 Eالهام Eمحمد ع Eسعيد ع 360.00             
6115487 صبحه مصبح زوجه منصور سالم النهيه العامرى 360.00             

16892716 نوال عE محمد غيث السويدى 360.00             
30620211 Tراشد احمد راشد بخيت المزرو 360.00             
40138304 M الدرم� NOحمر ع Eراشد محمد ع 360.00             
74246420 حمد نافع مبارك الشدى المنصورى 360.00             
98456765 عE عثمان عثمان عE الش{ 360.00             

EG00226394 عصام الدين عبدالرزاق محمد سالم 360.00             



JO00965854  Mqمحمد نبها M NOمحمد نبهان ام 360.00             
KW00678920 بدر عبدالرحمن حسن الكندرى 360.00             
SA00451237 سعود بن عبدالمحسن بن عبد3 السعدون 360.00             
USA0087512 MONA MAALIKI FARRA 360.00             

1277342 حمد راشد عبد3 زريج النعي0 360.00             
89256487 محمد سلطان عبيد وقيش الظاهرى 360.00             

JO00852166 احمد محمد محمود ربابعه 360.00             
4784785  P}محمد يوسف امر 3 عبد3 كرمست aعي 360.00             

48823113 ى Nlراشد عبدالواحد احمد راشد بن شبيب المه 360.00             
EG00667253 محمود محمد منNl عبدالحميد السيد 360.00             
IN00363524 SUMEET MEHTA 360.00             
IN00989457 NAVEEN RAWTANI 360.00             
IR00124487 Eمحمد ربيع عبداله محمد ك 360.00             
JO00786651  Mعالء الدين رس0 محمود مصط� 360.00             

99125098  PQفيصل خليل سبيت مبارك الجني 360.00             
ID00642280 HAIDAR AHMAD SHARIEF ANNAHARI 360.00             
IR00118288 عE شنبه كرنكش 360.00             
25689865 عبد3 سالم محمد سالم الشهيارى 360.00             
32328758 aحسن مالك الحب Eفهد ع 360.00             

SA00121547 محمد بن ابراهيم بن سليمان الخطيب 360.00             
SA00123589 حمد بن سالم بن عE الصقور 360.00             
SA00124531  Pqخالد بن عباس بن عمر المغر 360.00             
SA00252466 خالد بن عبدالعزيز بن عبد3 التمي0 360.00             
SA00253299 فهد بن مانع بن صنيج ال شقيح 360.00             
SA00294558 مشعل بن سعود بن جدى السبي£ 360.00             
SA00465178 عبد3 بن صالح بن عE الحواس 360.00             
SA00547781 عيa ابن عبد3 ابن عيa العتيق 360.00             
SA00746232  Mqطالل بن جمعان بن محمد الزهرا 360.00             
SA00965844  Mماهر ابن ابراهيم ابن عبد3 العري� 360.00             
SA19784510 محمد بن ابراهيم بن محمد حيدر 360.00             
IN00698584 SEQUEIRA PHILIP ALEX 359.00             
SA00221988 عبدالرحمن بن محمد بن عبد3 العسكر 358.00             
SA00844621 Tخليل بن محمد بن احمد المرو 358.00             
SA00695839 عبدالمحسن بن حماد بن عبدالعاY الشلوى 357.00             
SA00038950 فهد بن حمد بن عE ال مسعد 356.80             

11294541 جاسم محمد عبد3 حيدر الحمادى 356.40             
12345246 وسيم اسحق سليمان محمد ابو شوشه 356.20             
3568786 Yبخيت سهيل سالم المنها 356.00             
4458901 معصومه سيد عبدالصاحب سيد مو� سيدعبد3 356.00             
8816423 ناo صالح عبد3 ريس العامرى 356.00             

US00690097 BASHIR MOHAMMED ABOLAIL 356.00             
SA00256525 سيف بن محمد بن سيف السيف 356.00             
SA00650155 عبدالجليل بن صالح بن عE الخليفه 356.00             
SA00786414 وليد بن محمد بن احمد الشارخ 356.00             

73073107  MQخميس الحوس Eنايف احمد ع 354.80             
MA00658795  Mqفاطمه الزهراء البوزنا 354.00             

2586214 Eمريم جابر حميد جابر سميط الع 354.00             
SA00018244 ساs بن عبد3 بن سعد الحمد 354.00             
JO00645782  Pاحمد محمد بكر القهو� 353.80             
SA00824657 عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الصيخان 353.60             

1883671 فوزيه ناo سعيد بن سميدع 353.00             
AU00624531 FOUAD CHAPTINI 352.40             



54947501  Pqسعيد حسن سالم عتيق الزعا 352.00             
SA00061245 جاسم بن معتوق بن قاسم الحايك 352.00             
SA00650567 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز 352.00             

86557782 محمد عبدالعزيز عبدالكريم غلوم البلو¬ 350.40             
4863899 Eمروان عبدالرحيم محمد طاهر ال ع 350.40             
4545544 مريم صالح سالم سعيد بن كليب ال بريك 350.00             
7785045 راشد حميد محمد مصبح البلو�[  350.00             

39815455 احمد سعيد حمد سعيد النعي0 350.00             
JO00157842 غسان هاشم شاكر خليل 350.00             
JO00951223 محمود فت{ محمود خطاب 350.00             

69435128  Pفاطمه حسن عبد3 حا� 350.00             
LB00175263 فراس فارس سوبره 350.00             
SA00249977  Mqمحمد بن سعيد بن محمد الزهرا 350.00             
SA00319843 محمد بن جعبان ابن يحNQ ال الحارث 350.00             
SA00513873 باسم عبدالعزيز محمد ادريس 350.00             
SA00769683 خليفه بن حمد بن ماجد الدوnى 350.00             

KW00752479 احمد ناo عE الشهرى الرشيدى 349.20             
IQ00654124 زيد اثNl عمر 348.00             
SA00165324  PQبن مصلح بن منصور العتي oنا 348.00             
SA00366171 سالم بن صالح بن عE ال داغشالغامدى 348.00             
SA00762437 ندى ز¬ بكر نجار 348.00             

40917179 عبدالرحمن حمد عبدالرحمن راشد المبارك 347.80             
73359277 عهود احمد سلطان محمد القطرى 347.00             

EG00445865 امنيه عبدالحكيم عبدالرحمن بركات 346.00             
55085164  Mqسوسن عبدالرحيم محمد عبدالرحيم الزرعو 346.00             

SA00654841 عبدالعزيز محمد عE ال شيطه 345.40             
12078150  �Qعبيد خميس الرمي Mqمريم ثا 345.00             
34550122  M NOاحمد السيد محمود السيد محمد السيد حس 345.00             
27943921 هادى محمد طاهر بدرى 344.60             

SA00741254 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الدراج 344.40             
66372912 محمود عبد3 االحمدى 344.00             

IN00586925 SANTOSH RAMAKMAHNA PILLAI 344.00             
SA00052179 فهد بن محمد بن حسن الرشيد 344.00             
SA00326552 عبد3 بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 344.00             
SA00643734 سعد بن سليمان بن عE الشهري 344.00             
SA00781547 Eطالل محمد عبدالرحمن البنع 342.80             

12252373 ناo محمد راشد لوتاه 342.20             
SA00885634 خالد بن صالح عبد3 التمي0 341.00             
SA00821334 M بن محمد ابوحليقه NOاظهار بن ياس 340.80             

73383947 ى Nlعتيق خلفان عبد3 رحمه المه 340.00             
94812901 عارف عمر سالم صالح بن عمرو 340.00             

PH00992357 LEWELYN PASCO BARRERA 340.00             
89648667 حمد عE احمد محمد الظهورى 340.00             
99565543 Yسعيد عبدالغفور عبد3 المقبا Eفيصل ع 340.00             

AU00329986 ABDELRAHMAN MEHILBA 340.00             
IN00019289 ROHAN NARAYAN PATIL 340.00             
IR00746577 NASRIN TAGHI KESHAVARZ 340.00             
LB00232354 نورا اسماعيل البدوى نصار 340.00             
PAK0076523 MUHAMMAD ADNAM MUHAMMAD 340.00             
SD00650553 احمد محمد عثمان صابر عبد3 340.00             

34854609  pEمحمد ال ع pEمحمد عبد3 ع 340.00             
PS00197999 مMQ ابراهيم طحان 340.00             



SA00632544 دينا بنت حسن بن مروان شبيب 340.00             
SA00125480  Mqاصفها Eحمد بن محمد جميل بن محمد ع 340.00             
SA00128921 بدر بن محمد بن عبد3 الغيثار 340.00             
SA00236959 يف ]̂ ف ناo ال ]n فيصل 340.00             
SA00254190 رشيد بن معيوض بن عواض السل0 340.00             
SA00362975 ساs بن ابراهيم بن عبدالرحمن العبدالهادى 340.00             
SA00425866 عبد3 بن صالح بن عبد3 الفرزان 340.00             
SA00526480 عبدالرحمن بن حميد بن محمد الزائدى 340.00             
SA00629533 يف ]̂ منصور بن محمد بن ابراهيم ال 340.00             
SA00743206 منNl بن عE بن حسن العبدالبا��  340.00             
SA00765167 بنيان بن فالح بن قنيفذ الرشيدى 340.00             
SA00872214 سليمان بن عبد3 بن ناo السديس 340.00             
SA00997632 aيعقوب بن يوسف بن سعود ال  سلي 340.00             

KW00124972 sمحمد عبدالهادى محمد حجيالن العاز 340.00             
SA00990867 محمد بن عبد3 بن عباس الحيد 339.60             

31712721 عائشه محمد غانم سعيد المزروع 339.40             
99045231 مريم خميس خلفان  القا¡M هزاع 339.20             

BH00789867 خالد هاشم سليمان الجاسم الهاشم 338.60             
36058863 يوسف ابراهيم محمد سالم الظاهرى 338.20             

IN00321838 NIRMAL KUMAR KODUMAL SERAI 338.00             
SA00548963 سليمان بن عثمان بن سليمان العبدالكريم 337.40             
SA00691377 عE بن محمد بن عE الشنيف 337.40             
506192926 aخليفه حمد مطر محمد حماد الشام 336.60             
SA00265527 فهد عبدالعزيز محمد المغيصيب 336.40             

38789889 محمد عE عبد3 كر�P المرزو��  336.00             
2556400  PQاحمد محمد عبد3 محمد بحبوح النق 336.00             

95135567 M محمد احمد شاعري الحمادي NOحس 336.00             
SA00857420 خالد بن محمد بن حميد الزنيد 336.00             
SA00938530 سعود بن احمد بن عبدالحميد ابوالدوح 336.00             
SA00423356 محمد بن عبدالعزيز احمد التويجرى 335.20             

68714895 عنايات عبد3 محمد 335.00             
JO00057389 فادى محمود لط�M الريماوى 334.00             
SA00063125 عويضه بن حمد بن عE ال منصور 333.20             
SA00819631 عمران بن مهدى بن اسعد الدعلوج 333.20             
QA00245570 جمال حمد حمد جاسم سيار 332.00             

40396487 جميله احمد زوجه عاتق عE محسن 331.80             
78039106 ايمان عاتق عE محسن 331.80             

PS00991352 يوسف محمود عدوان 331.60             
65004477 ي� Plال NQيفه شو�� عبد3 محمد يح ]n 331.40             
84422782 ي� Plال NQصلحه شو�� عبد3 محمد يح 331.40             
34265987 aشيخه سيف حاشد سيف القبي 331.00             

SA00996708 ساs بن محمد بن حامد عيد 330.20             
6556251 Eالهام P}سعيد احمد عابر ح 330.00             

IN00569544 VIMAL KUMAR AGRAWAL 330.00             
JO00997843 وسام طالب عبداللطيف عمر 330.00             
LK00276154 SHANE DAMIAN WILHELM HAMER 330.00             

PAK00995631 SHAHID NASIR SHEIKH NASIRUDDIN 330.00             
SA00548610 عبدالعزيز بن احمد بن محمد ال مرزوق 330.00             
SA00568255 عبدالعزيز بن محمد بن عE زاهرى 330.00             
SA00991256 هاMq بن را¡M بن جمعه الخليفه 330.00             
SA00650102  Pqالحرا Eعبد3 بن حسن بن ع 329.40             
SA00676799 عبدالرحيم محمد عطا جاد 329.00             



SA00327477 سلوى بنت عبدالرحمن بن محمد ال شيخ 328.00             
5569383  PQاحمد جمعه حمد سالم الكع 326.00             

LB00047568 بيار جورج ن 3 324.60             
KW00108278 سعد عبد3 سعد عبدالرحمن سعد الربيعان 323.60             
LB00239851 اره ]n ريم صالح 322.80             

74541016 رحمه سعيد محمد الهناوى 322.60             
SY00508875 فارس محمد العاروض 322.60             

79767425 M حميد NOسعيد سبت سالم 322.40             
SA00423255 رياض سليمان عبد3 الدخيل 322.40             
SY00946907 احمد وليد برهان الدين قد� 322.20             
JO00412258 محمد عبد3 محمد هالل 322.00             

52272687 ابراهيم حمد عبدالرحيم حمد 322.00             
SA00245740 مMQ بنت عبد3 بن عبدالعزيز الفايز 321.00             

65888685 M عE الوحيدى NOفتحيه حس 320.20             
5474395 فاخره زوجه الحزs حمود العفارى 320.00             
7895922  Pqالزعا P}سلطان حميد سلطان صالح الطني 320.00             

72332120 محمد راشد صالح مقارح المرى 320.00             
97120242  PQم الكت Nlمطر سعيد خلفان حض 320.00             
99643177 فاطمه سالم عامر العفاد المنصورى 320.00             

8219942007 صفيه قاسم محمد 320.00             
EG00785990 حمدى رياض حمدان احمد 320.00             
LB00821976 محمد وليد خالد االسعد 320.00             

4556455 نعيمه يوسف محمد غريب المنصورى 320.00             
12789927 مبارك عبيد احمد الخالدى 320.00             
37140527  Mهناء محسن علوى محمد الصا� 320.00             

EG00653278 ف لبيب جوهر ]nهشام محمد ا 320.00             
IN00978541 MANU MAHDI 320.00             
IQ00411612 علياء عبدالرزاق حمودى 320.00             
IQ00545164 نور ساs جاسم 320.00             
JO05061973 ابراهيم خالد عبدالمنعم الحديدى 320.00             
UK00345101 SYED ASHRAF AHMED 320.00             

4787489 قابوس ابراهيم محمد احمد ال حرم 320.00             
86702491 ماجد سلطان خليفه سلطان العسم 320.00             

JO00784520 محمد عزام مصط�M عبدالهادى 320.00             
12436200 صالح عبد3 عE محمد معال 320.00             

SA00254587 زيد عبد3 زيد الوثالن 320.00             
SA00274154 عبدالعزيز بن عبد3 بن محمد العساكر 320.00             
SA00392078  Nlخالد بن عبدالمحسن بن تر¬ المهاش 320.00             
SA00417768 محمد بن ابراهيم بن محمد العسعوس 320.00             
SA00469588  Mqمحمد بن سعيد بن محمد القحطا 320.00             
SA00649577 خالد بن عبد3 بن عE العشبان 320.00             
SA00704033 عبدالحكيم بن محمد بن ابراهيم بن سبعان 320.00             
SA00885621 محمد بن مبارك بن سلطان السبي£ 320.00             
SA00897211  Nlعبد3 بن جعفر بن عبد3 االم 320.00             
SA00963314 ى Nlالمط M قليله بنت نايف بن خ 320.00             
SA00995861 عادل بن حسن بن محمد ال رضوان 320.00             
SA00251698 ¬ �lفراس بن تر¬ بن عبد3 ال 319.80             

56771523 يوسف عبد3 خميس عE الش{ 318.20             
MU00994523 MOHAMMAD KHALILL ULLA NEETOO 318.00             
SA00961381 M ال خمسان NOبن محمد بن حس M NOحس 318.00             

16739177 عوض محمد راشد حميد بداو 316.80             
89453410  PQسلطان مبارك محمد الكت 316.80             



23225159 مريم سليم شويرب العامرى 316.20             
SY00542164 معمر حسن عبده 316.00             
SA00295481 aبن سلمان بن احمد العي Eع 316.00             
DE00987050 IRIS JOHANNA LEISEN FIELLEP 315.00             
IR00695755 MOHAMMAD ALI GHAELI 315.00             
YE00168612  M NOسها محمد ياس 315.00             

98445134 عارف يوسف عبدالرحمن عبدالكريم العطار 315.00             
SA00136654 Mى Mlمحمد بن فيصل بن عوده الع 315.00             
SA00765590 عبدالعزيز بن عبد3 بن عيa الحمادى 315.00             

38276928 سالم عبيد هاشم عبيد 314.60             
SA00129564  PQعبدالجبار بن محمد بن ابراهيم الوهي 312.80             

6097866 هشام خليل محمد سميع محمد المطوع 312.20             
SA00945780  PQمسفر بن عوض بن غازى العتي 312.00             

25035055  Mqشعبان مو� عبدالعزيز السجوا oنا 310.20             
SY00748830 عبد3 هالل اعقيل 310.00             
IQ00564060  M NOحس Eفريدون محمد ع 310.00             

69586632 جمعه سعيد عبيد حميد بن بدر 310.00             
SA00365188 سعود بن عبدالعزيز  بن عبدالرحمن 310.00             
SA00649512 M بن عE العليوى NOبن حس Eع 310.00             
SA00675500 عE بن عبد3 بن عE العبيد 310.00             
SA00650174 M بن عبد3 بن عE الجمعان NOحس 309.20             
SA00139648 حمد بن حسن بن حمد ال قدره 309.00             
YE00079954 محمد محسن مو� صالح 308.00             
SA00895637 فوزى بن عبد3 بن منصور ال يوسف 308.00             

71863690 زا عE حسن بن رستم Nlخاتون م 307.60             
SA00254161 طاهر بن واصل بن عبدالوهاب المومن 307.00             
LB00258677 مارى تران بطرس فارس 306.00             
IQ00275781 محمد احمد عبدالهادى 306.00             

49584514 aراشد محمد غيث محمد القبي 305.60             
79828727 Tرجاء محمد غانم سعيد المزرو 305.00             

SA00384528 جالل بن احمد بن عبدالرحمن الطويرش 305.00             
SA00670532 بدر بن ابراهيم بن محمد بوسعيد 304.40             
SA00356505  Mqسعود بن حمدون جمعان الثما 304.00             

5625698 لولوه حسن خاتم محمد الحمادى 303.80             
43373823 Eعبد3 محمد كمال حسن ال ع 303.40             

SY00256854  PQنور عصام فريد حل 303.00             
91420826 ى Nlالكث Nlزوجه سعيد صغ Eالخيار ع 302.60             
49114012 مMQ عبدالرحمن عبيد سعيد الجروان 302.60             
39517679  PQخلفان عقيل خلفان عبد3 الكع 302.60             
69119747  PQعقيل خلفان عبد3 الكع Eع 302.60             
45336699 ورثه عبيد هاشم عبيد 301.80             
41945159 محمد مجاهد عبد3 سالم مسلم بالليث 301.40             

SA00692588 يف ]̂ سعد بن فهيد بن غالب ال 301.40             
UK00078524 ZEENA AL HILLI 301.20             

74754885 Eمحمد عبد3 يوسف ال ع 301.00             
2004528 Tمحمد حاظر عبد3 حمد المزرو 301.00             
4409745 عائشه عE سيف الدرم� 301.00             

37099396 عE محمد ابراهيم حسن حيدر 301.00             
4703812 ابراهيم السيد محمد السيد عبدالرحيم 301.00             
5112546 ى يوسف محمد عE الصيقل ]̂ ب 301.00             

27570954 nور محمد nور محمد بالعبيده 301.00             
32818039  Mqسجوا M NOحبيب حس M NOحس 301.00             



76786545 M الطاهر NOيوسف اسماعيل حس M NOحس 301.00             
93108154 M بالشاالت NOمحمد احمد محمد حس 301.00             

UAE0077455 انيس ماجد محمد حسن عواد 301.00             
8808386 نوال عبد3 زوجه مهنا محمد احمد النعي0 301.00             

59666289 حليمه محمد يوسف عبود 301.00             
65331073 عبد3 سالم عبد3 المسافرى 301.00             
92890502 Eعبيد راشد طروق الغف 301.00             
95880560 سالم عE محمد المحمود 301.00             
6358037 ورثه المرحومه فاطمه كرم مو� 301.00             

SA00125596  PQخالد بن محمد بن دخيل العتي 301.00             
SA00944871 oo Mنجاه بنت رضا بن مصط� 301.00             

7881617 ميثاء يوسف عبد3 شهداد البلو�[  300.00             
66773421  paسهيل سعيد كلفوت بن مهيله الشام 300.00             

SO00054541 SHARIF HASSAN SHARIF ABUBAKAR MOHAMED 300.00             
1233099 p حسن الحمادى

Mqابراهيم حسن ثا 300.00             
1522471 Eمحمد مبارك محمد سبت الخي 300.00             
1625478 لينا عبدالكريم عبدالرحيم 300.00             
4354432 محمد حمد سلطان ثابت المنصورى 300.00             
5895488 sخوله محمد زوجه عبيد محمد عبيد القحو 300.00             

10805555 وليد عE جمعه عE بهوان 300.00             
25896511 هاشم عمر ابوبكر عمر الشيخ ابوبكر 300.00             
28806787 رفيعه مبارك خاتم العامرى 300.00             
29367725 احمد سعيد سالم ناo المعمرى 300.00             
32516230 ناo سعيد الدحبه الحرسو� 300.00             
48200046 عائشه احمد محمد عE اليبهوMq الظاهرى 300.00             
55896411 احمد سالم سعيد عثمان الواحدى 300.00             
56487733 محمد حمد عE المدحوس المرى 300.00             
96735653  Pqمبارك االحبا oمبارك مهدى نا 300.00             

EG00623985  M NOمحمد محمد شاه M NOف محمد حس ]nا 300.00             
EG00854697 Yمرقص ثابت دميان غا 300.00             
EG00994523 مصط�M ابراهيم خليل 300.00             
IN00625401 CHARDRA SEKARAN KRISHNA MOORTHY 300.00             
JO00650783 محمد عبدالرحمن محمد جابر 300.00             
LB00546933 هادى ابراهيم المر 300.00             
LB00958958  MQمحمد احمد الحسي 300.00             
PS00991058 عيد دياب سعيد الحداد 300.00             
SD00985428 عمرو منNl محمد دهب 300.00             
SY00985623  p

Mqحسان كمال تركما 300.00             
SY00986327 يوسف محمود الدهنه 300.00             

6671013 فاضل احمد حمد احمد المطوع الظاهرى 300.00             
EG00539115  PQمدحت السيد محمد الشل 300.00             
SY00548565 حسن محمد العكاشه 300.00             

1782645 Eوليد سلطان عبد3 يوسف ال ع 300.00             
4813813 مريم راشد عبد3 زوجه عبدالرحمن سعيد 300.00             
5245425  PQراشد سعيد مطر بن ظبيعه الكت Eع 300.00             
6997809 Eمحمد جاسم عبد3 رجب ال ع 300.00             

26055456 يف ]̂ يف زوجه بدر زين ال ]̂ امنه محمد ال 300.00             
26731242 حليمه مبارك مو� 300.00             
31116170 M احمد NOفرزانه اسحاق محمد ام 300.00             
68964429 هيفاء محمد عبد3 حسن قائد 300.00             
71147335 يوسف بخيت فرج مبارك 300.00             
75435938 ى Plزينه احمد محمد االغ 300.00             



79024869 ى Nlخليفه عبيد خليفه الحم 300.00             
88165616 ناo خميس احمد بن سويدان السويدى 300.00             
96869511  �lعبدالرحمن عبد3 محمد كلن 300.00             
98004610 امنه خميس محمد البدوى 300.00             

CH00995215 MARTIN FRANZ WASER 300.00             
DE00346986 REINER BRAUN 300.00             
EG00285277 سامح وهيب فريد 300.00             
EG00632269 M حسام جمال الدين طنطاوى NOالحس 300.00             
EG00994120 ى حافظ Plعصام محمد ص 300.00             
IN00042185 SUNITA SANGAM SHETH 300.00             
IN00114268 PREYESH SATYENDER BARAR 300.00             
IN00127927 RAJRANI MUKTESH JAIN 300.00             
IN00132097 KAMLESH KUMAR JAIN 300.00             
IN00458153 VINOD NIHALANI 300.00             
IN00574254 MANOJ KUMAR PURI 300.00             
IN00874030 DUNESH KUMAR LILARAMANI 300.00             
IN00994528 SUBRAMONI RAMAKRISHNAN 300.00             
IR00852647 ARMIN PARVIZ ZAKERI NIASAR 300.00             
IR00975584 ̂و وثيق عباس خ 300.00             
JO00415397 يم ]n محمد يوسف الحسن Nlبص 300.00             
JO00513482 وائل محمد محمد المنفلو² 300.00             
JO00753159 AYMAN SHEHDEH ISMAIL FAREH 300.00             
JO00765246 ا توفيق جاد3 النجار Plرمزى ج 300.00             
JO00796317 وك Plاسعد الم Mqايمن ها 300.00             
JO00873922 خالد بشNl منصور البطوش 300.00             
JO60981012 رجا هاMq نقوال غنما 300.00             
LB00128765  M الخ Nlماهر سم 300.00             
LB00819179 ناديا فوزى عبدالهادى عثمان 300.00             
MA00956874 نعيمه كرو�[  300.00             
PK00215437 MUHAMMAD AMIR EHSAN 300.00             
PK00256987 UMAIR TARIQ 300.00             
PK00815219 MAISAM RAZA JUMANI GHULAM ABBAS JUMANI 300.00             
RU00873877 INNA VATAJNIKOVA 300.00             
SA00168815 عبدالوهاب بن شباب بن نافع بن شميالن 300.00             
SA00215833  Mqبن صالح بن محمد القحطا oنا 300.00             
SY00452217 ماهر محمد توفيق فخرالدين 300.00             
UK00128520 SALIH SABBAH 300.00             
US00547965 MIKE TUFAIL 300.00             
YE00465323  M NOعبد3 محمد سعيد سالم 300.00             
YM35316955 عبد3 عمر صالح حبليل 300.00             

1284643 راشد عتيق حارب حمدان بن حمدان المنصورى 300.00             
1293776 aسالم معضد الشام Eسيف سالم ع 300.00             
1783192 Eراشد احمد راشد العوبد ال ع 300.00             

80384019 سيف محمد عبدالعزيز سيف المدفع 300.00             
87542159 خلود تيسNl طلب عبدالفتاح اخميس 300.00             

HR00542144 RAFID AL BAYATI 300.00             
IN00125542 GANGA KHIYALDAS SHIVNANI 300.00             
IN00581466 RAJAGOPALAN RENGANATHAN 300.00             
IQ00075348 يوسف رزاق جابر 300.00             
PS00125191 هيثم عادل عثمان 300.00             
PS00217869 يحNQ جباره عبد3 رشوان 300.00             
SY00485484 Eجناده محمد رشيد الروي 300.00             



IN00087232 RITU LOKHANDWALA 300.00             
PK00954123 MUHAMMAD FAHIM ABDUL RAZZAK 300.00             

78645627 عE سالم احمد سعيد المزيود الش{ 300.00             
19650101 محمد راشد سيف سوي{ زح0 300.00             
23454510 احمد سعيد عبيد سعيد هندا� 300.00             
53420922  Mqمقتاح محمد راشد احمد ظنحا 300.00             

SA00047896 حسن بن طه بن حسن الفرج 300.00             
SA00052134 فهد بن علبش بن عبد3 الدوnى 300.00             
SA00125892 خالد بن عE بن محمد المختار 300.00             
SA00146597 عبد3 بن صالح بن عبدالرحمن المقحم 300.00             
SA00181346 ياn بن عبد3 بن ابراهيم بن طالب 300.00             
SA00193455 ابراهيم بن حسن بن محمد ال دويس 300.00             
SA00199232 منصور بن عبد3 بن سعود السبي£ 300.00             
SA00231986 فهد بن سلمان بن فهد الماجد 300.00             
SA00235680 يط ]̂ M ال NOعبدالعزيز محمد حس 300.00             
SA00236950 عبد3 بن حمود بن عE العوده 300.00             
SA00245401 احمد بن عبدالعزيز بن عE العبداللطيف 300.00             
SA00263954  ]aبن محمد البق M¡بن را nيا 300.00             
SA00274933 وليد بن ابراهيم بن عE الفرحان 300.00             
SA00324569 عE بن حسن بن محمد الزاهر 300.00             
SA00357640 M الهالل NOبن حس Eجعفر بن ع 300.00             
SA00364845 فالح بن خريص بن عياده الرشيدى 300.00             
SA00396442 محمد بن حسن بن عبدالرحمن السابح 300.00             
SA00475860 يوسف بن جار3 بن عبدالرحمن الخلف 300.00             
SA00514266  ]aمسفر مشبب مسفر الجروان البي 300.00             
SA00547958 حسن بن احمد بن ر¡M ال يوسف 300.00             
SA00558765 Mى Mlممدوح بن دعاس بن مناكد الع 300.00             
SA00564544 احمد بن عE بن احمد الهدهود 300.00             
SA00565932 احمد بن ناo بن احمد الشهرى 300.00             
SA00582944 محمد بن فراج بن شجاع البق0 300.00             
SA00617677 عE بن طاهر بن محمد االربش 300.00             
SA00653047 حمد بن مانع بن عE ال قراد 300.00             
SA00658373 فالح بن غانم بن زايد الرشيدى 300.00             
SA00745291 مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص 300.00             
SA00750377 Mى Mlفالح بن ناوى بن سالم الع 300.00             
SA00754866 احمد بن عE بن محمد الغامدى 300.00             
SA00758064 Mى Mlمحمد بن صالح بن سالم الع 300.00             
SA00776767 M السعدون NOعبدالعزيز بن عبدالفتاح بن ياس 300.00             
SA00845430 احمد بن عيa بن ناo الدايل 300.00             
SA00861461 تر¬ بن را¡M بن عبد3 الهاجرى 300.00             
SA00863404 M بو جباره NOشكرى بن حسن بن حس 300.00             
SA00935640 كمال بن عE بن محمد بوحليقه 300.00             
SA00983324 مصط�M بن ابراهيم بن احمد الحماده 300.00             
SA00983794 ى Plبن حسن العن Eوس0 بن ع 300.00             
SA22975584 عبد3 عبدالعزيز عE المسعود 300.00             
SA45975547 سعيد بن عبد3 بن محمد الشهرى 300.00             
SA65737532  M NOالشاه Eسعد بن عبد3 بن ع 300.00             
SA87477149 محمد بن عايض بن سند الرشيدى 300.00             
EG00355298 عمرو مصط�M حمدى عبدالعزيز سعودى 300.00             
IR00391354 SARA PARVIZ SHAFIEI 300.00             

KW00652012  PQخالد عمر ثقل مث£ العتي 300.00             
OM00695410 محمد بن خميس بن جمعه العري0 300.00             



OM00991723  PQالكع Eبن سلطان بن ع Eع 300.00             
QA00658977 عE حمد عجب السفران 300.00             
UK00011222 HANIF GAFFAR 300.00             
SA00892598 عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن محسن الكويليت 299.40             

7823604 خميس خميس محمد ابراهيم 299.00             
KW00154677 Eفايز سالم مض{ دغفق الصلي 299.00             
JO00165211 خالد عبدالقادر احمد عبدالقادر 298.00             
SA00784459 سلطان بن سعود بن احمد السجان 297.80             

41880453 محمد نصيب محمد احمد بالنقيطه 296.20             
JO00498877 محمد عبدالرؤوف احمد nحان 296.00             
SA00663216 عبدالرحمن بن احمد بن راشد الغامدى 296.00             
SA00325460 زى االنصارى ]̂ هد بن هامل بن عطيه 3 الخ 295.80             

26595451 حامد عpE جعفر حسن 294.40             
SA00215420 ين Plزبن بن عبدالرحمن بن عبد3 الج 294.00             

9856418 احالم يسلم عمر 293.60             
EG02325987 محمد سامح فكرى احمد 293.00             

85857418 ̂ى سالم عبيد بالعر² سعيد م 292.20             
SA00221644 انور بن عE بن محمد العباد 292.20             

5545474 سيف عبيد عيa سلطان السويدى 292.00             
EG00365362 محمد هاMq شو�� نعيم 291.60             

10527618 ي� Plسالم سعيد صالح فضل ال 290.00             
JO00418870  PQعبدالحميد الشعي aعي sرا 290.00             
BH00010470  PQراويه فوزرى عبدالمحسن عبدالعزيز القصي 290.00             

19145028 ى Nlام M³مرت Nlمطلب م Nlمحمد م 288.20             
2584617 مرزوق ابراهيم سعد البطيح 288.00             

SA00845643 ه معروف مو� بخارى Nlسم 288.00             
SD00452178 مو� حسن احمد مو� 288.00             
SA00485921  Pqى بن بركه بن شارع الحر Nlحض 286.00             
SA00548521 M بن احمد بن صالح ال عاشور NOحس 286.00             
SA00569393  Mqصالح بن محمد بن صالح الزهرا 286.00             
SA00195417 محمد بن عيa بن صالح الدريهم 285.60             
SA00090657 M الخرس NOبن حس Eابراهيم بن ع 285.20             
SA00976834  Mqمنصور بن سعد بن عبد3 الشهرا 285.00             
IQ00251498 امNl ياn فاضل 284.40             
JO00853425 خالده محمود محمد حاج نمر 284.00             
JO00995101 نجاه سليمان سالم الرشدان 284.00             
SA00129566 مانع ناo سعيد ال حريد 284.00             
SA00228446 عادل خالد سلمان الصبغ 284.00             
SA00653623 M بن عE بن عبد3 ال عطيه NOحس 284.00             
SA27061970 Eبن محمد المحمد ع Eبن ع nيا 284.00             
SA00358974 ابراهيم بن محمد بن عE الحسون 283.40             
SA00215485 عبدالرحمن بن عبد3 بن عثمان العمر 283.00             

46749930  PQاحمد مطر سعيد حاذه الكت 282.00             
SA00858323 ه M فايز بن سعود بن هباش الخ 282.00             
SA23091968 فهد بن عبد3 بن مرسال بن مو� 282.00             
PK00326251 ZAINAB MIR AFZAL UL HAQ 281.00             
SA00138941 Eثامر بن فهد بن ابراهيم الغفي 281.00             

48906669 موزه محمد ناo الظاهرى 280.20             
43497328  Pqاالحبا Eع oفاطمه محسن زوجه محمد نا 280.00             
52300611 احمد عبدالعزيز عبد3 سعيد العامرى 280.00             

BR00421577 PAULO RIBEIRO SOARES FILHO 280.00             
CA00297562 MICHAEL CHERIF CHEHATA 280.00             



JO00872431  Mqوائل عبد3 محمد النوبا 280.00             
LB00587191  Mqفتو Eجمال ع 280.00             
SY00651259 محمد وضاح محمد صب{ صاصيال 280.00             

6184224 Tمحمد الدر oسهيله نا 280.00             
6535939 محمد عE محمد nحان 280.00             

23187367 عبدالحميد عبدالكريم محمد بوخشم 280.00             
67041642 احمد ابراهيم محمد عE السويدى 280.00             

EG00620152 حازم عبدالفتاح احمد البنا 280.00             
IN00987534 HEMENDRA NARENDRA BHATIA 280.00             
IR00159303 مهديه محمد ابراهيم خجسته خدابنده لو 280.00             
JO00674546 سمر انيس جريس عازر 280.00             
JO00678142 sخالد فت{ صادق القدو 280.00             
LB00748500 عليا يوسف ابراهيم 280.00             
LB00997731 غسان نبيل العا¡ 280.00             
YE00256399  PQج ]̂ حسام عبدالحبيب سيف ال 280.00             

4562951  PQعبيد يولك اجت Eسعيد عوض ع 280.00             
30722557 Yاسيا اسماعيل محمد زوجه عبدالرزاق هو 280.00             
80768702 هدى عبدالحميد محمد احمد 280.00             

SA00745874  M NOموفق بن محمد بن مو� بوخمس 280.00             
YE00018726 سمNl محمد عبدالعزيز سالم 280.00             

65672292 ̂[ المحرزى عبد3 خميس سالم محمد بن ح 280.00             
JO00670533 سعد شفيق عبدالهادى بريك 280.00             
SA00094130 عبدالصمد بن عبد3 بن معيض الصب{ 280.00             
SA00171523 M بن عE بن عبد3 الرمضان NOحس 280.00             
SA00210585 عE بن عبد3 بن ابراهيم سلهام 280.00             
SA00215421 ى Nlفرحان بن صامل بن عبدالمجيد المط 280.00             
SA00335415 عبدالمحسن بن احمد بن ابراهيم الحزي0 280.00             
SA00624755 صالح بن احمد بن عبد3 المطرود 280.00             
SA00658573 حسن بن عبد3 بن احمد ال مطر 280.00             
SA00816537 نزار محمد يوسف ابوالر� 280.00             
SA00891048 ى Nlمتعب نايف عويتق المط 280.00             
SA00987159  MQالثوي Eاحمد بن سليمان بن ع 280.00             
SA09018413 M سميا NOعبدالرحمن بن عمر بن ياس 280.00             
QA00325490 سعد سعيد احمد الكوارى 280.00             
SA00615899  MQمحمد بن فهد بن عبدالعزيز بن ثوي 279.80             
SA00592755  Mممدوح بن عبد3 بن سلمان الغريا� 279.40             
SA00917452 سلطان بن ناo بن فالح الغديرى 279.40             
SA00663332 رثانا بنت عبدالعزيز بن عبد3 الحسن 278.60             

9778635 عمر عيa سعيد عيa الفال� 278.40             
JO00656557 بالل جالل مصط�M خالد 278.00             
SA00124654  PQبن عبيد بن نايف العتي sسا 278.00             

50766631 aالشام Mqحميد سالم راشد سيف الحمرا 277.60             
54879633 محمد عبد3 كردوسعبيد العامرى 276.00             

IN00995631 SUSAN NINAN 276.00             
USA0018123 ZENA WARRAYAT 276.00             
SA00439567 عبدالرحمن بن ناo بن عبدالرحمن ابونهيه 276.00             
SY00371436 قاسم محمد الدكاك 275.00             
SA00255704 محمد بن حسن بن عE بن مطر 274.60             
JO00542297 طارق عE بشNl حمدان 274.00             
SA00653988 قحطان بن عبدالعزيز بن سعد القويز 274.00             
IN00586755 SHAH MITESH 274.00             
QA00189161  M}المري M NOهيا صقر شاه 274.00             



US00236654 TAREK HABAL 273.00             
49346468 ى Nlعبدالرحمن بريك عبدالرحمن المه Eع 273.00             

IQ00997823 سعد يوسف حمد 272.40             
6087121 سالم ناo سهيل سويدان العامرى 272.00             

SA00403822 نبيل بن عبد3 بن محمد الشايع 272.00             
SA00658377 Mى Mlسالم محسن صياح الع 271.60             
IN00633972 SHIRIN NOZAR BAMBOAT 271.40             
IN00814427 PREM TEKCHAND MENGHANI 270.80             

9834766 عبد3 خليفه عE دلموك بMQ جتب 270.80             
MA00127736 طارق افشتال 270.00             
SA00908878 M بن محمد بن حسن المهناء NOحس 270.00             
UK00669322 KEITH JOHN MCKAY 270.00             

98578450 Eسيف سعيد ال ع Eاحمد ع 270.00             
EG00631975 محمود محمد محمود حسونه 270.00             
IN22789945 ASHISH DHAM 270.00             
SA00347201 اسامه عE احمد الهاشم 270.00             
SA00475132 ابراهيم بن ناo بن عE المطوع 270.00             
JO32052046 ماهر قاسم محمد حمدان 269.00             
SA00287541 رشيد بن سالم بن حمد بن حريول 269.00             
SA00521293  Pqعبد3 بن محمد بن حمد الحر 268.80             
IN00993158 RASHEED PUTHIYA MADATHUMMAL 268.00             
SA00197256 عبدالمنعم بن حسن بن عبداللطيف االربش 268.00             
SA00452731 سعود بن عبد3 بن ابراهيم البواردى 268.00             
SA00621548 عE بن محمد بن منa الغامدى 268.00             
SA00977988 وسام عبدالرحمن حسن ال شيخ 268.00             
SA00368926 مرتM³ بن محمد بن عبدالوهاب العبد3 267.80             

63449691 احمد محمد احمد سالم صالح العامرى 267.20             
81016572 عزه عبد3 محمد 267.20             

SA00197512 عE بن عبد3 بن حسن بو صالح 267.00             
9764788 حمده احمد عبدالرحمن ابواحمد 266.60             

SA00674933 Eبن محمد المحمدع oبن نا M NOحس 266.60             
SA00196249 Mى Mlفايز كاسب عايد الع 266.00             
BH00865215 راشد خليفه راشد السياس 266.00             

98323988 Tمبارك محمد مطر المزرو 264.60             
SA00175530 حسن بن عيa بن محمد العبد3 264.00             
SA00717432 محمد بن حمد بن عبد3 الهويمل 264.00             

12678151 Tمسعود عدى جمعه الزرا Mلط� 262.80             
84175915 Tحمد ثعلوب سالم حمد الدر 262.00             

SA00065423  p
]aمها بنت عبدالعزيز ابراهيم القري 262.00             

8273207  Pqحسن رحمه الزعا Eفاطمه ع 261.80             
43417165 علياء راشد عبد3 261.80             
49994621  Pqحسن رحمه الزعا Eهند ع 261.80             
6061978  PQسعيد خلفان سعيد جمعه الكع 261.40             

SA00242397  Mqبن عبدالرحمن السدرا Eابراهيم بن ع 261.40             
SA00047548 عبد3 بن ابراهيم بن فالح الغدير 260.80             

22727703  pخالد خليفه السبو� 260.40             
1697848 سيف ماجد محمد خميس عتيق المنصورى 260.00             
3541244 احمد سالم احمد محمد الصيعرى 260.00             
4455255 خميسسالم مبارك مسلم بالليث 260.00             

42949174  PQوليد محمد خميس سالم الجني 260.00             
76534172 اسماعيل ابراهيم حسن الحمادى العبادى 260.00             

EG00525877 كمال عبدالمجيد محمد افندى 260.00             



SY00855394 عماد الدين محمد غالب حمشو 260.00             
2145418 ف ]n احمد عبدالكريم محمد ال 260.00             

59370019 Yطالب محمد سعيد برك المنها 260.00             
6531351 سالم مبارك سالم محمد بن علوبه 260.00             

15782523 اسماعيل ابراهيم محمد احمد 260.00             
22558878 نجال ء ب� محمد عمر المنصورى 260.00             
38873426 شيخه عبدالعزيز سلمان الحادى 260.00             
54998715 راد زوجه محمد Nlفرشته اسماعيل ام 260.00             
58588785 Yكما M NOصالحه محمد صديق محمد زوجه ام 260.00             

EG00521647 ياn حل0 محمد عواد 260.00             
IN00584751 RAFI AHMED GUNDRU 260.00             
IN00835448 BOSCO FRANCIS 260.00             
LB24315587 شادى احمد حمزه 260.00             
LK00275163 MAHANAMA BANDULA 260.00             
SA00589967 يوسف بن عبد3 مبارك الخميس 260.00             
USA0062145 SAMIR TUFAIL 260.00             
YM80509832 عمر صالح سالم حبليل 260.00             

7882478 عبد3 احمد محمد احمد السعدى 260.00             
99210785 Yيوسف عبد3 حسن عبد3 العبيد 260.00             

DZ00678922 فريده رويله 260.00             
IR00410056  Plهومن محود نعي0 اك 260.00             
SY00635417 طارق عادل السعدى 260.00             

4469537 زهره راشد محمد العلوى 260.00             
SA00127650 sاليا M NOمحمد بن حمد بن حس 260.00             
SA00192527 Yك الحما �lمحمد راشد م 260.00             
SA00198542 عبدالمحسن بن صالح بن عبدالحميد ال الشيخ 260.00             
SA00213472 صالح بن ي{ بن احمد ال فنيس 260.00             
SA00231231 فيصل بن تر¬p بن نايف بن حميد 260.00             
SA00587926 عبد3 بن سلمان بن محمد شليل 260.00             
SA00624871 sفهد بن محمد بن فهد اليا 260.00             
SA00872522 ناo بن عبداللطيف بن ناo الملحم 260.00             
SA00991082  PQمشعل بن مشلح بن ثامر العتي 260.00             
SA00993149 عE بن حسن بن عبد3 البحار 260.00             
SA00993190 Eبدر بن عواد بن رغيان الروي 260.00             
SA00998931 oالنا Eسلمان بن محمد بن ع 260.00             
EG00527164 عصام عE احمد محمد 260.00             
QA00852852 Yمريم عبد3 احمد خميس العبيد 260.00             
SA00987456 ماجد ابن جار 3 ابن حمدان الغامدي 259.80             

72187215 Yالعبيد oمحمد نا M NOجاسم حس 259.40             
46218851 aسالم بالروب القبي Eسعاد سيف ع 258.80             
4217570 sاحالم راشد محمد راشد الكيو 258.00             

57810308 aشيماء سالم احمد سالم الحب 258.00             
5557244 احمد عبدالغفار عبدالكريم توكل 258.00             

57749934 عائشه محمد احمد حمد السلي� 258.00             
EG00326539 امر عمرو عبدالحميد حمدى 258.00             
IN00987801 SURANJITA SHARMA KHAUND 258.00             
JO00623256 رائد وجيه محمد عثمان 258.00             
JO00764311 غاده فضل يوسف عقل 258.00             
LK00786221 JUDE MANOJ 258.00             
PK00368724 WAHEED ABBAS NOR MOHAMMAD 258.00             

4285515  Pqمريم احمد ابراهيم سالم جاسم اليعقو 258.00             
SA00098524 محمد بن حسن بن قاسم ابوسعيد 258.00             



SA00121475 سعيد عبد3 حسن الفرحان 258.00             
SA00214454 مMQ بنت عE بن مصلح ال سقالن 258.00             
SA00295048 خالد بن منيف بن فيحان السور 258.00             
SA00782510 M محمد العبا� NOعبداالله حس 258.00             
SA00312608 عبدالمحسن بن مطلق بن مسلم الدوnى 256.40             

5264597 فريده محمد زوجه محمد احمد محمد احمدى 256.00             
7705344 زا Nlزا عبد3 م Nlم MQم 256.00             

25534678 خالد عE مو� لنجاوى 256.00             
JO00785653  Pqمحمد مهدى احمد زنو 256.00             
SA00212568  p

]aمحمد الج pEمحمد عبدالع 256.00             
2154031 عE ناo عE ابراهيم البلو�[  254.40             

IR00765433 ه حضارى M Nlذبيح 3 مسيح 3 باك 254.00             
SA00415374 ماهر بن سعيد بن حسن المحندب 253.80             

23954900 عائشه جمعه سالم سيف الظاهرى 253.60             
12103185 سلطان مبارك حميد عبيد عياده 253.60             

SA00192428 مساعد بن عبد3 بن عبدالعزيز العصي0 253.60             
SA00126534 محمد حمد عبدالرحمن الهاجرى 253.20             
SA00349822 M العطاس NOنضال بن زين بن حس 253.00             

9425830 عE محمد خليل صالح الهاش0 252.80             
52618330 Tحمد عزان محمد المزرو 252.80             
17618956 ̂ى عE هيثم محمد صالح المي 252.20             

SA00603245 سعود بن سليم بن سليم السعود 252.20             
EG00711009 هشام عادل احمد فريد 252.00             
PAK0067451 HAFEEZ URREHMAN SUDDIQUI 252.00             

65471284 امنه عمر يوسف جاسم الدو�M ال سنان 252.00             
SA00316448 عيa بن قاسم بن حسن ابوسعيد 252.00             
SA00916325 خالد بن سعد بن عE الرشيد 252.00             

14159262 محمد السيد مهدى سيد احمد 250.40             
SA35978854 خالد بن حمود بن عوده هبيكان 250.40             

46954124 احمد عبيد محمد عبيد العامرى 250.00             
IN00647081 PERUNDARA MOHAMED KUNHI SHANAVAS 250.00             
PS00236541 محمد رفيف حمود 250.00             

5508085  Pqابراهيم سلطان محمد جاسم الزعا Eع 250.00             
20747846 يف عبدالرحمن شاكرى ]n احمد عبدالرحمن محمد 250.00             
58165899 ه محمد احمد سيف Nlسم 250.00             

IN00128945 JYOTI WAGHNANI 250.00             
4764041 عبد3 صالح حسن عبد3 شوش 250.00             
5204884 Eمحمد احمد عبد3 ال ع 250.00             

JO00025505 Eاحمد احمد طاهر ابولي 250.00             
SA00116537 sعبد3 بن سليمان بن عبيد النا 250.00             
SA00456524 عبدالعزيز بن زيد بن عبدالرحمن الدويرج 250.00             
SA00564921 ابراهيم بن احمد بن عبد3 الغامدى 250.00             
SA00694966 عE بن ابراهيم بن محمد القطان 250.00             
SA00784392 M بن عE العساف NOحمد بن حس 250.00             
SA00864249 عدنان بن احمد بن سالم البناى 250.00             
SA00990451  PQالعتي Mبندر بن مطلق بن ال� 250.00             
YE00998545 صالح احمد صالح الحامد 250.00             
IN00897645 MITEN DILIP ASHER 250.00             

OM85529607 ايمن بن محمدرحيم بن دادمحمد البلو�[  250.00             
SA00848277 جوزه بنت محمد بن ثواب الشمرى 249.40             
SA00988434 باقر بن عE بن عبد3 الخميس 249.40             

56857944 M زوجه عE حسن عE بن فراج NOحنان حس 249.00             



YU00028736 MARKO MIHAILOVIC 249.00             
75314957  �Qرقيه طالب عبد3 اليا� غي 248.20             

JO00548900  M NOمؤيد رشيد عبدالفتاح ياس 248.00             
SA00962587 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الغامدى 248.00             

70096670 M سالم صالح الراشدى NOمحمد حس 246.00             
87333083  PQسعيد جمعه راشد محمد الكع 246.00             
6123788 عوض عبد3 محمد 246.00             

IR00687242 AZADEH HOSSEIN GALADARI 246.00             
LB00867651 ض{ عبدالقادر م ى 246.00             
SA00648812 منصور بن صالح بن محمد المقبل 246.00             
SA00992604  Mqعبد3 بن سعيد بن عبد3 الزهرا 246.00             
JO00352892 M عبدالكريم ابراهيم NOحسام ام 245.60             

87398009 سلطان ابراهيم يوسف خلفان الحمادى 245.40             
70085896 عيa محمد بوالصفارد 245.20             
4762533 اقبال بيكم محمد زين العابدين 245.00             

EG00316786 دارين احمد محمد حسن ابراهيم 244.00             
SA00758574 فهد بن هويمل بن فراج ال فويز 244.00             
SY00062301 محمد سعيد عبدالرحمن كناكريه 243.20             
AU00542158 DENISA SALKOVIC 242.40             

32403916  Pqمحمد سالم هال M NOسالم Eخليفه ع 242.20             
31548530  PQخميس ظاعن عبيد ظاعن الجت 242.00             
6252601 عائشه سالم عE سالم العامرى 241.40             

69414803 خوله عE احمد عبدالرحيم ت�� السمي� 241.40             
SA00079950  PQمحمد بن عبدالرحمن  بن سالم الحلي 241.00             
SA00129844 عماد بن سعيد بن قاسم المحاسنه 241.00             
SA00539131 يل قاسم سل0 السل0 Plج 241.00             

51368648 سالم محمد سويدان سعيد القمزى 240.40             
SA00986754 Eبن حسن الع M¡احمد بن ر 240.40             

89664548 سالم عبد3 سالم محمد بن سويدان القايدى 240.20             
IN00376267 HUNED NURUDDIN KARJATWALA 240.00             

1201430 فاطمه احمد غالم درويش البلو�[  240.00             
1425567 Tمحمد احمد راشد بخيت المزرو 240.00             
6750605 Tمريم احمد راشد بخيت المزرو 240.00             
9857410  Pqمحمد حارب محمد حارب الزعا 240.00             

43519200 ناo محمد عبد3 محمد السويدى 240.00             
95561376  MQجاسم محمد احمد حسن الحوس 240.00             

CA00564022 AHMAD RUHI EL CHEIKH ISA 240.00             
EG00782552 Eعبد3 العالي M NOسل0 حس 240.00             
IN00864562 DEEPAK DHAWAN 240.00             
JO00982136 ايناس بدر عبدالفتاح الحروب 240.00             
PS00251874 ديانا فؤاد شعبان محيسن 240.00             
PS00412279 M مسعود حجاج NOمسعود مع 240.00             
YE00182513 ى Plوديع سالم مرشد االغ 240.00             
SY00164571 بشار ابراهيم بدره 240.00             

1245783 سعيد محمد خورشيد المطوع 240.00             
1883991 علياء سعيد حمد سعيد بن عتيق الفال� 240.00             
2147417  Pمحمد احمد حا� Pهاله احمد زوجه حا� 240.00             
4369649 نا�P الحاى مبارك احمد عبد3 240.00             
4733388 Tخالد خليفه فاضل خليفه المزرو 240.00             

65412514 عبيد سعيد عبيد خلفان بن جرشالسويدى 240.00             
78611629 Eيوسف محمد حسن محمد جمال اه 240.00             

EG00129847  Mسعد السيد حامد موا� 240.00             



EG00216578 سناء محمد احمد سالمه 240.00             
EG00875218 Eهبه مجدى محمد الجمل سيد ع 240.00             
IN00658463 YASHODHAN DHANANJAY BORKAR 240.00             
IN00975597 VIJAY KUMAR 240.00             
IQ00645223 سالم عبدالجليل ابراهيم 240.00             
NZ00124596 IAN ROSS ADAMS 240.00             
US00665202 MOHAMMED SALEH  NAIMAT 240.00             

73492551 Yعبد3 عبدالرزاق محمد عبد3 هو 240.00             
IR00842100 Eبروين عبدالكاظم فض 240.00             

OM00639978 هيثم بن مرتM³ بن احمد سلطان 240.00             
6251871 عائشه عمران زوجه خالد سيف محمد السويدى 240.00             

74954197 Eصالح يوسف سيف ابراهيم ال ع 240.00             
SA00231580 خالد بن عبدالعزيز بن عبد3 الدبيكل 240.00             
SA00237622 عبدالخالق بن محمد بن فرحه الغامدى 240.00             
SA00346672 ى Nlمحمد بن صالح بن خصيوى المط 240.00             
SA00385644 sاليا oبن مهدى بن نا oنا 240.00             
SA00625922 الطيب الطا�q بن محمد بن عطاº الياس 240.00             
SA00695325  Nlال عج M NOسعد بن سعيد بن حس 240.00             
SA00724973 ابراهيم محمد رشيد الرشيد 240.00             
SA00750697 عبدالمحسن بن عبد3 بن محمد ال عطيه 240.00             
SA00915473 خالد بن عبد3 بن محمد العجيل 240.00             
SA00963214 محمد عبد3 عpE الدين 240.00             
SA00987510 محمد بن هادى بن مسفر ال مريح 240.00             
SA07124585  M NOبليغ بن قاسم بن م� ال ابا حس 240.00             
SA20111979 احمد بن عE بن سلطان الشلوى 240.00             
IN00752135 CLIVE MARIO FERNANDES 240.00             
JO00445217 وسام مخلوف محمود مخلوف 240.00             

OM00142369 عE سالم جمعه البلو�[  240.00             
2211321 موزة مسلم محمد بالزمل 239.80             

61434968 احمد عبده سعيد احمد العزعزى 239.00             
43347429 مدرك محمد عامر سعيد الصيعرى 239.00             

EG00018265 يف ]n يف ]n يف عبدالغفار ]n 239.00             
AU00256252 JODI LYNETTE RYAN 238.60             

69242618 M اسماعيل زعرب NOانور حس M NOحن 238.00             
6415872 عبNl عبد3 الوطMQ زوجه محمد الحمادى 238.00             

JO00471179  M NOمراد عاهد عبدالعزيز حس 237.80             
24911108 كريمه سالم محمد عبد3 المري 237.40             

EG00412204 ايمان محمود عبدالرحمن محمد 237.40             
EG00487255  Mمحمد عبدالسالم حن� 236.40             
IQ00596711 دينا ساs سعيد 236.40             
PAK0099812 WASEEM SHERAZI 236.40             
SA00752782 اهيم Plعبد3 بن ابراهيم بن صالح ال 236.40             
SA00302450 ناهد بنت عبد3 بن حمدان الدرعان 236.20             

65236523 محمد اكPl سليمان احمد البلو�[  236.00             
SA00294760 مهدى بن صالح بن منصور ال عوض 236.00             
SA00325980 جعفر بن احمد بن مهدى ال خميس 235.40             
IN00983422 VIVEK KUMAR BALANEY 235.00             
IQ00125488 مثMQ محمد رشيد 234.20             
SA00364521 خالد بن محمد بن صفNl الدوnى 234.20             
IN00574966 PANKAJ OR MAHENDRA 234.00             
PK00255278 FAHAD ARSHAD 234.00             
JO00883546 محمود احمد عبدربه االطرش 234.00             



SA00462135 سمNl بن خليل بن عيa المجحد 234.00             
OM00018726  Mqسليمه بنت خالد بن محمد الغيال 233.80             
MA00154470 سناء عنقود 233.80             

1287991 يوسف حسن جاسم حسن الحمادى 232.00             
IN00215465 ASARAF CHEMBATHAYIL MOIDUTTY 232.00             

13204130 Eعبد3 غالم مراد ع 232.00             
IR00991205 عزيزه عبدالخضNl البونعيم 232.00             
SA00137156 ¬ �lبن محمد ال aاحمد بن عي 232.00             
SA00709499 M الباذر NOناظم حسن حس 232.00             
SA00784714 عبدالعزيز احمد مهدى العبكرى 232.00             
SA00994345 مبارك بن محمد بن يحNQ القارح 232.00             

41903748 Tسالم مطر خميس خلفان المزرو 231.80             
SA00759086  Nlصالح بن محمد بن صالح الخض 231.40             

8144567 ى Nlهالل محمد هالل المه 231.00             
LB00478390 روال احمد ترك 231.00             
SY00521510 Eعبدالرحمن فاروق حل 231.00             
SA00975432 فاطمه بنت عبدالغMQ بن عبد3 المهناء 231.00             
JO00749635 عصام ابراهيم خليل حسن 230.80             

9087766 سالم صالح حمد محمد يزرى العامرى 230.00             
SY00674033 sماجد محمد فيو 230.00             

4049422 مهدى عباس  عE سلمان الهاش0 230.00             
7798765 باقر يونس باقر 230.00             

26109689 M البناء NOحس Eامينه ع 230.00             
57045938  Mqشهاب عبدالرحيم عبدالكريم الزرعو 230.00             

EG00418734 عالء الدين مصط�M عبدالفتاح 230.00             
IN00258550 RUBINA KHAN 230.00             
IN00986705 PARVEZ ESSA ALIMOHAMMED MERCHANT 230.00             
JO00532214 امل جميل نبيه خليل 230.00             

45526074 عE عبد3 مال حسن درويش 230.00             
LB00326695 عE ابراهيم اللدن 230.00             
SA00025161 سالم بن مانع بن محمد ال ريشان 230.00             
SA00064511 سعود بن عبدالعزيز بن شايع المو� 230.00             
SA00249869 جمال بن عبد3 بن سعد المال¸ 230.00             
SA00274845 عبد3 بن محمد بن محمد المبارك 230.00             
SA00325687 واصل بن احمد بن ابراهيم البخيتان 230.00             
SA00658946  PQابراهيم بن معيض بن حمدان العتي 230.00             
SA00693175 M  القطان NOبن عبد3 حس M NOحس 230.00             
SA00786604 ماجد بن فهد بن ابراهيم الشويعر 230.00             
SA00875540  M NOمحمد بن عبد3 بن حمد الحس 230.00             
BH00445369 فيصل مصط�M عبد3 احمد البست� 230.00             
SA00632197  Mqالنبها M NOخالد بن حس 229.60             

85746300 s M عوض صالح عوض سعيد محمد الح 229.20             
IN00978522 JANIBASHA SADIQUE BASHA 229.00             
LB00894313 خالد محمد حمود 229.00             
SA00759867 محمد بن عبد3 بن عE الغامدى 229.00             
SA00874711 Eبن عبد3 الجبي Eمحمد بن ع 229.00             

64059466 aمحمد خميس القبي oنا 228.60             
3554690 نبيل جاسم عبد3 الشيخ 228.00             

SA00152054 عبد3 بن فوزان بن عبد3 العمرى 228.00             
SA00854854 توفيق بن حمد بن محمد العوده 228.00             
SA00994102 sفيصل بن جابر بن مهدى اليا 228.00             
SA00256388 عE بن ابراهيم بن عبد3 المنيان 227.80             



7499947 sسويد الريا Eساميه ياقوت ع 227.40             
SA00159637 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالغ 227.20             
SA00224381 oالنا oصالح بن ابراهيم بن نا 227.00             
SA00621358 غشالريس Plسليمان بن ريس بن ال 227.00             

50152914 Tامنه ب� عبيد المزرو 226.00             
21626216 بتول احمد عباس 226.00             
34627781 اريج محمد صالح عيa القرق 226.00             
99451208 M ماجد الجوادرى NOوليد عبد3 حس 226.00             

YE00748019 نا�P عبد3 حسن المنت  226.00             
SA00386434 اهيم Plال Eحسن بن محمد بن ع 226.00             
SA00476257 فاضل بن احمد بن محمد القطان 225.80             

1247302 سل0 ربيع عE ربيع هاشل المسمارى 225.60             
67928958 امنه ربيع عE ربيع هاشل المسمارى 225.60             
72212675 راشد ربيع عE ربيع هاشل المسمارى 225.60             
91068946 سيف ربيع عE ربيع هاشل المسمارى 225.60             
52270619 عمر حميد صالح يوسف الهوY السويدى 225.00             

SA00316787 ى Nlال محيا عس Eبن ظافر ع Eع 225.00             
65038495 ي� Plال NQعادل عبد3 محمد يح 224.20             

SA00128934 منيف بن محمد بن احسن بن منيف 224.20             
4582171  �Qعبد3 حميد الرمي Eمحمد عبد3 ع 223.00             

SY00645282  Mqمحمد عالء قرعو 223.00             
SA00236881 فهد بن محمد بن سليمان ال^يع 223.00             
SA00275181  Mqبن مشبب القحطا M NOمحمد بن حس 223.00             
SA00219656 عبدالعزيز بن عثمان بن عبد3 اللميلم 222.20             
SA00629311 Eمحمد بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الهذي 222.20             
SA00237752 M بن عE الحماده NOرمضان بن ياس 222.00             
SA00254825 خالد منصور سعد القاسم 222.00             
SA00512340 غسان سعيد محمود الشيوخ 221.40             

87251718 حسام احمد سالم احمد درويش 221.00             
LB00985677 Yنادين فيصل الو 221.00             

4322112 aسالم جمعه محمد جمهور القبي 220.40             
5348521 احمد كمال حمزه الحسن 220.40             

SA00468472 فؤاد خالد عبدالعزيز الملحم 220.40             
5462539 شماء مبارك سعيد المنصورى 220.00             

25698758 Yالمنها M NOصالح البط Eطارق سالم ع 220.00             
34699036 M الخورى NOمحمد ام MQم 220.00             
60596019 هادف حمد محمد عفصان المنصورى 220.00             

EG00697810 قاوى ]̂ امل عبدالحسيب السيد حامد ال 220.00             
JO00135687  M¡بسام يوسف فارس القا 220.00             
JO00262387 يف محمد بشNl الدبابسه ]n 220.00             
JO00952230 حنان مروح صالح حميدى 220.00             
JO09148395 aجميل محمد محمد العي 220.00             

4510645 ى Nlعبيد محمد جابر معضد المه 220.00             
5265341 باسل سيد افضل اال فردى 220.00             
6531433 ى Nlاالم Eاحمد ابراهيم حسن ع 220.00             

21616166 حنيفه عE حا�P محمد الدرم� 220.00             
48455713 محسن محمد عبد3 الصايغ الغافرى 220.00             

CN00129071 ZHOU YUXIAO 220.00             
EG00724914 محمد عE ابراهيم ندا 220.00             
IN00548827 NARENDRA VISHWANATH SHETTY 220.00             
JO00501456 يم ]n عبدالرحيم حسن عبدالحميد 220.00             
JO00994782 عادل سمNl عادل عويضه 220.00             



JO03875418 M عقروق NOمحمد ام Nlعصام زه 220.00             
LB00266458 محمد عفيف غدار 220.00             
LB00519730 حنان محمود عصفور 220.00             

OM00748102 هالل بن خميس بن عبد3 المان£ 220.00             
PAK0010750 RIAZ AHMAD ROOMI 220.00             
SA00027813 ى Plمتعب بن جميل بن صالح الخي 220.00             
SD00584677 عمر احمد ماهر محمد 220.00             

95553365 aجاسم راشد خلفان الشام 220.00             
98986532 عمر عيa ابراهيم سليمان المازم 220.00             

OM00914315 حنيفه مو� صالح البلو�[  220.00             
5232156 aعبد3 بوفرحه الشام oحميد نا 220.00             

97303193 عبيد عيد محمد بلبلوه 220.00             
EG00532201 مطيعه احمد محسن عبدالحميد 220.00             
PAK0054160 MR JAWWAD ZAKI 220.00             
SA00313243 عE بن عبدالحميد بن محمد الحسن 220.00             
SA00315869 sاليا M¡فهد بن سعيد بن مر 220.00             
SA00347690 ابراهيم بن ناo بن ابراهيم بن هدهود 220.00             
SA00423789 عE سعيد جمعان الغامدى 220.00             
SA00426524  Mqمحمد صالح عايض الشمرا 220.00             
SA00467681 م� بن عيa بن احمد ال خليفه 220.00             
SA00478624 رياض بن احمد بن عE المسلم 220.00             
SA00514856  Mqسعود بن عبدالعزيز بن صالح الصمعا 220.00             
SA00521643  Mqخالد بن احمد بن شخص الزهرا 220.00             
SA00522361  PQشبيب بن عبد3 بن عبدالرحمن العتي 220.00             
SA00522478 عE بن ناo بن ح{P الطويل 220.00             
SA00553650 محمد بن احمد بن سعيد الجابرى 220.00             
SA00562334 راشد بن سيف بن مبارك الخاطر 220.00             
SA00562587 سماعيل بن فهد بن احمد البوخديم 220.00             
SA00612459  Mqضيف 3 بن سعيد بن محمد الشهرا 220.00             
SA00621324 خالد بن صالح بن عبدالعزيز البووشل 220.00             
SA00650461 عبدالهادى بن كامل بن سلمان ال حبيب 220.00             
SA00826524 ابوطالب منصور احمد زربان 220.00             
SA00902198 مزيد بن داواد بن سليمان الفايز 220.00             
SA00995671 وسام ابن صالح ابن زيMQ بن صديق 220.00             
SA61660997 M بن محمد بن صالح بن درع NOحس 220.00             
PK00334765 MUHAMMAD FAHAD 220.00             
BH00528808  Nlحسن م M NOحس M NOحس 220.00             
JO00211487 اسامه محمد هاشم سعيد الحسن 219.80             
SA00444512 محمد بن عE بن مهدى بMQ هميم 219.60             
MA00097784 محمد اكناو 219.00             
SA00647177 تيسNl بن عبد3 بن حسن الدروره 219.00             
BH00745230 خالد محمد عبدالرحيم محمد 219.00             
SA00837091 احمد بن مطر بن مليحان الشمرى 218.00             
SD00264542 حامد احمد ادريس محمد 217.80             
SA00653311 احمد بن عE بن جواد المو� 217.60             
SA00319755 احمد بن صالح بن عE القوي£ 217.40             
SA00368514  Pqنواف بن حمود بن محسن الحر 216.80             
SA00748566 محمد بن صالح بن عE الغامدى 216.80             
PS00298262 محمد خليل احمد عارف عزام 216.20             

3030409 احمد محمد احمد خلفان مطر جباره المرر 216.00             
IN00026584 NIKHIL ASHOK BELANI 216.00             
TR00993511 NURBANU AKSIT 216.00             



PS00452379 نضال سميح اسماعيل عكيله 216.00             
SA00123522  Mمبارك بن سلطان بن سالم الصيي� 216.00             
BH00751612  Mqخليفه محمد خليفه صقر ال ثا 216.00             

13682908 s M محمد ساعد خلفان الح 215.60             
YE00136552 فهد عبد3 محمد العمودى 215.60             
EG00524879 فكرى احمد محمود الشاف£ 215.00             

1212507 Eسعيد عبد3 عبدالملك اه 215.00             
6455633 منال عبد3 زوجه احمد عE هديب المالود 215.00             

40964830 M ابراهيم محمد NOعادل حس 215.00             
57683822 عيد راشد سعيد الهاجرى 215.00             

FR00986711 ISABELLE FRANCISE DELCOURT 215.00             
UK00876650 AHMAD CHABAREK 215.00             
YE00294316  Mqالسيا Eمحمد عبده ع 215.00             

52503012  PQعبدالرحمن النق Eعبد3 ع 215.00             
EG00874533 حن�M فه0 رجب محمد 215.00             

82274283 عائشه محمد حسن البلو�[  215.00             
SA00052899  MQعبد3 بن سعيد بن محمد باشني 215.00             
SA00064557 يوسف بن م{ الدين بن شمس الدين فاضل 215.00             
SA00068720 عE بن جواد بن حسن بوحمد 215.00             
SA00387815  Pخالد بن عبد3 بن عبده عوا� 215.00             
SA00398951 غانم بن مشارى بن حمد المشارى 215.00             
SA00475897 عبدالمحسن بن حبيب بن حسن ال مطر 215.00             
SA00569600 يعقوب بن يوسف بن عبد3 العبيدان 215.00             
SA00985435 احمد بن حسن بن عE الحنفوش 215.00             
SA00915432  M NOمحمد بن مبارك بن سالم البوعين 214.80             
SA00624031 عبد3 بن مانع بن مهدى ال سليم 214.20             

7878611 عيa مبارك ياn مبارك 213.80             
SA00475837 يده بن عيa بن حسن النوي  ]n 213.60             
SA00498753  M¡ماجد بن عبدالرحمن بن عبد3 العيا 213.60             

6540455 فهد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بحلوق 212.80             
DZ00364558 ناديه عن  212.00             
UK00986534 HATIM ABDIN ABDELAZIZ 211.40             

7485741 بدر عبدالكريم الماسمحمد المر 211.20             
SA00684513 عبد3 بن عبدالعزيز بن عبد3 العيدان 211.00             
SA00165682  PQصالح بن محمد بن عبداللطيف الشعي 210.80             
SA00287737 سالم بن احمد بن عبد3 باسليمان 210.60             

1236998 sدانه عبد3 محمد مسلم محمد المحر 210.00             
JO00874246 يف ديب يوسف قنديل ]n 210.00             

6569979 ه Nlالعم Eع M NOحس Eراشد ع 210.00             
61781235 خديجه محمد اللنجاوى زوجه عبد3 الحمادى 210.00             
79709870 امينه سلطان سعيد سلطان المرى 210.00             

SA00567883 صادق بن عبد3 بن عيa المحسن 210.00             
16627756 M البناى NOعبد3 حس Eفيصل ع 210.00             

PK00135879 NASIR MEHMOOD MUKHTAR AHMED 210.00             
65344661 Eعبد3 ال ع Eجاسم عبيد ع 210.00             

SA00163254 M ال قوصع NOبن سالم بن حس oنا 210.00             
SA00214141 عبد3 بن عبدالرحمن بن محمد العمودى 210.00             
SA00253900 نوره بنت مسلم بن محمد الشواف 210.00             
SA00614217 ى Nlابراهيم بن مسفر بن ابراهيم الحب 210.00             
SA00993900 ماجد بن مسفر بن سفر بعيه 210.00             

23096099 عE محمد غيث السويدى 209.80             
6654854 عبيد حسن حميد خلفان ركاض 209.40             



10519353 aمحرول الشام Eع Nlمه Eحمد ع 209.00             
PS00957454 عادل سليم سلمان الحمايده 208.60             
SA00195540  M¡ال ر Eعادل بن حسن بن ع 208.60             
UAE0045767 Eعادل حيدر حسن ع 208.00             
SA00188428  Mqبن م{ القحطا Eعوض بن ع 208.00             
SA00469639 صالح بن عبد3 بن ناo الدباس 208.00             
SA00674820 سلمان بن غزاى بن نور الجدي£ 208.00             
SA44975587 عE بن احمد بن محمد العبد3 207.80             
ES00459577 XAVIER SERRADESANFERM 207.40             

KW00775421 محمد نورى ابراهيم الزايد 207.40             
PS36685700 �̂ احسان ابراهيم ال 207.00             
SA00236551  Mqنبيل حمزه احمد النبها 207.00             
JO00751030 احمد محمد محمد العا¡ 207.00             
SA00658277 وك بن نوPq البلو�[  Plغالب بن م 206.80             
SA00391355 محمد بن عE بن حمد العتيق 206.40             
SA00058796  M}عبدالسالم بن محمد بن عبد3 المم 205.00             
SA00266150 محمد بن ابراهيم بن محمود النجار 205.00             
SA00421203 عبد3 ابراهيم يعقوب فالته 205.00             
SA00423379 محمد بن عبدالوهاب بن طالع الشهرى 205.00             
SA00978166 عE بن حسن بن احمد ال ادهيم 204.40             
SA00149837  Mqخالد بن احمد بن فرحان الزهرا 204.00             
SA00235612 احمد بن عE بن عبد3 ال مدن 203.00             
SA00842231 Mى Mlبن قاعد الع �Qمحمد بن مغ 202.80             
PS00643296 حماده رعاب محمد ابودقه 202.40             
SA00251466 عيa بن عE بن مدن البدن 202.00             
BH00039445 محمد جاسم محمد العجالن 201.20             
SA00857491 فهيد بن عبد3 بن هادى السبي£ 201.00             
SA01545484  Pعبدالمنعم بن محمد بن عبدالوهاب الحا� 201.00             
SA00415671 عبدالغMQ بن عبد3 بن عبدالمحسن العبدال 200.80             

OM00568923 عE بن احمد بن مستهيل باعوين 200.80             
SA07742390  p

M¡بن فايز العار oفايز بن نا 200.60             
SA00681765 اك Plمحمد بن عبداللطيف بن محسن ال 200.20             

4671327  MQغريب جمعه غريب الحوس 200.00             
33979776 احمد صالح جمعان محمد الصيعرى 200.00             
9163221 حميد سالم حميد الضحاك المنصورى 200.00             

78146764  PQشيخه سالم حمد الجني 200.00             
JO00185963 Eاسامه صالح محمد ابوع 200.00             
IN00467199 STEVEN ANGELO PINTO 200.00             
IN00645465 AMAR HABIBULLAH 200.00             
IN00786254 SUBIYA ANEES 200.00             

1205501 زينب حامد قاسم سعيد المشهرى 200.00             
1298389 سعيد مرزوق مبارك المنصورى 200.00             
1376839 خوله محمد يوسف الخورى 200.00             
1767868 محمد عارف عمر ناo عE حويل 200.00             
2513571 ى Nlطالل سيف عبيد ماجد المه 200.00             
2645585 Tعبد3 المزرو oطارق راشد نا 200.00             
2669412 روضه سعيد عE المنصورى 200.00             
2845720  PQمحمد سلطان سعيد سالم الكع 200.00             
3541258  Pqعبد3 حمدان الزعا oحمدان نا 200.00             
4095007 سيف مبارك سيف خليفه القمزى 200.00             
4475222  pEاحمد عتيق محمد عطشان الهام 200.00             
4517841 بخيت سعيد عيa محمد الفال� 200.00             



4976938 خالد خادم سالم حرموص المنصورى 200.00             
5414789 Tمحمد سارى بلوش براك المزرو 200.00             
5422965 عبد3 عامر الحاشدى 200.00             
5426487 M ابوبكر عE الحامد NOحس 200.00             
5434212 Tحميد الدر Eعبد3 ع 200.00             
6262586 اسماء عبد3 عيa محسن النويس 200.00             
6479662 مسيعد خالد محمد المنصورى 200.00             
6487702  �qصالح محمد عبد3 سليمان الحار aعي 200.00             
6645846 خالد سعيد محمد الحضارم 200.00             
6911808 M مبخوت محمد العامرى NOمحمد سالم 200.00             
6932166 خNl 3 شمال الفارس 200.00             
6944769 يوسف احمد محمد عبد3 البلو�[  200.00             
7087028  M}عليوان مري Eفاطمه مرزوق ع 200.00             
7399115  Pqمهدى محمد االحبا Eمهدى ع 200.00             
7840012 رباب احمد زوجه عE محمد ابوحليقه 200.00             
8016369  PQمحمد حميد خميس محمد الكع 200.00             
8251631 جمعان هادى جمعان عبد3 باحكم 200.00             
8850496 صالح سهيل عE طويرش العامرى 200.00             
9644136 سهام خليل نظp0 ابراهيم عالء الدين 200.00             

14920494 Tنواف محمد عبدالرحمن المنا 200.00             
18565438 شهاب احمد محمد عبدالرحيم الفهيم 200.00             
22889758 Tعفراء مسعود زوجه عيد محمد احمد المزرو 200.00             
23114766 عبد3 محمد عبد3 بالحزم الجعيدى 200.00             
25904030 نور احمد سعيد زوجه عE محمد العمودى 200.00             
28794565  ]aمريم سالم زوجه راشد سعيد راشد القي 200.00             
32547445  PQحسن جل M NOهاله حسن زوجه فريد حس 200.00             
34228371  Pqيوسف محمد عبيد الزعا oنا 200.00             
36215214 Eمحمد الهام P}ح Nlجابر عم 200.00             
36289530 احمد مبارك مسعود جاسم الظاهرى 200.00             
38117536 ف الجابرى �lجمال خالد محمد م 200.00             
44402500 aبوعال مه القبي aمحمد بتال عي 200.00             
49469801 ه سالم قناص العامرى Nlمحمد النخ 200.00             
50526991 امنه بالل محمد خليفه 200.00             
52569355  PQالجني Eاحمد ع NQ̂ى يح ي 200.00             
52950107 راشد عE سيف عبد3 الشغل المحرزى 200.00             
55436136 aمحمد مبارك جمعه مبارك القبي 200.00             
56311758  MQعبدالوهاب عبد3 خلف الحوس 200.00             
56351338 Tنجوى محمد زوجه عبد3 محمد المزرو 200.00             
64011147 عبد3 يوسف جابر محمد الحمادى 200.00             
74461920 محمد ابراهيم احمد التمي0 200.00             
84272246 سناء ز¬ يوسف 200.00             
84558073  Mqحميد بخيت محمد العريا 200.00             
84673349 aمصبح عبد3 مصبح الشام 200.00             
85797383 sمبارك صالح محسن الهما 200.00             
86155621 احمد عتيق سيف غانم السويدى 200.00             
89562167 موزه مطر العفارى مطر المنصورى 200.00             
90387626 aمحمد بوسناد الشام Eع M NOحس 200.00             
96587596 مسلم سالم مبارك زعي�l العامرى 200.00             
98775651 عمر ابوبكر احمد عوض باعبيد 200.00             
99563314  PQالجني Nlسعيد حمدان عبد3 نظ 200.00             

EG00018724 هشام جمال عبدالعا² فرج سيف الدين 200.00             
EG00183546 Tعبداللطيف رفا Eعزه ع 200.00             



EG00244536 محمد نائل احمد ابوزيد 200.00             
EG00623547 طلعت الحفMQ محمود الدسو��  200.00             
EG00654123 منNl عبدالفتاح عE عبدالمجيد 200.00             
EG00786288 احمد ابراهيم محمد ابراهيم 200.00             
EG00878670 عمرو السيد رشاد السيد 200.00             
EG44578874 Yجميل السيد ابراهيم متو 200.00             
IN00051260 RAVI LACHHMANDAS MUTREJA 200.00             
IN00127655 SARAT CHANDRA KUMAR 200.00             
IN00367183 JITENDERA KUMAR 200.00             
IN00625138 KALLAT HANIKAL MOHAMMED 200.00             
IQ00884582 ماجد عبدالحميد جلوب 200.00             
JO00023652 محمود عوض سلمان عوض 200.00             
JO00031901 زياد احمد رشيد محافظه 200.00             
JO00065485 خالد محمد حمد شناق 200.00             
JO00269874 عماد احمد مصط�M عبدالوهاب 200.00             
JO00315477 صابر ابراهيم محمود صالح 200.00             
JO00647970 شكريه سليمان رمضان ابواصبع 200.00             
JO00981652  Pمو� مر� aعصام عي 200.00             
JO05572916 بشار تيسNl محمد تفاحه 200.00             
JO17624150 وك Plعصام احمد اسعد م 200.00             
JO91619467 فادى محمود نجيب السلمان 200.00             
LB00526891 مامون غسان ستيته الم ى 200.00             
LB00586299 مالك محمد طارق بعجور 200.00             
MA00454741  Mqافينا العمرا Mسيدى المصط� 200.00             
MA00496846 Yمدغا Mالمصط� 200.00             
NL00123652 JAKOB LEVINUS 200.00             
NZ00126459 NABIHA MOUSTAFA HAJ MOUSTAFA AZDUZ 200.00             
OM00251347 عE بن محمد بن سعيد الفار� 200.00             
OM00586903 aبن خميس العوي Eسالم بن ع 200.00             
PAK0027688 MALIK UR REHMAN 200.00             
PK00578392 ATAULLAH ABDUR REHMAN 200.00             
PK00585234 HARIS ABDULLAH KHAN 200.00             
PS00223196  M NOمحمود منيب الشيخ حس 200.00             
PS00377151 اياد حسن العنيس 200.00             
PS00452217 فهد وائل محمد nور 200.00             
PS00995633 احمد محمد ايوب 200.00             
PS05569492 M غنام NOمحمد حس 200.00             
SA00046827 يك بن سعيد العامرى Plبدر بن ال 200.00             
SA00109745 aمحمد بن شامس بن محمد الشام 200.00             
SA00157410 عواطف عE سليمان المنصور 200.00             
SO00367821 MOHAMED JAMA NUH 200.00             
SO00754848 مصط�M حسن فارح 200.00             
SY00232565 وسيم نايف العيد 200.00             
SY00332847 ليE محمد عادل البوال��  200.00             
SY00458112 تمام نجدت منال 200.00             
SY00526991 رامل اسعد طنوس 200.00             
SY00549783  PQمحمد نورالدين الحل 200.00             
SY00872852 عادل سلوم صقر 200.00             
SY00961823 محمد خالد ممدوح الجرا��  200.00             
SY00984430 عبNl احمد عباس زوجه محمد غيث صفيه 200.00             
SY00991547 محمود هالل اعقيل 200.00             
SY44788814 عيa احمد الكليب 200.00             



TN00542185 sزمز Mqمحمد الحبيب بن الجيال 200.00             
UK00352411 ARIF AHMED HASSAN HUNASHI 200.00             
UK00523317 EMAD ALBERT FAHIM 200.00             
YE00128765  Mجمال سعيد محمد المخال� 200.00             
YE00287826 خالد عبد3 عامر محمد 200.00             
YE00531819 M صالح NOعباس حس 200.00             
YE00549976 سعيد ثابت عبد3 مشطل 200.00             
YE00678621 عبد3 صالح ضيف 3 الوهيب 200.00             

5584379 صالح محمد احمد محمود النعي0 200.00             
5688148 خالد طالب محمد السمرى 200.00             
6795498 يوسف عبد3 محمد خميس الفار� 200.00             

11447859  PQبخيت الكت Eسهيل راشد ع 200.00             
12515351 حرPq الطشه ثعيلب عE العامرى 200.00             
18121448  Mي� ]̂ سل0 صالح زوجه محمد سالم صالح ال 200.00             
25681155 سل0 احمد سالم عبد3 باصليب الحضارم 200.00             
95846813 عامر غانم حسن سعيد العامرى 200.00             
99210475 فاطمه خليفه زوجه سلطان سعيد محمد العريان 200.00             

JO00214475 اياد فه0 محمود درويش 200.00             
JO00985123 جمال العبد محمد ابوغنوبه 200.00             

OM00269891  paغافان محمد الشام p
MQعبدالغ 200.00             

PK00692130 MUHAMMAD RIAZ AHMED MUHAMMAD HANIF 200.00             
PS00297974 خليل ابراهيم حسن 200.00             
SA00652341  PQبن عبيد الكع M NOعبد3 بن دج 200.00             
SY00204582  M عبد3 محمد الخ 200.00             
SY00259674 رياض محمد حجازى 200.00             
SY00364487 عبدالحكيم احمد الناطور 200.00             
SY00565012  M NOالحاج حس Nlخلدون من 200.00             

1208341  PQسالم حمد الراس oخميس نا 200.00             
1776357 عبدالعزيز عبدالرحمن عE عبد3 انو 200.00             
2154891 عادل عباس يوسف عبد3 البلو�[  200.00             
3266144 زياد طارق عبدالرحمن الخاجه 200.00             
4541412  Mجمال عبيد سلطان عبيد الصا� 200.00             
4545477 عمر عبدالقادر احمد عE الهاجرى 200.00             
5618432  M NOمروان عبيد بخيت سعيد بن مسك 200.00             
6242411 اسماء محمد احمد سليمان المرى 200.00             
6566217 M ابوطبيخ زوجه طارق ابراهيم NOغاده تحس 200.00             
6788939 يوسف عبد3 يوسف اسماعيل جليد 200.00             
7436799 احمد جمعه بالل جمعه 200.00             
7944459 Yيوسف عبدالرحمن صالح العبدو 200.00             
8777220 Tسيف غانم راشد ذياب المزرو 200.00             

14725630 M حسن عبد3 طاهر NOجاسم حس 200.00             
20502436  Pqلمياء عبد3 حسن عبد3 الزعا 200.00             
23898779 M عpE الفردان NOابراهيم عبد3 حس 200.00             
25874596  �lعادل عبدالواحد عبدالرحيم محمد كلن 200.00             
26940247 محمد عE محمود محمد البلو�[  200.00             
27304702 M ابراهيم المرى NOه احمد محمد زوجه ام Nlسم 200.00             
28381776 مصبح محمد سعيد مبارك سعيد بن عرب الخاطرى 200.00             
44584757 خميس عيد محمد 200.00             
45882469  PQمحمد سعيد سلطان الكندى اجت 200.00             
47553087 فاطمه حسن راشد حسن كتاره 200.00             
52447116 زهراء حسن درويشالبلو�[  200.00             
54628544 Tموزه حارب فاضل المزرو 200.00             



56582499 ملهيه خليفه سلطان بن حبتور 200.00             
57465588  Nlفهد محمد جاسم بش 200.00             
62461527 اسماء احمد صالح عبدالرحمن المطوع 200.00             
66469239 Eامنه احمد ع 200.00             
66906760 مصبح غانم محمد الزح0 200.00             
67299556 عائشه عتيق احمد يوسف الحمادى 200.00             
73047852 ى Nlعبد3 سعيد خليفه عبد3 المه 200.00             
73568322 عائشه سعيد عE الكندى 200.00             
73703078 عصام ابراهيم عبدالمنان عبدالرحمن العور 200.00             
75743255  PQالنق Eعدنان مرزوق سليم ع 200.00             
77747025 امل ابراهيم زوجه محمد ابراهيم عE بادى 200.00             
93169535  PQشيخه خميس عبيد الكع 200.00             
93260759 عبد3 عE سليمان التمي0 200.00             
99521670 كرامه عوض عيضه بن سعد 200.00             
99882134 Eغالم كريم احمد ع 200.00             

CA00125578 MANOJ NATHANI 200.00             
CA00452201 MOHAMED HELMY BADR 200.00             
CA00485587 MANAL AWAD 200.00             
CA00986358 FATIHA DJEBBAR 200.00             
CZ00658887 ALENA CHEJNOVSKA 200.00             
EG00321544 انهام محمد احمد السعيد رجب 200.00             
EG00359866 السيد محمود محمد عبدالكريم 200.00             
EG00521611 Tابراهيم الرفا M NOمحمد حس 200.00             
EG00526497 فايز محمد السيد ربيع 200.00             
EG00852497  Mمصط� Nlاحمد فت{ مستج 200.00             
EG00864541  MQبي ]̂ s محمد عادل ال 200.00             
EG00996201 محمود عباس احمد عسكر 200.00             
EG00998571 ف محمد ابراهيم منصور ]nا 200.00             
IE00598965 CAOIMHE MARIE CURRAN 200.00             
IN00087132 MANISH MEHRA 200.00             
IN00127984 GAURAV PRAFULCHANDRA MEHTA 200.00             
IN00134042 SANGAM SHETH 200.00             
IN00136559 HARRISON ALBERT 200.00             
IN00158794 HARIHARA SUBRAMANIAN HARIVENKATA 200.00             
IN00253477 ZAKIR KHAN ABDUL GAFFAR KHAN 200.00             
IN00256977 DINESH CHANDRA AGARWAL 200.00             
IN00274527 SURESH KUMAR GULRAJANI 200.00             
IN00321586 GUL JAWAHARLAL LALWANI 200.00             
IN00322414 MILAN PRATAPRAI MEHTA 200.00             
IN00325989 ASHWIN SOOD 200.00             
IN00346580 AFZAL BAIG KIZHAKKER PEEDIKAKKAL 200.00             
IN00378525 DENNY GEORGE 200.00             
IN00469581 BHAWARILAL GAUTHAM CHAND SIYAL 200.00             
IN00471342 ARCHANA VERMA 200.00             
IN00471740 MONIKA DATTA 200.00             
IN00474107 MANOJ KUMAR 200.00             
IN00513426 NIVEDITA RAFFAELA JOSHI SHRIKENT 200.00             
IN00534877 DOJO JOSE 200.00             
IN00568721 NARESH KUMAR LUDHANI 200.00             
IN00595412 SAPRU SUSHIL KUMAR CHIMANDAS 200.00             
IN00672033 BORJIYA JOSEPH 200.00             
IN00687238 SHERYL D'MELLO 200.00             



IN00697564 ALI ASGAR SHABBIR ZARIWALA 200.00             
IN00784033 BHASKAR VENKATRAMAN 200.00             
IN00784560 KRISHNAMURTHY SRIDHARAN 200.00             
IN00853570 ANESH NANIK JAGTIANI 200.00             
IN00872451 ZAKIR HUSSAIN 200.00             
IN00931732 SRIVIDYA SUBRAMANIAN 200.00             
IN00971154 MOHAMED HUSSAIN PATHAN 200.00             
IN00981872 LAKADKUTTA IRSHAD ASHRAFBHAI 200.00             
IN00990554 GULVINDER SINGH NANGPAL 200.00             
IN00990675 WAPPALUR SHYAM SUNDAR 200.00             
IN00997853 YOGESH KUMAR SUMIET KUMAR 200.00             
IQ00128761  M NOخالد غيدان حس 200.00             
IQ00481024 رنا يحNQ جمشيد 200.00             
IQ00658092 سالم هيثم عبدالجبار 200.00             
IQ00662588 ميسون محمد لفته 200.00             
IQ22972287  Nlعبداالم M NOاعتدال محمد حس 200.00             
IR00631974 MITRA MAHMOUD HESHMATI 200.00             
IR04530073  �qاn مؤكان حسن مهركان صومعه 200.00             
JO00129870 سفيان معاويه عارف حجاوى 200.00             
JO00145411 عبداللطيف يوسف عبداللطيف ابوشنب 200.00             
JO00210246 حليمه جميل محمد 200.00             
JO00265489 عصام فضل يوسف عقل 200.00             
JO00327422 عمر محمد صالح حمدان 200.00             
JO00340787 فراس عبداللطيف احمد عبداللطيف 200.00             
JO00422158 خالد عيa حسن سالمه 200.00             
JO00651824 مروان صالح شفيق ارشيدات 200.00             
JO00685099 يزن احمد يوسف ابو العيش 200.00             
JO00773366 ابراهيم خليل اسماعيل ابوكحيل 200.00             
JO00852312 محمود ابراهيم محمد عبده 200.00             
JO94865877 ماهر محمود حسن ابراهيم 200.00             
LB00054512 هبه فؤاد محمد فريد شهاب 200.00             
LB00251455 ELIAS YOUSSEF WAKIM 200.00             
LB00325488 فيصل سلمان عبدالخالق 200.00             
LB00458958 KARIM MOVNIR SLEIMAN 200.00             
LB00784425 بل عساكر ]n رودى 200.00             
LK00365428 PRADEEP KUMARA WEERASINGHE 200.00             
LK55879987 SAMPATH WADUGE ANURA KANISHKA GEHAN 200.00             
MA00239812  PQوفاء اقص 200.00             
MA00366945 عفاف اجباره 200.00             
MA00658744  Mqنوره سعدو 200.00             
OM00198210  P}محمد بن سعيد بن محمد المن 200.00             
PAK0054848 ASIM HASSAN 200.00             
PH00946078 GRACE SALACUP PUA 200.00             
PK00194083 IGNATIUS COUTINHO FARCIS COUTINHO 200.00             
PS00181978 غازى محمد درويش هارون 200.00             
SA00027865 Yحمد محمد صالح الصو 200.00             
SA00862388 بخيت بن يسلم بن عايض الصيعرى 200.00             
SA00987787 ابوبكر محمد عE محمد مو� حجازى 200.00             
SD00576849  Nlفق Mمصط� ]̂ محمد اب 200.00             
SD00985632 نزار يوسف عمر احمد 200.00             
SE00852145 INGELA ELISABETH JANSDOTTER BORGGREN 200.00             
SG00698744 LIM LIP WEE KENNETH 200.00             



SY00215347 خالد بنودى ضا� 200.00             
SY00282752 حسام الدين عE العات� 200.00             
SY00326584 حازم احمد راتب حتاحت 200.00             
SY00357411 جهاد عبدالرزاق بركات 200.00             
SY00388154 بديع الياس ضومط 200.00             
SY00513211 حسام هاMq توفيق اللحام 200.00             
SY00871661 خالد جميل سلمون 200.00             
TZ00645187 HANNA ABDALLAH DHIYEBI 200.00             
UAE0031781  ]aساره محمد ت�� حسن المرع 200.00             
UK00674933 ASIF SABRI 200.00             
US00125596 ADNAN MOHAMMED ABU SHARAR 200.00             
US00258794 OMAR MOHAMED ZAKI 200.00             
US00586966 LARA IBRAHIM SALEM ABU QAMAR 200.00             
USA0010973 JEAN CLAUDE JAMIL NASR 200.00             
USA0035957 ف ]n احمد هيثم 200.00             
USA0039587 محمد عمار الصباغ 200.00             
USA0064112 HISHAM ELHAYEK 200.00             
YE00698651 جمال ي{ كرامه بن مهرى 200.00             
YE00852149 عزيز عبد3 سالم عوض 200.00             
YE00875421 Tصالح بامر Eصالح ع 200.00             
YE00991782 قاسم مسعد احمد خذيل 200.00             
ZA00231254 ROMILA CHETTY 200.00             

4440901 Tسيف محمد سيف سالم خلفان المزرو 200.00             
4770877 Eجاسم محمد عبد3 سالم ال ع 200.00             
5548771 يف احمد ]n حسن محمد Eع 200.00             
6061979 روضه عبدالحميد محمد عبد3 الحمادى 200.00             
7786677  Mqنجم عبد3 عبدالرحيم عبد3 كشوا 200.00             
9785426 امنه السيد محمد احمد سيد صالح الهاش0 200.00             

20711366 Tسالم عبد3 سعيد بالعبد المزرو 200.00             
23598810  paمحمد الحصان الشام pEماجد ع 200.00             
33679551 Eزا ع Nlعادل تيمور م 200.00             
44754843 محمد ميحد عE ميحد السويدى 200.00             
56962058  Pqسلطان جوكه السيا Eمحمد عبد3 ع 200.00             
57366868 عمر بخيت عE بخيت الشوق السويدى 200.00             
73328558 حسن عE محمد سالم الذئب الياليله 200.00             
90990767  P}الطني aمحمد سيف سالم سيف عي 200.00             
99457781 محمد عباس عE احمد 200.00             

EG00192876 عمرو عبدالرزاق عامر االع^ 200.00             
EG00254036 عاطف فرج واصف 200.00             
EG00452156 خالد ابراهيم الدسو�� السيد ابراهيم 200.00             
EG00534386 مالك عE عبدالروف البغدادى 200.00             
EG00778645 جمال محمود حسن عماره 200.00             
IN00994782 TARA CHAND 200.00             
IQ00017625  M NOقحطان محمد ياس 200.00             
IQ00995127  NQعمار محمود يح 200.00             
JO00125485 طارق احمد مو� ابومازن 200.00             
JO00128224 رياض يونس عثمان فروانه 200.00             
JO00251655  M POاحمد ابول Mزياد مصط� 200.00             
JO00287623 يوسف عيa عبدالعزيز ابومهنا 200.00             
JO00452895 يم ]n 3صالح محمد جاد 200.00             
JO00619781 زياد ايوب فرحان سهاونه 200.00             
JO00645421 محمد عبدالقادر مصط�M نعمان 200.00             



JO07947561  Nlطالل عبدالحفيظ محمد باك 200.00             
PAK0065484 MUHAMMAD IQBAL 200.00             
PAK0087651 SYED RAZA ALI ZAIDI 200.00             
PK00928986 ASIM CHAND 200.00             
PS00451766  Nlاحمد خض Plفؤاد ج M NOياسم 200.00             
PS00876932 رافت يوسف فايز ابوظه 200.00             
PS00986544 محمود حامد صقر ابوراس 200.00             
SD00019876 نزار حامد يسحامد 200.00             
SD00812689 Yعبدالعزيز صالح محمد الجز 200.00             
SY00246904 Eشادى مروان موص 200.00             
SY00349750 عامر سليمان عبود 200.00             
SY00556784 بثينه مصط�M شومان 200.00             
SY00562911 راs محمد رشيد العبوش 200.00             
UK00513032 RAJNIKANT MONJI PATTANI 200.00             
UK00645208 EZZEL DEEN TUBEILEH 200.00             
USA0087565 RAED MOFID AMMARI 200.00             
YE00857434 فوزيه عبده عبد3 طارش 200.00             

26768256 sاسحاق اسماعيل الماز M NOشاه 200.00             
IQ00287621 هاشم رؤوف عبدالرحيم 200.00             
SY00190374 عماد مصط�M جعفر 200.00             
ZA00784430 FARZANA SICKENDER CARRIM 200.00             

7706216 Eسالم محمد عبد3 بن فاضل ال ع 200.00             
26552782 Eسالم حميد زايد سيف ال ع 200.00             
56581944 Eسعيد مبارك سالم مبارك ال ع 200.00             
1277368 aعليا عبد3 راشد عي 200.00             
2841255 نوال عبد3 ابراهيم طاهر 200.00             
4322343  PQمحمد سعيد عبيد خميس بن خمسون النق 200.00             
5893655 Eسعود راشد سعيد الع 200.00             

21865811 راشد عبد3 حامد عبد3 غنطوش المزروع 200.00             
24890496  p

Mqالدهما Eسعيد ع Eع 200.00             
29725245 حسن سليمان محمد سليمان خميسوه الش{ 200.00             
57966030 ناo عE محمد سالم الش{ 200.00             
68041799  Pqجاسم سالم محمد سعيد اليعقو 200.00             
78392210 Eهدى احمد سيف جاسم العدل الع 200.00             

PS00412542 غازى عوده محمد عيد 200.00             
64585216 ناo محمد راشد احمد الجرن النعي0 200.00             
99054391 شيخه سلطان يوسف 200.00             

JO00873219 M الزبيدى NOعمار احمد ام 200.00             
SA00025679 M بن مهدى بن عبد3 االسود NOام 200.00             
SA00029987 سلمان بن محمد بن سلمان العصيل 200.00             
SA00036945 سعيد بن سالم بن سعيد ال حبشان 200.00             
SA00042189 محمد بن صالح بن هادى ال ديحور 200.00             
SA00064533 عباس بن عE بن عبد3 العلق 200.00             
SA00071541 احمد بن محمد بن عمر الكندى 200.00             
SA00074415 سلطان بن سعد بن محمد السبي£ 200.00             
SA00074542 جابر بن وحداMq بن مظيع النج£ 200.00             
SA00074811 حمد بن صالح بن سعيد ال منصور 200.00             
SA00079554  Mqماجد بن عبيد بن محمد القحطا 200.00             
SA00081652 M بن سلمان بن محمد الستاروه NOحس 200.00             
SA00085429 سعيد بن عE بن عبد3 البدر 200.00             
SA00089577 مطلق بن حامد بن شجاع البق0 200.00             
SA00094668 حمد بن هادى بن دحيدح ال منجم 200.00             



SA00098703 ى Nlحمد بن عوض بن عائض المط 200.00             
SA00098754 حمد بن مدهش بن حمد ال قريع 200.00             
SA00106410 خالد احمد ر¡M المرهون 200.00             
SA00118651  PQتر¬ بن شبيب بن فرج العتي 200.00             
SA00120502 احمد بن ابراهيم بن احمد الصاغه 200.00             
SA00122812 هاMq بن حسن بن عبدالمحسن الغالم 200.00             
SA00123214  PQبادى بن سعد بن بادى العتي 200.00             
SA00123451 خالد بن عبداللطيف بن خالد العبدالقادر 200.00             
SA00123897 محمد بن عبدالكريم بن حسن العلوى 200.00             
SA00124843 محمد ناo يحNQ ال الحارث 200.00             
SA00125841  Pqالحر oبن نا aبن عي Eع 200.00             
SA00126400 M بن حسن بن محمد الحا�P محمد NOام 200.00             
SA00126509 حسن بن عبد3 بن محمد الصيعرى 200.00             
SA00126525 M بن ظافر بن مذكر الشلوى NOحس 200.00             
SA00126547 ف ]̂ احمد بن محمد بن عE الم 200.00             
SA00126634 رائد بن عيa بن سلمان بو صالح 200.00             
SA00126997 سلطان بن حمد عبد3 الضعيان 200.00             
SA00128012 بسام بن محمد بن عبد3 المرشد 200.00             
SA00128509 راشد بن احمد بن راشد الورثان 200.00             
SA00140890  Mqبن عبد3 القحطا oحمود بن نا 200.00             
SA00145906 عE بن مهدى بن عE المو� 200.00             
SA00148415 عبدالعزيز عE عبد3 بن مطرود 200.00             
SA00154876 عبد3 عE عبد3 بوحليقه 200.00             
SA00168973 صالح بن عE بن محمد القدي{ 200.00             
SA00171541  PQبن عبد3 بن محمد العتي Eع 200.00             
SA00174511 Eالروي Nlسليمان بن صالح بن مغ 200.00             
SA00178637 عبدالكريم بن ابراهيم بن خليفه الحساوى 200.00             
SA00187545 فاتن جاسم محمد السلمان 200.00             
SA00192548 oمحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم النا 200.00             
SA00192978 عبد3 بن باقر بن عبد3 القطان 200.00             
SA00197642  Mqمفلح بن محمد بن محمد القر 200.00             
SA00198456 ساs بن محمد بن عE الدوnى 200.00             
SA00198569 اسامه بن عبد3 بن حمد الخلف 200.00             
SA00199275 محمد بن شعبان بن محمد القرا�[  200.00             
SA00210314 عبدالعزيز بن محمد بن حسن دخن 200.00             
SA00210520 aمحمد بن احمد بن محمد العي 200.00             
SA00213697 sاليا M NOجابر محمد حس 200.00             
SA00213965 sظافر بن سعيد بن حمد اليا 200.00             
SA00215096 حسن بن عبدالهادى بن حسن العج0 200.00             
SA00216548 محمد بن مبارك بن محمد المبارك 200.00             
SA00217856 سعد بن عبد3 بن عبيد الدوnى 200.00             
SA00221651  ]aمنصور بن عبدالرحمن بن منصور البي 200.00             
SA00223322 خالد بن عبد3 بن ابراهيم الغدير 200.00             
SA00223614 عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن العنقرى 200.00             
SA00231198 M بن خليفه الدليم NOبن حس Eع 200.00             
SA00231225 محمد عبد3 عبدالعزيز العرفج 200.00             
SA00232656  Pqصالح عايض عوض الحر 200.00             
SA00233217 عمر بن ابراهيم بن عE السكران 200.00             
SA00235096 حيدر بن عبدالحميد بن محمد الخرس 200.00             
SA00235489  p

Mمهدي الغريا� pEفؤاد ع 200.00             
SA00235617 احمد عبد3 حسن ال سالط 200.00             
SA00235971 فهد بن عE بن عبد3 الفرزان 200.00             



SA00236560 M ابن احمد ابن محمد الهالل NOحس 200.00             
SA00238951 عوض بن محمد بن مسفر ال شانع 200.00             
SA00238971 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عمران الحماد 200.00             
SA00238998 عباسعpE عبدالكريم ابو عبد3 200.00             
SA00246539 M بن ناo الياف£ NOمحمد بن حس 200.00             
SA00247625 صالح بن محمد بن عE ال سويده 200.00             
SA00248451 عبدالحميد ح{P محمد الراشد 200.00             
SA00253415 حسن بن صالح بن هاشل ال بالحارث 200.00             
SA00256489 اك Plال oحمد بن عبدالعزيز بن نا 200.00             
SA00256582 عيa ابن سلمان ابن صالح بوصالح 200.00             
SA00256859  ]aعبدالجليل بن عبد3 بن محمد البق 200.00             
SA00258666 oعبد3 بن ابراهيم بن محمد النا 200.00             
SA00259622 عامر بن حسن بن عامر ال دغرير 200.00             
SA00265562 كفاح ابراهيم عE الفرحان 200.00             
SA00268641  Mمحمد حمد ظ� aعي 200.00             
SA00274099 اك Plعبد3 بن محمد بن عبد3 ال 200.00             
SA00275257 M بن عE الريا� NOبن حس Mمصط� 200.00             
SA00275416  Nlمحمد بن احمد بن عبدالمحسن االم 200.00             
SA00287232 خالد بن جسار بن شجاع الهاجرى 200.00             
SA00292840 Yعبدالرحمن عثمان حسن الصوما 200.00             
SA00295861  Pqبن محمد بن عبد3 الكرا Eع 200.00             
SA00297825 عبد3 بن ابراهيم بن عE الحمد 200.00             
SA00316945 خالد بن محمد بن ابراهيم فهد 200.00             
SA00325775 sبن هادى اليا Eمهدى بن ع 200.00             
SA00326585  Mqبجاد بن محمد بن بجاد الحمرا 200.00             
SA00335243 عبد3 بن محمد بن عبد3 المانع 200.00             
SA00335253 عبدالستار بن عE بن عبدالعزيز الهتالن 200.00             
SA00342563 مرجع بن حمد بن سالم بن ال حابس 200.00             
SA00345687 ابراهيم بن محمد بن عبد3 الغامدى 200.00             
SA00346253 aبن احمد الدبي Eبن ع M NOحس 200.00             
SA00346827 عبدالعزيز بن محمد بن عبد3 الماجد 200.00             
SA00354201 محمد بن عبد3 بن محمد العبادى 200.00             
SA00364089 عبد3 بن سعيد بن عبد3 بن قاعد 200.00             
SA00364097 Eاحمد بن يوسف بن محمد بوع 200.00             
SA00365925 ى M بن عبد3 الخ Eبن ع sسا 200.00             
SA00371933 M بن ابراهيم الدبيس NOعبدالكريم بن حس 200.00             
SA00372184 طال ل بن سلمان بن ابراهيم ال عيد 200.00             
SA00382147 محمد بن عبد3 بن حمد ابوحيمد 200.00             
SA00387835 خالد حامد مقبل الشمرى 200.00             
SA00391309 Eالمحمدع M NOبن حس Eبن ع M NOحس 200.00             
SA00394507 محمد بن سعود بن عE الهاجرى 200.00             
SA00451233  �Qمحمد بن سالم بن سعيد البي 200.00             
SA00451699 عبدالرزاق بن معتوق بن احمد الحسن 200.00             
SA00458557 Eعارف بن عافت بن قليل الروي 200.00             
SA00458953 عبدالمحسن بن فهد بن عبد المحسن الملحم 200.00             
SA00475541 يان M Mlعبد3 بن حماد بن عبد3 ال 200.00             
SA00485412 شو�� بن احمد بن ابراهيم القطان 200.00             
SA00486321 ممدوح بن سلمان بن سعود الشمرى 200.00             
SA00515403 Eبدر بن عوده بن عبدالعزيز الفض 200.00             
SA00515810 محمد مصلح مدهشالعلياى 200.00             
SA00518752 فهد محمد عثمان الرشيد 200.00             
SA00520107 صالح بن صالح بن عبد3 المسفر 200.00             



SA00521364 M بنت محمد بن حسن فليفل NOل 200.00             
SA00521402 محمد بن ابراهيم بن محمد الحنوش 200.00             
SA00526522 سعود بن عبدالعزيز بن عبد3 بن عمران 200.00             
SA00526587 عE بن خليفه بن عE التمي0 200.00             
SA00528745 يوسف بن محمد بن حسن السعيد 200.00             
SA00529980  Mqعبدالهادى بن حسن بن ثفيل القحطا 200.00             
SA00532017 ه Nlالعم Eمحمد بن راشد بن ع 200.00             
SA00538521  �qمحمد بن محمد بن سالم السيها 200.00             
SA00546255 محمد بن احمد بن عE ال مرظمه 200.00             
SA00562514 ظيف 3 بن سعيد بن عبدالرحمن دلهم 200.00             
SA00569314 M بن عE المحمد NOعادل بن حس 200.00             
SA00585966 ش �lصالح بن حمود بن صالح المح 200.00             
SA00589421 مانع صالح حسن ال بعتج 200.00             
SA00589588 عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن القرعاوى 200.00             
SA00598622 نادر بن احمد بن مهدى ال عمران 200.00             
SA00613172 حسن محمد حسن العليوات 200.00             
SA00614288 عE بن مو� بن عE اال ربش 200.00             
SA00622170 عE بن احمد بن حمدان الغامدى 200.00             
SA00632945 ساs بن عE بن محمد المخدم 200.00             
SA00636595 غازى بن عبدالعزيز بن احمد العويس 200.00             
SA00636667 محمد بن احمد بن محمد الغامدى 200.00             
SA00641308 M االحمد NOبن عبد3 بن ياس M NOحس 200.00             
SA00645127 M بن عE السكران NOجميل بن حس 200.00             
SA00649348 عصام بن سلمان بن احمد بوحليقه 200.00             
SA00649785 دانيال بن عبدالمحسن بن منصور ال سماعيل 200.00             
SA00650692 Eاسامه بن حمدان بن فهاد الروي 200.00             
SA00651614 M محمد بن سعود العبوش POعبوش 200.00             
SA00652133 مقرن بن محمد بن عبد3 العوفان 200.00             
SA00652372 بكر بن عE بن فهد الخطيب 200.00             
SA00653411 M العبا� NOبن حشمت بن عبدالمع Mمصط� 200.00             
SA00654314  MQوليد بن حمدى بن احمد الجه 200.00             
SA00654497  Mqعوظه بن محمد بن معيض الزهرا 200.00             
SA00654597  Mqخليل بن عبد3 بن ي{ الزهرا 200.00             
SA00658576 M ال نمر NOبن احمد بن ام Eع 200.00             
SA00669857 عE بن عبدالوهاب بن جاسم الشاف£ 200.00             
SA00675544 oسلمان بن عبد3 بن محمد النا 200.00             
SA00684583 بدر بن عبدالمحسن بن محمد الشمرى 200.00             
SA00686897  ]aابراهيم بن صالح بن محمد القبي 200.00             
SA00689575 Eخالد بن محمد بن عبد3 العقي 200.00             
SA00694857 محمد بن نا�[ بن احمد المهنا 200.00             
SA00706620 Eحبيب بن سليمان بن عقيل النخ 200.00             
SA00731542 باسم بن عE بن سليمان المحمد 200.00             
SA00745513 M الخلف NOجاسم حسن حس 200.00             
SA00745855 sعبداللطيف بن صالح بن عبد3 الشا 200.00             
SA00748580 حمود بن عبد3 بن مقحم التويجرى 200.00             
SA00750371  M}سليمان بن محمد بن سليمان الدبي 200.00             
SA00750457 منيع بن عبيد بن منيع الخليوى 200.00             
SA00752186  Pqمحمد بن اذعار بن محمد الحر 200.00             
SA00752631  Mqيع بن محمد الشهرا ]n عبد3 بن 200.00             
SA00763329 ابراهيم بن شايع بن صالح النفيسه 200.00             
SA00764453  PQصالح بن عمر بن محمد العتي 200.00             
SA00764524 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن عE الخميس 200.00             



SA00768817 عبدالعظيم بن ابراهيم بن احمد العبد3 200.00             
SA00769637  Mqخالد بن سعيد بن محمد الزهرا 200.00             
SA00778423 oبن باقر بن عبد3 النا Eع 200.00             
SA00784732 M عE بن محمد ال منجم POفارس 200.00             
SA00784977 sمهدى فارس حمد ال منجم اليا 200.00             
SA00786437  MQالمزي Eصالح بن ابراهيم بن ع 200.00             
SA00786755 ى Nlسليمان بن بليهيد بن عتيق المط 200.00             
SA00787811 امل بنت ر¡M بن ت�� الزاير 200.00             
SA00812657 عبدالرحمن بن عبد3 بن سعد السيارى 200.00             
SA00817424 سمNl بن عباس بن محمد رشوان 200.00             
SA00837496 M الحسن NOيوسف بن هاشم بن حس 200.00             
SA00845219  PQمسفر بن سهو بن مسفر العتي 200.00             
SA00845358 محمد ساs محمد عيد 200.00             
SA00847291 عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالرحمن الشنيف 200.00             
SA00855685 عيa جاسم محمد الحداد 200.00             
SA00859568 عبد3 بن محمد بن ابراهيم الي{ 200.00             
SA00861578 وفاء بنت عبد3 بن محمد العطيشان 200.00             
SA00863452 صادق بن محمد بن عبد3 الجباره 200.00             
SA00873325  Mqمحمد بن سعد بن معيض الزهرا 200.00             
SA00874422 محمد بن عبد3 بن محمد بوحليقه 200.00             
SA00875298 يان الدوnى ]n عبدالعزيز بن ماجد بن 200.00             
SA00875692 خالد بن محمد بن عبد3 الكنهل 200.00             
SA00881652 هادى مبارك راشد المرى 200.00             
SA00885958 M بن عE بن عبد3 بودريس NOحس 200.00             
SA00887921 جعفر بن احمد بن عبد3 ال نعمه 200.00             
SA00889512 عE بن صالح بن عE ال داوود 200.00             
SA00893578 عE بن راشد بن محمد العقيل 200.00             
SA00897474 M عبد3 بوجباره NOاحمد حس 200.00             
SA00897759  PQبن محمد العبدرب الن Eحسن بن ع 200.00             
SA00913247 ان الرشيدى Nlمحمد بن غازى بن خ 200.00             
SA00916217 خلف بن عبدالكريم بن زايد التمي0 200.00             
SA00916552  Mعبدالعزيز ابن محمد ابن ابراهيم العري� 200.00             
SA00918258 Mى Mlفهد بن ساير بن مطلق الع 200.00             
SA00923614 فيصل بن قاعد بن بجاد ابو خشيم 200.00             
SA00937422 جPl ابن محمد ابن سعد الهاجرى 200.00             
SA00937450 عبدالمحسن بن محمد بن عبدالمحسن الحسن 200.00             
SA00941974  MQمحمد يوسف عبدالرحمن الميم Nlسم 200.00             
SA00945203 ياn بن عبدالعزيز بن عE اال حمدى 200.00             
SA00945211 ابراهيم بن محمد بن شفيع بن عبدالرحيم 200.00             
SA00945368 ناo بن معدى بن سعد البق0 200.00             
SA00946931 حمد بن سالم بن صالح السبي£ 200.00             
SA00954813 Eبن محمد المحمد ع oاحمد بن نا 200.00             
SA00957719 ى Nlمطلق بن عوض بن مرزوق المط 200.00             
SA00963804 sعوام بن رفعان بن محمد اليا 200.00             
SA00964593 صالح بن راشد بن راشد الضبيب 200.00             
SA00965317  PQعبدالرحمن بن نايف بن علوش العتي 200.00             
SA00968754 ى Nlبن عجل المط Nlفواز بن شق 200.00             
SA00971690  Mqسعد محمد فهد القحطا 200.00             
SA00972578 ممدوح بن منديل بن زيد الفهيد 200.00             
SA00982354 sبن عبد3 اليا Eمسعود بن ع 200.00             
SA00984453 سالم بن سعيد بن سالم الصيعرى 200.00             
SA00985274 محمد بن عواد بن ضحوى الشمرى 200.00             



SA00986605 oنايف بن جمعه بن عايشالنا 200.00             
SA00990531 عE بن احمد بن سليمان ال نصيف 200.00             
SA00991571 حمد بن عبد3 بن محمد الخالدى 200.00             
SA00991723 سليمان بن عبدالخالق بن محمد الشهرى 200.00             
SA00993411 عبد3 بن حسن بن ناo الغنام 200.00             
SA00994187 M بن سليمان بن عبداللطيف الهزيم NOحس 200.00             
SA00995478 يوسف بن مهناء بن فهد التمار 200.00             
SA00997302 احمد بن سالم بن سعيد العمودى 200.00             
SA00997561 محمد بن ناo بن عبد3 بن سعيدان 200.00             
SA00997893 M بن حشان بن حمد ال منجم NOحس 200.00             
SA00998512  �qبن فهد الحار Pفالح بن نا� 200.00             
SA00998545 عبدالعزيز بن سلمان بن حسن عبادى 200.00             
SA01859820 مهدى بن صالح بن فرج المحامض 200.00             
SA22177631  Pqاحمد بن سعد بن عبد3 الجنو 200.00             
SA22487745 عبد3 بن محمد بن ابراهيم الجريس 200.00             
SA22789945 عبد3 بن سعد بن محمد بن رشيد 200.00             
SA32350112 حميد بن بهالن بن حمد الرشيدى 200.00             
SA32720269  Mqجاسم البحرا M NOمحمد حس 200.00             
SY00231487 محمد محمود بكرو 200.00             
BH00042978 ت�� محمد جواد عيa العلقم 200.00             
BH00238151 عE حسن منصور نايم 200.00             
BH00254811 ISSA ALI GHULAM ALI 200.00             
EG00367854 ممدوح احمد محمد الباز 200.00             
EG00825198 يف ]̂ سعود هاشم محمد ال 200.00             
CI00021543 KACOU ANINI ERIC AUGUSTIN 200.00             
JO00411255 رنا بشNl محمد سكيك 200.00             

KW00446539 اعج0 عبد3 فهد عبد3 ابوعجيم 200.00             
KW00854716 يوسف عبد3 فهد مليح الشمرى 200.00             
SA00993714 Mى Mlبن فالح الع oاحمد بن نا 200.00             
YE00654218 نبيل محمد اسماعيل محمد 200.00             
EG00326980 ماريانو باهر توفيق صب{ جرجس 200.00             
EG00315618 ايناس محمد نزيه محمد 200.00             
QA00018782  Mqالسيال NQمحمد عبد3 يح 200.00             
QA00112234 محمد سعود عبد3 الخاطر 200.00             
QA00471910 M المال NOاحمد محمد حس 200.00             
QA00634069 محمد ظافر حمد راشد الدوnى 200.00             
QA00975544 نوره عبدالرحمن جاسم الهيل 200.00             
QA00983422 ساره سعد سعيد الطويل الغانم 200.00             
QA00987606 راشد حمد عجب السفران 200.00             
RO00975542 LAURA MIHAELA BALAN 200.00             
USA0072358 YOUSEF ALI IBRAHIM 200.00             
USA0087964 GAIL LOUISE HENDRICKS MOTTOLA 200.00             
US00693521 GEO TOM MURICKAN 200.00             
SA00468473 عبدالمحسن عبداللطيف عبدالعزيز الملحم 199.80             
SA07472259  Mqسعيد بن محمد بن صالح الزهرا 199.60             
IN00743645 UMAMAHESHWARAN LAKSHIMINARAYANAN SHASTRY 199.40             
JO00552230 احمد داود عيa عويضه 199.00             
IN00348788 SUNIL CHHANGANLAL KHANDELWAL 199.00             
SA00298635 محمد بن ناo بن محمد التمي0 199.00             

81346762  Mqيوسف محمد يوسف الشيبا 198.60             
IR00817542 MAHDI MOHAMMAD AFRAND 198.00             
SA00521655  PQسلمان بن حمد بن سالم العتي 198.00             



SA00569989 احمد بن محمد بن عبد3 المعارك 198.00             
SA00745690 بندر بن غاضب بن مانع ال مريح 198.00             
SA00890701 ز¬ عبد3 عE العباد 198.00             

2659443  PQنايف سعيد سيف راشد سيف نق 197.80             
35489660 بخيته سالم حميد الضحاك المنصورى 197.40             

SA00133090  M NOبن ابراهيم بن محمد ت�� بوخمس M NOحس 197.00             
JO00178891  PQالشل M NOرنا هاشم ام 196.60             
SA00784424 عبد3 ناo مزيد المزيد 196.60             
EG00315670 محمد احمد سليمان  ضبيع 196.20             

69580800 عبد3 راشد عبد3 النعي0 196.00             
83356289  Mمحمد اسماعيل العفي� Eمحمد انور ع 196.00             

IN00329852 MOHAMED ZIAUDDIN OR ZAFAR SADEED 196.00             
SA00142377 احمد بن عبد3 بن عبدالرحمن ابو حميد 196.00             
SA00997527 ى Nlعبد3 بن هدى بن ثواب المط 196.00             

94623328 ثريا عبدالرحمن محمد عمر 195.60             
SA00658480 عبدالمحسن بن محمد بن عبد3 النمر 195.20             
JO00356922 ابراهيم منNl محمد عبنده 195.00             

59886749 sسعيد المحر ]̂ سالم مب 195.00             
PS00783988 حاتم خ M فرحات ابراهيم الزهار 194.00             
SA00317861 مهدى بن محسن بن صالح ال محسن 194.00             
SA00526599 عبدالحميد بن عE بن منصور العبدالجبار 194.00             

98457302 امنه عبدالقادر زوجه مال 3 احمد 193.60             
88664412 محسن اسماعيل عبد3 العامرى 193.40             
6953866 نيE عبيد محمد عبد3 193.40             

IN00498057 NAJLI BANERJI 193.40             
LB00986644 ل0 فيصل فيصل سعدو كعوش زوجه الشيخ خالد 193.40             
SA00547844 ايمن بن سلمان بن محمد الشخص 193.40             
IR00986477 صفدر شعبا نعE عزيز الل® 193.00             
JO00275257 احمد بشNl ابراهيم ابراهيم 193.00             

83635763  Pqابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 192.40             
23722871 سمر عE زوجه محمد احمد محمد نا�P الحاشدى 191.40             
3388547  M NOعبد3 سالم شمالن المصعب Eساره ع 191.00             

USA0067278 EMAD I KHATIB 190.80             
EG00251746 عال مصط�M عE عبدالرحمن 190.00             

28987652 Tعبد3 ابراهيم عبد3 محمد المزرو 190.00             
EG00994521  M NOحس �Qوائل احمد اللي 190.00             
IQ00078470 بشار عبدالخالق رؤوف 190.00             
PAK0033567 MOHAMMAD YAMIN MOHAMMAD FAROOQ 190.00             
PS00875404 عدنان سعيد العا¡ 190.00             
EG00254680 كريم احمد مراد محمد فه0 190.00             
IN00945907 BINISH 190.00             
SY00198829  PQسمو جهاد الصع 190.00             

6521495 محمد حسن احمد حسن محمد الد��  190.00             
JO00654889 خالد محمد محمود الواوى 190.00             
SA00124773 حسن بن خميس بن احمد الغزال 190.00             
SA00128508 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن السعيد 190.00             
SA00465288 محمد بن عE بن محمد القضيب 190.00             
SA00885422 بدر بن عبدالرحمن بن عبد3 العمار 190.00             

78288521 M عبد3 NOنادر محمد ام 189.60             
99886791  M}راشد سعيد زعل المري 189.40             
98745600 مريم حسن زوجه حسن عpE منصور 189.20             
26917942 يف عبدالرحيم ]n شعيب محمد 189.00             



SA00761305 سعود محمد سعود المطوع 189.00             
PS00125896 لينا خليل عبدالفتاح ابوديه 188.60             

24593678 فاطمه عE عE ارمله احمد حسن محمد 188.40             
SA00632988  Plخالد بن محمد بن فهد الشني 188.40             
JO00526112 عصمت محمود محمد سعيدان 188.00             
SA00199552  Mqالنجرا Eعبد3 بن خرصان بن ع 188.00             
SA00565921 حسن عpE احمد الحداد 188.00             

25696533 يوسف محمد عبد3 المحمودى 187.20             
SA00726957 صالح بن عE مفلح الهشبول 186.80             

99809454 نوال عيa الحلو زوجه محمد غلوم البلو�[  186.60             
ZA00364211 TREVOR ANTHONY PEREIRA 186.40             
IQ00767186 معن طارق حسان 186.20             

4562201  Mعصام محمد عبد3 الدحي0 خلي� 186.00             
19971090 سعود محمد عE المال 186.00             

VE00695271 ZORAYA EL MASRI EL MASRI 186.00             
59892278 عبد3 باقر عبد3 بوكاله 186.00             
62379008 احمد مال 3 صالح حسن الش{ 186.00             

SA00476951 جعفر بن حسن بن عE ال الشيخ 186.00             
SA00765689 لولوه عبدالعزيز عثمان الزومان 186.00             

4230105 يوسف محمد عبدالرحمن ناo الحمادى 185.40             
SA00527455 حسن بن مانع بن دهيم الدوnى 185.40             

6445800  Mqمحمد الدهما Eسعيد خلفان ع 185.20             
72569336 فاطمه حسن زوجه خالد سليمان احمد سليمان 185.00             
76268922 فيصل عبيد محمد مفتاح 185.00             

SA00112569 احمد بن سعيد بن احمد باصقر 185.00             
SA55978814 عادل بن عبد3 بن سعيد الغامدى 185.00             
IN00689716 JAI KUMAR KISHANCHANF KHANCHANDANI 184.80             
SA00659355 M صالح POال M NOبن عبد3 بن حس M NOحس 184.80             

5565479 سلطان عE عبد3 عE القشارى المنصورى 184.00             
6011676 Tسلطان سعيد المزرو Eع 184.00             

EG00785044 طارق سمNl توفيق حسام الدين 184.00             
PS00632540 خالد عدنان السقا 184.00             

57792743 مطر محمد مطر هزيم المسافرى 184.00             
SA00052109 oمنصور بن عبد3 بن عيدالنا 184.00             
SA21978854 احمد بن عE بن مهدى ال حمدان 184.00             
JO00142063 جهاد محمد سالم خريسات 183.80             
SA00467292 ماجد سالم عبدالوهاب المال¸ 183.80             
SA00651657 ز¬ عبدالوهاب محمد الحسان 183.00             
SY00542175 يحNQ احمد فارس 182.80             

59770011  MQفهد حسن ابراهيم الحوس 182.00             
YE00456897 وليد محمد احمد 182.00             
SA00679487  Mqمحمد بن حسن بن عبد3 الزهرا 182.00             
SA00995633 جواد بن سلمان بن سالم الشايب 182.00             
BH00212361 فيصل يوسف صالح جباره البوفالح 182.00             

56978544 خوله عE ابراهيم زوجه خميس سعيد خميس 180.60             
FR00986755 FREDERIC GERARD CLAUDE 180.60             

60715384 يوسف محمد يوسف عE حا�P الريس 180.60             
SA00495847  pEالع pEع pEسعيد ع 180.60             
SA00652019 ى Nlماجد بن منيع بن بريكيت المط 180.60             

16724638 Tمظفر مطر خلفان محمد المزرو 180.40             
1325423 عادل صالح غريب صالح البلو�[  180.00             
6675321 Eهناء طاهر محمد ع 180.00             



9652645 حصه احمد جاسم ابراهيم عبد3 180.00             
16284429 محمد سعيد دريPQ رميدان العامرى 180.00             
19294197 زرعه عE يسلم 180.00             
21578912  PQمحمد سالم محمد مرشد الكع 180.00             
45856957 مريم خلفان سالم سح0 الهاجرى 180.00             
76933215 صالح اسعد ثابت 180.00             
99146930 ابراهيم محمد سعيد ناo ال سودين 180.00             

IN00785296 FARZANA VALERIAN OSE MORAES 180.00             
OM00193287 احمد حمود حمدان اللوى 180.00             
SA00127601 هاشم بن احمد بن عبد3 العطاس 180.00             
SD00251347 هشام عمر عوض الكريم 180.00             

2545450 ن ا سليمان ناo سليم المسكرى 180.00             
28974828 احمد عبد3 مال 3 محمد احمد الحمادى 180.00             

EG00446976 هبه احمد ن  الدين مصط�M فه0 هلوده 180.00             
EG00721623 جمال اسماعيل محمد عامر 180.00             
IR00375690 MONA HABIB BASIRI 180.00             
IR00524678 فاطمه حيدر عE برزكرى 180.00             
IT00650548 GIANFRANCO DATTIS 180.00             
SD00094460 عمر محمد محجوب عوض 3 180.00             
YE00256318 حسن قاسم صالح احمد 180.00             

4465129 Eعمران عبد3 احمد عبد3 ال ع 180.00             
56443029 احمد عبد3 احمد عبدالغMQ الجراح 180.00             
68945271 فاطمه يوسف احمد 180.00             
77788345 Tسيف مسعود عدى جمعه الزرا 180.00             
90796419 لطيفه عبيد زوجه الشيخ احمد عبد3 180.00             

IN00958621 JAGDISH KUMAR 180.00             
YE00981347 مازن غازى عبد3 احمد 180.00             

2881545 Eيوسف سعيد راشد الغاوى ال ع 180.00             
YE00569648  Mqاحمد القعوا oاحمد نا 180.00             

23457959 اوى المنصورى Nlمحمد يوسف الش 180.00             
LB00125487 خلدون منNl دياب 180.00             
SA00054436 يك Nlفيصل بن عبد3 بن عبدالعزيز المب 180.00             
SA00119752 Eالعقي Eمهند بن زيل£ بن ع 180.00             
SA00212454 را¡M بن غنام بن حواس الشمرى 180.00             
SA00235979 محمد عpE صالح الدواء 180.00             
SA00321439 محمد عE محمد باسليمان 180.00             
SA00549146 احمد بن عبدالعزيز بن يحياء الصقيه 180.00             
SA00641125 حصه بنت عيa بن احمد الشهاب 180.00             
SA00648894 رائد بن ابراهيم بن محمد الذيبان 180.00             
SA00789378  P}عبدالعزيز عبدالرحمن صالح البهي 180.00             
SA00991386 عE بن يوسف بن احمد الكواى 180.00             
SA00994867 Mى Nlحمد بن عثمان بن حمد الحم 180.00             
QA00672186 ناo عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن الهيل 180.00             
PS00980755 رائد محمود ابو عزيزه 179.60             
IN00267951 PHALLE DILIP YASHVANT 179.40             
UK00854125 SYED RAHIM AHMED 179.40             
SA00265418 p احمد عيa العبدالعال Pرا� 179.20             
AU00245511 DAGMARA ANNA LENIARTEK 179.00             
OM00718875 محمد بن احمد بن عE الش{ 179.00             
SA00645805  Mqفالح بن حمدان بن عايش الحميدا 179.00             
SA00963287 ى Nlبن نافل المط Nlحاتم بن عس 179.00             
SA00987739 حسن بن احمد بن محمد بوجباره 178.80             



SA00455215 مازن بن احمد بن منصور امشاره 178.60             
JO00482471 جانيت جريس يوسف عبد3 178.40             

47814789 بدر محمد احمد سيف الش{ 178.40             
IN00765454 IMRAN HIDAYAT HIDAYATHULLA 178.00             
SA00123901  �Qبن خلف الكوي M NOبن حس sسا 177.60             

48753286 محمد عوض احمد عمر 177.00             
SA00876257  Mqالثا Eبن ع Mqبن ثا Eع 177.00             

OM00972287 Tسالم بن مبارك بن سالم الزر 176.80             
8165289 سلطان سعيد غميل خميس النعي0 176.60             

SA00832545  M �Oعاصم بن خليفه بن حبيب المم 176.40             
IN08225677 MONIE GIRISH BALAKRISHNAN 176.20             

4775869 مبخوت مبارك سالم حمد بن شيخه المرى 176.00             
PS00253101 احمد عبد3 ايوب 176.00             
EG00852159  M NOمحمد مدحت حامد عبدالفتاح ياس 176.00             

87542639  M NOام M NOريمه حس 176.00             
6658413 sمو� الماز aعمر راشد عي 176.00             

ZA00991578 DANIEL WILHELM GERBER 176.00             
65781432 سليمه عE حمد عيa المهرى 176.00             

SA00990606  Pqفرج بن رباح بن حميدى الحطا 176.00             
18982853 ى Nlينه محمد عبد3 عبدول الخم ]n 175.80             

EG00395365 محمد عE عبدالسالم عزب 175.80             
DJ00387625 BALIG AHMED ALI 175.60             

42333585  PQبدريه محمد زوجه عبد3 احمد محمد الكع 175.60             
SA00745610 هادى محمد هادى ال منصور 175.40             
PS00982157 وز فتح 3 البيارى Nlف 175.00             

67409830 حميد ناo صابر محمد جهجNl البلو�[  175.00             
SA00182645  Mqسلطان بن طالل بن ظافر القحطا 175.00             
QA00674430 عبدالناo ابراهيم يوسف فخرو 175.00             
SA00251477 فهد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الملحم 174.80             

12566589  M عائشه عبيد زوجه سيف عبدالرحمن سيف الخ 174.00             
LB00458791 ف الدين ]n ليال محسن 174.00             

1478521 راشد محمد خورى جمعه الظهورى 174.00             
SA00723661  MQاحمد بن صالح بن مرزوق المزي 174.00             
SA00962172  MQابراهيم بن عبد3 بن محمد الردي 174.00             
IR00955387 Yمحمد صالح محمد نور جما 173.00             
18788010 برك عE الجابرى 172.80             
97823983 شيخه عبد3 خميس زيودى 172.80             
25658545 خالد عباس ابراهيم مراد البلو�[  172.20             
12556939 محمد عبدالرحمن ابراهيم البلو�[  172.00             
65786082  PQالجني aعي Eامينه صالح ع 172.00             
66586392 Eال ع Nlالعم Eمحمد ع Eمعاذ ع 172.00             

IN00887120 SREEDEVI BANDIL 172.00             
JO00623257  P}وسام محمد احمد الكس 172.00             
US00385143 THAFER JAMAL HANINI 172.00             
LB00987213 يسار نعمه حمادى 172.00             
PH00246418 FRANCIS SANTOS RIVERA 172.00             
SA00276147 sبن مبارك بن حمد اليا M NOحس 172.00             
SA00386428 ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدى 172.00             
SA00652199 ى Nlالعس oعبد3 بن ي{ بن نا 172.00             
SA00856799 هادى بن هزاع بن بنيان السبي£ 172.00             
SA00911542  ]aراجح بن عبد3 بن راجح البي 171.40             

7622300 سعيد عباس محمد عباس الفهيم 171.00             



7722300 سلطان عباس محمد عباس محمد الفهيم 171.00             
65632986 راشد محمد حسن المرزو��  171.00             
98744632 محمد الحاج خادم ب�p الميدور 171.00             
8914239 مريم سالم احمد سويدان 170.80             

IE00539684 NIALL PATRICK HANNIGAN 170.80             
82543686 عتيق فنون سعيد حمد الفال� 170.60             

EG00994580 محمد احمد جالل ابو الفتوح 170.00             
OM00469679 سعيد بن ناo بن سالم ال عبدالسالم 170.00             

1124387 رحمه خليفه مبارك سيف الربي£ 170.00             
12347935  M NOديما فواد عبدالمجيد عبده حس 170.00             

EG00214543 مدحت اسماعيل محمود ابراهيم 170.00             
JO00532177 حسام محمود عمر مصاروه 170.00             
SA00287622 احمد بن بهالن بن حمد الرشيدى 170.00             
SY00235645  Pعبد3 احمد منذر دعا� 170.00             
UA00286267 TETYANA GORBACHOVA 170.00             
SA00689865 محمد عبدالحكيم عبدالقادر عبد3 170.00             
SA00019862 عE بن طاهر بن عE الفايز 170.00             
SA00125256 عE بن محمد بن بالغيث العمرى 170.00             
SA00136551  �qراشد بن عيضه بن سعيد الحار 170.00             
SA00145281 طارق بن محمد عE بن اسماعيل اسماعيل 170.00             
SA00235900 عبدالمحسن جاسم مصفور الماجد 170.00             
SA00287417 عادل بن احمد بن سعيد الجابرى 170.00             
SA00687138  PQاحمد بن سعد بن عبد3 الشعي 170.00             
SA00763029 M العبدالقادر NOناهد بنت عبدالعزيز بن حس 170.00             
SA00870129 M السلمان NOبن باقر بن حس M NOحس 170.00             

4646690 ى Nlسعيد عبيد ماجد المه 169.40             
59441123 ى Nlورثه المرحوم خميس مصبح خميس المه 169.20             
52040297 يوسف طاهر عبدالرحيم طاهر الخاجه 168.80             

SA00786600  Pqسوسن بنت عبدالكريم بن احمد الجنو 168.80             
SA00972254 فيصل بن محمد بن زيد الزيد 168.40             

5865147 خالد محمد بوطالب حمزه بوطالب الهاش0 168.00             
4882654 مMQ محمد صالح عE العامرى 168.00             

SY00759485 احمد نهاد الزين 167.40             
OM00362250 عائشه بنت خميس بن عبد3 البلو�[  167.40             
IR09998765 كمال الدين امNl محمد 167.20             
73797175 وداد عبداالرحمن عبيد سعيد الجروان 167.20             

SA00547851 محمد ابن عابد ابن داود الشهاب 167.00             
IN00793802 MOHAMMED SHAFATULLAH 166.60             
SA00197718 Mى Mlمهدى بن عبد3 بن عجاج الع 166.60             

6422505 حمدان قاسم عE حمدان سليمان الجوهرى 166.00             
SA00965476  �qالسيها Eمحمد بن حسن بن ع 166.00             
QA00954295 محمد حمد ناo جPl النعي0 166.00             
JO00698352 منت® مسعود ابراهيم مسعود 165.60             
LK00836524 DARSHAKA LASITH MARASINGHE 165.40             
SA00056713 M العبد3 NOابن حس Eابن ع M NOحس 165.40             
EG00732198 ºالمعتصم با M �lمعتصم مع 165.20             
SA00116471 حبيب بن عE حبيب المحل 165.20             
SA00987462 امل ناo عبدالرحمن الخلف 165.00             
SA00352866 مندر بن محمد اوY المنذر االنصارى 165.00             
JO00125401 عبNl عارف عيa الفاخورى 165.00             

5452379 عوضمحمد عبد3 العمودى 164.80             
SA00361744 محمد بن عبد3 بن يوسف االربش 164.40             



7596936 حمدى عبد3 قاسم ضيف 3 164.00             
43401795 ه محمد عE بوحميد زوجه ناo الجالبوت Nlمن 164.00             

SA00218540 عبد3 بن عثمان بن عبدالكريم سنبل 164.00             
SA00254648 M جاسم محمد المقهوي NOحس 164.00             
SA00275256  Mبن حسن لسكا� Eبن ع M NOحس 164.00             
SA00852693 عبد3 بن محمد بن ناo المحمد 164.00             

OM00541760 aسالم بن خويدم بن حمد العوي 164.00             
SA00234541  pEع Plحسن هاشم ش 163.80             
SA00642782 M الراشد NOبن حس Eمحمد بن ع 163.80             
QA00826655 عبدالعزيز سعد ح{P بوغانم السلي� 163.80             
SA00804530  M NOعت Eمحمد بن محمد بن ع 163.60             
PS00652911 مريم خالد الكسيح 163.20             
SA00178526 بندر بن عبد3 بن عثمان الدحيالن 163.00             
SA00065421 عE بن حسن بن مهدى المهنا 162.80             

84179164  Pqعدنان عبيد حمد عبيد كعبوس  الزعا 162.80             
FX00653242 YAMMINE GEORGES 161.80             

14578995 ايمان محمد سلطان 161.80             
12940730 حمدان خالد عE احمد الش{ 161.40             
16052850  M NOصباح شحاته حس 161.20             

EG00660444 سمر حن�M فه0 رجب محمد 161.20             
3461222 مبارك عمر شعبان السبو� 161.00             
4678199 مريم سالم خلفان 161.00             

31345551 aبيات غانم بيات سند القبي 161.00             
75485869 مطر سعيد مبارك المنصورى 161.00             
83488865 عائشه خميس سعيد زوجه راشد سلطان سيف 161.00             

LY00542250  �qمصباح محمود سالم المسال 161.00             
54952126 M محمد مهدى الهاش0 NOحس Eع 161.00             
30776086 راشد عبد3 عبيد 161.00             
47423327  PQاحمد عبد3 محمد عبد3 الخطي 161.00             

SA00874522 سعد بن راشد بن سليمان الجميد 161.00             
32639045 العبيده خليفه زوجه حمد خويتم العامرى 160.40             
10807280 عائشه صالح الحرش 160.40             
50345443 عزه عبد3 البغام زوجه عE النعي0 160.40             

LB00078965 غسان جورج الحداد 160.00             
EG00547149 مؤمن محمد سعد زغلول سالم 160.00             

1458858  Mqصالح القحطا Pمحمد نا� Nlبش 160.00             
7212299  M¡محمد العو Eفوزيه ع 160.00             

19816383 بخيته حميد زوجه بدر عبد3 مصبح النيادى 160.00             
40155514 عازم عبدالبارى بخيت عبيد السعدى 160.00             

EG00018927 جمال احمد ابراهيم جاد 160.00             
EG00341457  MQمحمد احمد عبدالمنعم البدرشي 160.00             
EG00648460 Tخليل احمد الرا Yهشام متو 160.00             
YE00238465 طليعه عوض ثابن حيدره 160.00             
SY00564932 دياب عساف الزحم 160.00             

3322165 فاطمه عبد3 مراد 160.00             
6563247 Eيه عبد3 محمد ع Plص 160.00             
7301542  PQسعاده محمد فت{ سليمان يونس الصع 160.00             

18159509  Mqمحمد احمد عبدالكريم عبد3 الزرعو 160.00             
38092210 حامد مNl هاشم احمد خورى 160.00             
68243310 يوسف عبد3 مال عE المال 160.00             
74881602 محمد خليفه عبد3 احمد لوتاه 160.00             
76087654  M¡محمد ابراهيم محمود العو 160.00             



99287625 ى Nlمحمد حارب خميس المه 160.00             
CA00468920 LAYLA ALKADI 160.00             
CAN0067453 JERRY LEROY HANSON 160.00             
EG00697915 ابراهيم عE عبدالسالم 160.00             
IN00243694 SACHIN NARESH SHAH 160.00             
IR00256397 ELHAM ALI KIANI 160.00             
JO00376123 خليل عبد3 خليل عطيه 160.00             
LY00190910 عE بشNl عE السعداوى 160.00             

6528788 aالشام Eع aمريم عي 160.00             
46179785 يف النهارى ]n عنايه محمود 160.00             
52979837 ى Nlمحمد ابراهيم محمد صابر محمد اال م 160.00             
99123850  PQزوجه جمعه عبيد جمعه محمد الكع Eموزه ع 160.00             

EG00994583 ه عبدالرؤف غريب Nlام 160.00             
4394107 ه صقر محمد عبيد السويدى Nlم 160.00             
5851511 يف ]̂ خالد يوسف احمد عبد3 ال 160.00             

SA00027625 Mى Nlرشا بنت عبدالمنعم بن عبدالعزيز العن 160.00             
SA00094688 عبد3 بن عيa بن عE الشايب 160.00             
SA00197190 عE عبدالمحسن سلمان العليوى 160.00             
SA00212365 حسن بن جعفر بن احمد غواص 160.00             
SA00254810  PQفواز بن مسحل بن حواس العتي 160.00             
SA00386180 M بن عE بوحليقه NOحبيب بن ياس 160.00             
SA00438574  Mمحمد بن عبد3 بن فهد الشا� 160.00             
SA00452816 عبدالعزيز بن عبد3 بن عبدالرحمن الملحم 160.00             
SA00496376 ̂وج M بن عE ال NOبن حس Eع 160.00             
SA00521260 sاحمد بن هادى بن محمد اليا 160.00             
SA00643821  PQسعد بن بدر بن راشد العتي 160.00             
SA00654200 Mى Mlصقر بن فالح بن فهران الع 160.00             
SA00675040 M بن حا�P المسل0 NOمحمد بن حس 160.00             
SA00675932 M بو جباره NOبن حسن بن حس oنا 160.00             
SA00741639 ابراهيم بن احمد بن عبدالهادى الناجم 160.00             
SA00814246 نواف بن عبدالرحمن بن عبد3 العرفج 160.00             
SA00823552  PQالعتي Eسعد بن راشد بن ع 160.00             
SA00845610 حمد عE حسن ال سائمه 160.00             
SA00923554 محمد بن سعود بن محمد الدوnى 160.00             
SA00987562 سمNl بن عE بن ناo البندر 160.00             
SY00857245  M NOحسن عبدو ابوشاه 160.00             
PK00018276 IFTIKHAR AHMAD KHWAJA 160.00             

14441959 Eسيف سعيد الغف Eمحمد ع 159.60             
QA00455799  PQكليفيخ العتي oسعد نا oنا 159.60             
YE00851245 م Nlمحمد احمد محمد ط 159.00             
SA00886750 احمد بن عE بن عيد ال عواد 159.00             

8552654 ايمان عبدالرحمن احمد الحاج 158.80             
63508030 Mى الفال� Nlمصبح الق Eه احمد سعيد ع Nlم 158.20             
58524611 حسن عبد3 حسن جمعه 158.20             
7820364 سالمه محمد سالم حابس سالم المنصورى 158.00             

EG00558833 ه محمد ابراهيم الحديدى Nlام 158.00             
PS96719079 سمNl حل0 عE حماد 158.00             
IN00498614 PAUL THOMAS CHIRAYIL 158.00             
JO00276894 ياn توفيق محمود اكباريه 158.00             

60742810  Pqبن ياعد الزعا aعلياء سعيد عي 158.00             
SA00675529 عE بن عبد3 بن يحNQ عليه 158.00             
LB00557890 فراسفؤاد ابو زيد 157.40             



SA00765212 ̂ بن ابراهيم بن عباسال سعيد تي 157.40             
25899663 سعاده احمد عE المنصورى 157.20             
1899069 مMQ عE زوجه سلطان جاسم ابراهيم 157.00             

AU00647355 JOSHUA DAVID ABOOD 157.00             
US00625641 THARWAT SAMIH AMER 157.00             
SA00697910 عيa عE احمد مسقلب 157.00             
IN00254833 DAVID AMBROSE 156.40             

95441299 عمر ابراهيم عبدالقادر ابراهيم بن هندى 156.00             
TN00521478 زهره بنت عE عبيدى 156.00             
UK00052186 MOHAMMED IMRAN  KHAN 156.00             

1297644  MQحسن احمد حسن الحوس Eع 156.00             
PS00258965 عادل مفلح سالم 156.00             

6391919 فيصل عبد3 عيa خليفه بوشهاب السويدى 156.00             
SA00632982 حبيب بن را¡M بن عيa بوموزه 156.00             
SA00852146 غريب بن مهدى بن غيدان ال راكه 156.00             

OM00958671 عبNl بنت سعيد بن عE العاص0 156.00             
52990874 Eخليفه سيف محمد سالم خميس اليلي 155.00             

JO00272977 رائد مو� محمد المع� 154.80             
SA00321857 M بن محمد العبدالوهاب NOبن حس Eع 154.00             
SA00992870 M بن جعفر بن محمد الخويتم NOام 154.00             
PS00569631 فراس منصور عبد3 نصار الم ى 153.80             
SY00650725 غاليه توفيق كلش 153.60             
SA00498054 بندر بن ابراهيم بن عايش االصمخ 153.60             
SA00510247 محسن بن سليمان بن ساير الشمرى 153.40             
USA0023698 MOHAMAD MAHMOUD DERGHAM 153.20             

45237366 موزه سالم جمعه سالم الروم 153.00             
IN00344578 SUSHIL KUMAR MALHOTRA 153.00             
UK00842239 ROISIN ODONNELL 153.00             

12054583 aعلياء محمد غيث محمد بوعالمه القبي 152.80             
6548925 aخليل القبي Eزوجه ع aلؤلؤه عي 152.00             

99067632 سلطان سيف سعيد سيف النعي0 152.00             
55511571  ]̂ فيصل احمد صالح احمد ال ب 152.00             
6428557  M¡ناظمه محمد احمد محمد العو 152.00             

SA00369845  Mqمقيت بن عبد3 بن مقيت الشهرا 152.00             
SA00564481 سعد بن سعود بن سعد الصالح 152.00             
SA00727410 مه ]n ال Eمحمد ع Eع 152.00             
EG00968542 هاMq عمر محمد طموم 151.80             

45574743 ناo عبد3 جمعان سالم بن حيدره التمي0 151.60             
4147856 ى Nlسعيد سارى عبد3 بن حويرب المه 151.40             

17192463 حسن عE عباس محسن النويس 151.00             
3498700 كوثر احمد سعيد الكندي 151.00             

SA00139878 محمد بن احمد بن احمد الخليفه 151.00             
SA22974481  PQبندر بن م{ بن عيد العتي 151.00             
SA00225254  Nlاالم Eبن حمد بن ع M NOياس 150.60             

19391357  M NOلولوه منصور زوجه/مبارك عبد3 البوعين 150.40             
34271104 ل0 نصيب زوجه عE عجالن عE هالل السبو� 150.40             
65857420 منيه حمد احمد المزورT زوجه سالم حريز 150.40             
69882713  Pq Nlحنتم سالم محمد المح 150.40             
75395202 Tسيف حمد عزان محمد المزرو 150.40             
10606636 نادر جعفر ابراهيم حسن الفردان 150.40             
32241562 ى Nlمحمد خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 150.40             
38273084 ى Nlمريم خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 150.40             



46400804 مريم حسن حمد 150.40             
63326685 مديه سالم جمعه سالم الروم 150.40             
84440846 ى Nlموزه خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 150.40             
98409849 فريد عبدالرحمن مو� اسماعيل 150.40             
89805345 عائشه عبد3 محمد 150.40             

SA00458535 احمد بن حسن بن محمد احبيل 150.40             
IN00857266 SUNITA 150.20             

73137193 عE حسن محمد المرزو��  150.00             
77866331  Pqعابد الزعا Eمحمد ع Eع 150.00             

EG00123985 محمدالشواد�M عبد3 هالل 150.00             
IN00993025 MOHAMMED KABEER MANKADAVETH 150.00             
JO00564988 M عE جازيه NOبثينه حس 150.00             
SY00659976 احمد مصط�M هدال 150.00             
EG00547832 احمد السعيد احمد بلشه 150.00             
IN00128723 THYREUM MICHAEL 150.00             
IN00565815 PADMAKAR TELUKUNTLA 150.00             
JO00197415 رائد اسعد محمد ارشيد 150.00             
JO00762618 aفراس كامل حسن عي 150.00             
LB00652120 روال احمد يونس 150.00             
PK00139501 ZAINUL ABDIN MOHAMMAD NISAR 150.00             
PK00698601 ABDULLAH KHAWAJA JAN 150.00             
SD00569311 محمد الطيب ابراهيم االقرع 150.00             
YE44781577 عامر مبارك يسلم النهدى 150.00             
SA00275288 احمد ابن يوسف ابن احمد الغريب 150.00             
SA00758525 sاليا Nlبن صغ NQمحمد بن يح 150.00             
SA00789478 لوى ابوعبيده عباس رفيع 150.00             
SA00941357 عوض بن احمد بن محمد الشهرى 150.00             
SA41372573 ممدوح بن محمد بن سليمان بن حوشان 150.00             
YE00442365 عبدالكريم عE محمد الضب£ 150.00             
SA00658422 جهاد بن سلمان بن محمد ال كاظم 149.60             

8787838 كه ريف لالستثمار العقارى ش.ذ.م.م ]n 149.40             
28735618 زيد عبد3 زيد سعيد 149.40             
97587298 صفاء ابراهيم عبدالمنان العور 148.60             

PH00598561 BERNADETTE TANGONAN FALCON 148.60             
5478951 aسعيد سالم خميس الشام Eع 148.00             

SY00991452 محمد هيثم بدر الصباغ 148.00             
IN00112540 NALKHANDE ASIM AMIN 148.00             
JO00468707 محمد صب{ مصط�M عE حنون 148.00             
SA00465967  Pتاج بن احمد بن سلمان الحا� 148.00             

14203876 عائشه محمد ابراهيم 147.60             
12912472 sسويد الريا Eحفصه ياقوت ع 147.60             

SA00354120 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدوnى 147.60             
SA00652139 خالد بن عبد3 بن عE العجالن 147.20             
MA00641259 فاطنه اويس 147.00             
SA00266351 غسان بن حامد عمر عول��  147.00             

5822079 هدى محمد عبد3 الماس الفال� 146.40             
JO00166271 طارق سليم محمد خليفه 146.20             
SA00930554  Mqبن جاسم البحرا M NOسعيد بن حس 146.20             
CA00245981 YOUSSEF DAKARMANJIAN 146.00             
IN00458590 SHIBIN THOMAS 146.00             
SA00175318 Mى Mlمحمد عضيب محمد الع 146.00             
SA00236199 توفيق بن عيa بن عE ال يوسف 146.00             



SA00345197 ماجد حيدر محمد الجراش 146.00             
SA00621348 عيa بن سلمان بن عE االحمد 146.00             
IQ00658955 حيدر جعفر حمودى القامو� 145.40             

65781234 مثE محمد زوجه احمد عبد3 عE الجسا� 145.20             
SA00478564 عبد3 بن سلمان بن عبد3 ال مهدى 145.00             

24022869 مبارك سالم زوبع 144.80             
87359026 شهاب احمد سلطان عبدالكريم المر 144.80             

SA00985465 عبدالعزيز بن احمد بن ابراهيم اعجي0 144.80             
25929277 سعيد عبده سعيد محسن المازم 144.60             

IQ00534210  Mqعمر مهدى صالح الشمرا 144.00             
JO00827646 احمد خليل عE الزمقان 144.00             
YE00548541 صالح خميس صالح الجابرى 144.00             
SA00157644 عبد3 بن ناo محمد بن ناo الحيدرى 144.00             

OM00875219 مسعود بن صالح بن سليمان الجهض0 143.80             
SA00785805 عE بن عيa بن محمد العبد3 143.00             

2158545 مبارك شعفان عبيد عوض العامرى 142.80             
12801922 محمد خلفان ناo خلفان السويدى 142.80             

SA00692883 عبدالكريم بن عسكر بن ملش الشمرى 142.40             
EG00241165 محمد احمد حسن الم� 142.00             
SA00129690 عبداللطيف بن عبدالوهاب عبداللطيف الجميعه 142.00             
SA00786059  PQصاهد بن ضاوى بن كميخ العتي 142.00             

72108083 زهره مراد زوجه مبارك محمد جهجNl البلو�[  141.80             
AU00264472 GLENYS MAREE HIGGS 141.80             
SA00129371  M NOخالد بن فهد بن محمد بن حس 141.80             
PH00458612 باسم خالد عثمان 141.00             
SA00625344 سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان ال سليمان 141.00             
PK00687813 MOHSIN AIKAL MEHBOOB 140.20             

3678299  PQشامس بخيت عبد3 سعيد الكع 140.00             
6445821 ريا خلفان عامر الطال£ 140.00             

11957589 راشد سيف راشد المعمرى 140.00             
14745101 اسماعيل محمود جميل اسماعيل الرم{ 140.00             
24549101 سواده سعيد زيتون المنصورى 140.00             
32683598 Eمحمد عباسمحمد ع Eعمار ع 140.00             
37799061 Tالعنود محمد غانم سعيد المزرو 140.00             
51355534 Tمحمد مطر ابونمر المزرو Eع 140.00             
68312284 Tي� المزرو Plخميس سالم عبد3 حميد ال 140.00             
81102263  MQاحمد محمد رجب الحوس 140.00             
83764112 شعفه مسفر مبارك 140.00             
97542187 محمد خليفه خميس غليظه الظاهرى 140.00             

EG00821523 وس Moايمن موريس عطا3 تاو 140.00             
EG00964860 ابتسام عبدالفتاح عE دحروج 140.00             
JO00375584 محمد عبدالرحيم محمد عبدالحافظ 140.00             
YE00656540 مو� عمر عE جميل 140.00             

8814527 ازدهار مرشد 140.00             
11655743 احمد السيد محمد السيد احمد 140.00             

EG00198246 aوائل محمد رح0 عبدالحميد الطوان 140.00             
EG00300738  MQبي ]̂ ياn السيد محمد ال 140.00             
EG00990654 عالء عجايPQ سدراك فلتاوؤس 140.00             
IN00564933 VINCENT SALINS 140.00             
KE00548610 NOREEN JAHANGIR ALAUDIN CHANANDIN 140.00             
LB00586711 مريم خليل الرواس 140.00             
MA00856489 اء M داليا جرير فوزى الخ 140.00             



PAK0034569 USAMA IBRAHIM KALYAR MUHAMMAD IBRAHIM 140.00             
SY00121074  P}فادى صهيب برنجك 140.00             
UK00589974 AHMED IQBAL BANGEE 140.00             

7775342 محمد سعيد محمد سالم المزروع بMQ تميم 140.00             
38978762 سعيد مصبح عبد3 عE يما� 140.00             

SA00658233 Mى Mlالع Nlمحمد بن مناور بن سم 140.00             
SY00652317 بزوغ نورالدين الورع 140.00             

99065942 ابراهيم حمد عE محمد المهرى 140.00             
2855042 عيa خلفان ناo خلفان السويدى 140.00             

SA00059302 محمد بن جاسم بن محمد هالل 140.00             
SA00127495 M بن طاهر الدرع NOبن حس Eع 140.00             
SA00135968  Mمحمد بن عبدالعزيز بن عبد3 العري� 140.00             
SA00194854 احمد عبداللطيف عبداللطيف المهنا 140.00             
SA00198241 صالح بن عبدالمحسن بن صالح الخرينق 140.00             
SA00198765  MQمحمد بن حسن بن احمد المع 140.00             
SA00215446 سعد بن محمد بن بخيت الدوnى 140.00             
SA00215447 باسم بن صالح بن محمد الراشد 140.00             
SA00284912 ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الحجاج 140.00             
SA00325806 صالح بن محمد بن جهويل ال منصور 140.00             
SA00326589 راشد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اللحيدان 140.00             
SA00356780 M الجعيدان NOبن معتوق بن حس sسا 140.00             
SA00531260  PQيك العتي Nlمحمد بن عبد3 بن مب 140.00             
SA00543592 محمد بن عبد3 بن عE العساف 140.00             
SA00592843 فيصل بن عبد3 بن حمد زيدان 140.00             
SA00621203 M احمد المو� NOعبدالجليل حس 140.00             
SA00654033 سعد بن ابراهيم بن سعد العبندى 140.00             
SA00658905 خالد بن محمد بن صالح  المجحدى 140.00             
SA00765501 عارف بن ناo بن سعد التمي0 140.00             
SA00885319 خالد بن محمد بن عبدالعزيز الواصل 140.00             
SA00934545  Nlاحمد عبد3 احميد الخض 140.00             
SA00978422  PQمحمد بن مثقال بن عبيد العتي 140.00             
SY00784588 حمد بن عبد3 بن محمد العرجان 140.00             
QA00078124 عبدالرحمن محمد حيدر عE درويش 140.00             
SA00665264  p

سعود بن محمد بن سعود الزعا�� 139.00             
SA00045960 سليم بن عبد3 بن صالح الغراش 138.40             

87041294 فاطمه عبد3 عمر احمد الجابرى 138.20             
IQ00256955 وجدان عدنان مو� 138.00             

91679975 دينا احمد سعيد عبدالرحمن المظلوم 138.00             
SA00236299 عبد3 بن محمد بن راشد نصيف 138.00             
SA00368721 sعمار بن سلمان بن هاشم العوا 138.00             
SA00654870 خالد بن سالم بن ناo الخلف 138.00             
BH00625485 غاده ابراهيم راشد عبدالرحمن القصاب 138.00             
SY00197342 معاذ فاروق الحافظ 137.80             
JO00239085 محمد بسام درويش طبيله 137.60             

32856428 محمد حمود عE حمود عE الكندى 137.00             
SA00012889 sفارس بن سالم بن فراس اليا 137.00             
SA00355698 فهد بن محمد عبد3 الدوnى 136.60             
SA00954684  Mqخالد بن صالح بن عبد3 الزهرا 136.40             
JO00650631 ريم محمد فيصل شختور 136.00             
JO00873455 غاده وليد محمد درباس 136.00             

5588797 عE احمد جمعه احمد 136.00             
SA00954856 جاسم بن محمد بن عيa بو عبيد 136.00             



JO00413459 ى عبدالرحمن قعدان Nlمحمد خ M �lمع 135.80             
4975446  Plعوض ج Eمحمد ع 135.40             
4881565 سعيد عبد3 لشكرى اسماعيل 135.00             

IN00564854 RASHIDABANU MAHMOOD JEELANI 135.00             
5468890 ى Nlفائزه برك عزان محمد عبدالعزيز الكث 134.00             
9878811 Tعبد3 المزرو oراشد نا oنا 134.00             

JO00364220 سماح مصط�M احمد رضا 134.00             
LB00232656 فؤاد فريد شعبان 134.00             

7794709 مناع حيدر صالح 133.20             
9961834 اشواق حيدر صالح 133.20             

13398392 محمد حيدر صالح 133.20             
15836639 صالح حيدر صالح 133.20             
21613176 شوق حيدر صالح 133.20             
36202249 حيدر صالح احمد 133.20             
60789920 يوسف حيدر صالح 133.20             
73970229 جعشان حيدر صالح 133.20             
74924992 احمد حيدر صالح 133.20             
78721920 Eفاطمه سعيد سالم ع 133.20             
23712960 عE محمد كرم محمد 133.20             
27534693 محمد عE كرم محمد 133.20             
34885685 عمر محمد عE كرم 133.20             
40030929 عائشه ثاMq محمد 133.20             
37121790 عE محمد عبد3 سليمان القا¡M الش{ 133.20             
22106381 Eاحمد حسن عبد3 ع 133.00             

SA00891787 جابر احمد صالح الخلف 133.00             
OM00326154  Mqالغيال Eعبد3 بن مسلم بن ع 132.80             

71387709 جمعه مبارك عE بن سعد 132.20             
IR00984533 ساغر محمد ت�� سنجرى صاد��  132.00             
NL00214750 CORNELIS JOHANNES VAN DOOREN 132.00             
PS00827522 وائل رياض رمضان 132.00             

5386888 محمد مو� رمضان 132.00             
SA00991360  PQور بن فالح العتيn مشعل بن 132.00             
SA00064099 M الشتيوى NOبندر بن مهدى بن حس 131.60             
SA00761878 عبد3 بن احمد بن عبدالرحمن ال احمد 130.80             
SA00321540  PQسعود بن نايف ابن سعود العتي 130.60             
JO00531728 غسان جوده حنا جوده 130.00             

83056720 aسعيد محمد حميد غانم بن عيه الشام 130.00             
YE00526487 انيس محسن عوض احمد 130.00             
SA00065925 جمال بن عبد3 بن ابراهيم الهالل 130.00             
SA00143589 M الب ى NOابرهيم احمد حس 130.00             
SA00153996 سعود بن عبيد بن مو� التمي0 130.00             
SA00200180  Mqطارق بن سليمان بن عبدالعزيز الثا 130.00             
SA00453386 M الحكيم NOحيدر بن حسن بن حس 130.00             
SA00465289 عباس بن عE بن محمد العبدالمحسن 130.00             
SA00481234 M بن محمد ال الش® NOاحمد بن حس 130.00             
SA00716455 ياn بن محمد بن عبد3 بن غدير 130.00             
SA00122504  MQالقري Eبن ع M¡عبد3 بن را 129.60             

6566141 محمد صقر سلطان السويدى 129.40             
SA00129283 sابراهيم بن حسن بن مسفر اليا 129.20             

2125444 حنان اسحاق جعفر حسن 129.00             
IN00785494 BOSCO DENIZ 129.00             

1212548 شيخه محمد صالح عبد3 السو��  129.00             



5155567 بدريه عبدالعزيز 129.00             
IN00845645 MOHAMMED SHARIQ 129.00             
SA00286496 Eباقر بن جواد بن عبدالمحسن الغاف 129.00             
SA00876645 مصعب بن عبدالقادر بن جاسم الجامع 129.00             
SA00905644 محمد بن عبدالحميد بن سلمان العييد 129.00             
SA00996723  Mqبن هياف بن محمد الشهرا oنا 129.00             
SA00583614 محمد خلوفه محمد قنده 128.80             

OM00876622 عبدالجليل بن محمد بن عبد3 البلو�[  128.60             
SY00192678 ثابت حسان ن ى 128.00             

4878243 عبد3 ابراهيم احمد عبد3 البلو�[  128.00             
EG00769288  PQطارق جالل فريد عبدالن 128.00             
PH00658647 ANA MARGARITA TAJANLANGIT 128.00             
PS00245484 سمر محمود احمد عبدالرحمن 128.00             
SY00390575 Eسل0 محمد خالي 128.00             
LB00251970 مظفر نديم العريس 127.40             

3981652  PQعبدالرحمن سالم نعمان الكع 127.00             
90104615 ذهبه صالح زوجه احمد عE مبارك 127.00             

SA00314914 صالح يوسف محمد بو سعيد 127.00             
SA00882565 عارف بن احمد بن ر¡M الحداد 126.80             
SA44577322 وجدى بن عE بن عبد3 العبدرب الرسول 126.80             

8561756 Tخلفان احمد غانم بن ديالن المزرو 126.60             
9586327 Tهند احمد غانم المزرو 126.60             
9653621 Tمحمد احمد غانم ديالن المزرو 126.60             
9856244 Tغانم احمد غانم بن ديالن المزرو 126.60             

78558020 Tبخيت احمد غانم بن ديالن المزرو 126.60             
1284711 aهند عمر محمد الشام 126.00             

IN00073941 RAKESH KUMAR GOEL 126.00             
1256389  Mqيا ]̂ حمد عبيد عمNl محمد ال 126.00             

SA00198427 حمد بن نا�P بن محمد ال مبارك 126.00             
AU00859669 FERNANDO JUAQUIN GONZALEZ 125.60             
JO00249737 سل0 حسام ابراهيم ابوطوق 125.60             

67521108  Pqحميد حمد احمد حميد الزعا 125.20             
IN00325772 CARLIN ARON TANNEN 125.00             
IR00857466 FATEMEH MOHAMMAD REZA HOOMANZADEH 125.00             
JO00985640 رائد عزs قاسم ابو مويس 125.00             
SA00692810 ى Nlفواز صنات صنتان المط 125.00             
SY00245175 زياد محمود السليمان 124.40             

31222838 Tمحمد فاضل خليفه فاضل المزرو 124.20             
5297427 Eالهام NQسعيد راشد محمد ح 124.00             

24990878 M سالرى NOراشد عباس حس Eع 124.00             
55976 ياn غسان فت{ عزت يعيش 124.00             

IN00145236 GIREESH BALKRISHNA NADGE 124.00             
YE00585434 زياد عE محمد احمد 124.00             
SA00064782 M بن صالح ال زبيد NOمحمد بن حس 124.00             
SA00225895 عE بن حمد بن عE البنيه 124.00             
SA34975584 حسن بن احمد بن محمد العبد3 124.00             
BH00128475 ندى محمود عقيل كاظم 124.00             
JO00498775 احمد محمد احمد عبداحمد 123.80             
SA00564781  Pqمعجب بن فالح بن باتع الحر 123.60             
SA00927354  M NOعبد3 سعود عبدالعزيز العجال 123.60             
SY00549866 محمد رافت محمد حمدى شماع 123.40             
IN00128965 RAHUL SHASHIKANT KURLEKAR 123.20             



31122698  PQعبد3 محمد عبيد راشد الكع 123.00             
25875203 سمر محمد حسن ابراهيم الحواى 123.00             

SA00136540 احمد بن جاسم بن فضل الفضل 123.00             
SA00535288 نايف بن عE بن سعيد السميح 123.00             
SA00951478 بندر محمد جريد الشمري 123.00             
SA00911640 عبدالوهاب بن محمد بن يوسف بوبشيت 122.80             

24282710  �Qعبيد الغي oسيف سعيد نا 122.60             
SA00678197 زهNl بن احمد بن فرح عقيالن 122.20             
JO00698655 نعيم عE عبدالعزيز دبش 122.00             
SA00245768 Eسح Mبن منصور بن مصط� M NOحس 122.00             
SA74094125 مريم بنت سالم بن الحميدى الدوnى 122.00             
SA00240687 M عpE حسن الحداد NOحس 121.80             
SA00845494 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الصبي{ 121.20             
SA00298427 سالم بن صالح بن صالح ال كبيبه 121.00             
SA00327474 العنود بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف ال شيخ 121.00             
SA00188165 M التمي0 NOعبدالعزيز سعود بن حس 120.60             
USA0059862 MAJDI ABDELMAJID BARGHOUTY 120.60             
JO00346389 باهر محمود يوسف مشه 120.40             

1661755 غانم سعيد عيد محمد المنصورى 120.20             
SA00251425 ثامر بن فيصل بن محمد الشهرى 120.00             
UK00987609 JAVAID IQBAL 120.00             
ZA00995217 JOUBERT KEVERN DALE 120.00             

5232417 ابتسام عبداللطيف يوسف عبداللطيف المرزو��  120.00             
5458522 Eزوجه احمد راشد منصور الهام oنا Mqاما 120.00             
8744528  PQسهيله محمد سعيد محمد الكع 120.00             

13111965  MQجميل بالل خادم الحوس aعي 120.00             
EG00995635 احمد هيثم السيد عبدالمجيد عثمان 120.00             
PS00457704 نظ0 محمد زمزم 120.00             

7378695 حميد عE المر راشد النيادى 120.00             
9521285 ى Nlالكث Eهمدان عون محمد ع 120.00             

12557898 عبد3 السيد حمدى السيد محمد الهاش0 120.00             
15604897 عE جالل عE مراد كرم 120.00             

EG00112211 الفريد فائق جاد عيد طانيوس 120.00             
EG00652185 M محمد بكر داود محمد NOياسم 120.00             
EG00847294 طارق عمر الفاروق فه0 هندى 120.00             
IN00516647 RANGA RANJAN ARUACHALAM 120.00             
IN00658617 MOHAMMED MASAOUD 120.00             
IN00665630 AKSHAY DASANI OR MINA AKSHAY 120.00             
IN00751452 BHAVIKA RAJIV 120.00             
IN00997821 FAYEZ ALI MOHAMED 120.00             
JO00652054 س® م{ الدين عبدالغMQ عبدالرحيم 120.00             
PS00018782  M NOياس M NOايمان ياس 120.00             
UK00394504 TAMER ODEH 120.00             
UK00683452 BEVERLEY ANN  WEEDEN 120.00             

9667916 حمد سالم محمد سالم البدواوى 120.00             
EG00532165 تغريد سعد خالف 120.00             
IN00526607 SAMEER ALI AKHTAR AZMI 120.00             
SA00053299 نوره بنت عبدالعزيز بن صالح النافع 120.00             
SA00056936 اسعد بن عE بن محمد السلطان 120.00             
SA00124593 رزق بن اسحاق بن احمد ال سحاق 120.00             
SA00139850 احمد بن صالح بن محمد االحمد 120.00             
SA00223627 ى Nlاحمد خويلد سمران المط 120.00             



SA00285467  M¡خالد عبدالرحمن سعد العيا 120.00             
SA00346428  PQبن سلمان بن صالح عبدرب الن M NOام 120.00             
SA00498575 عE بن مو� بن احمد المهناء 120.00             
SA00549866 سلمان بن صالح بن محمد العبدالقادر 120.00             
SA00552163  PQعطا 3 بن ذعار بن سعد العتي 120.00             
SA00629874 نبيل بن حيدر بن علوى الساده 120.00             
SA00650506 محمد سعيد بن عبد3 بن عE الضو 120.00             
SA00655159 sاليا M NOمصلح بن هادى بن حس 120.00             
SA00659514  Pqمحيميد بن عسكر بن ذياب الحر 120.00             
SA00709496 M عE ال مسلم NOسهيل حس 120.00             
SA00739901 نواف بن عوض بن سعدالشهري 120.00             
SA00746317 احمد بن معتوق بن عE ال عيد 120.00             
SA00765405 يوسف بن عبد3 بن عبدالمحسن العروج 120.00             
SA00789553  PQتر¬ بن منصور بن عايض العتي 120.00             
SA00837965 هشام بن حمدان بن محمد باحمدان 120.00             
SA00873766  Mqمحمد بن صالح بن محمد الزهرا 120.00             
SA00990342 Eوليد بن خالد بن يوسف الفضي 120.00             
SA00997863 احمد بن عبد3 بن عE التمار 120.00             
SA22875587 احمد بن البقيه بن عامر العمرى 120.00             
SA46762219 صالح بن محمد بن ناo الجهي0 120.00             
QA00630215  M� ]̂ قاسم عبد3 صالح احمد ال 120.00             

19380993 سعد محمد سعيد نايع النيادى 119.60             
IN00985646 ABHAY SUNIL POTDAR 118.60             

6875750 عائشه ابراهيم يوسف عE الطابور النعي0 118.00             
98667756 ى Nlعبد3 هالل محمد هالل المه 118.00             

SA00365485 يوسف ابن ناo ابن احمد الهاشم 118.00             
SA00387624 حيدر بن حسن بن عبد3 السلمان 118.00             
SA00997325 فهد بن محمد بن عبد3 عمار 118.00             

4671739  Pqحمد سعيد مصلح جمهور االحبا 117.80             
99135213 منال لفته زوجه فالح حسن بوالد 117.60             

SA00859505 اهيم Plحسن عبدالكريم محمد ال 116.80             
20183803 ورده عبد3 عوض احمد سنان المهرى 116.60             

SA00667839  M NOعبدالعزيز بن سليمان بن محمد بن حس 116.60             
56584755 ى Nlفاطمه هالل محمد هالل المه 116.00             

SA00031025 ناo بن محمد بن عبدالرحمن الغامدى 116.00             
SA00516642 M بن مطلق بن فهاد الهاجرى �Oجعي 116.00             
SA00875432 صالح بن سليمان بن صالح المسلم 116.00             
JO00998457 ختام عايش مسلم ابو سبت 115.60             

92745788 Tسالم محمد راشد محمد الهنجرى المزرو 115.40             
ZA00655788 BRENDA RADEMEYER 115.20             
SA00990332 بدر بن سعيد بن حمد الدوnى 115.20             

78588382 aالقبي Eعفراء سيف ع 115.00             
6649590 Eمهره سعيد سعيد الجرعد ال ع 115.00             

87254458 Eخالد رضوان محمد رضوان ال ع 115.00             
5615212 اسماء احمد سالم العويس 115.00             

SA00214545 هدايه 3 نعمه 3 محمد صالح 115.00             
SA00378299 عبداالله بن عبد3 بن احمد الدريوش 115.00             
SA00449454 aبن عبده قي Eمحمد بن ع 115.00             
SA00618817 عبد3 بن احمد بن عE المشعل 115.00             
SA00645642 Eنعيمه عبد3 مو� البوع 115.00             
SA00990672 محمد دخيل صنيتان الشمرى 115.00             

5857488 ى Nlمهره خلفان زوجه هالل محمد هالل المه 114.00             



9595025 فاطمه عبد3 ابراهيم بالل المرزو��  114.00             
98741232 نهله خميس خليفه بوسعود المرى 114.00             

JO00481276 نزار عزام محمد عبدالحفيظ 114.00             
QA00926452 سعاد فرحان مسفر السبي£ 114.00             
BH09573401 صالح عبدالرحمن يوسف صليبيخ 113.00             
SA00853452 فايز بن سعيد بن محمد الغامدى 112.20             

36229871 علوى محمد حسن عE الحداد 112.00             
36976458 ى Nlحمده عوض مو� هزيم المه 112.00             

IN21616102 SHARIFA FASISAL OMER 112.00             
4521287 M حميد النعي0 NOسالم سعيد شن 112.00             

25693966 M المنصورى NOمبارك محمد سالم Eع 112.00             
IN00996317 NAIR BIPIN SHANKARNARYAN 112.00             
TR00865278 MEHMET FATIH TATARI 112.00             
SA00318364 سعد جمعه سعد الرويض 111.40             
JO00954637 محمد بسام احمد مناع 111.00             
SA00548486 عE بن حسن محمد السليمان 111.00             
SA00158714 خالد بن عبد3 بن عE المعلم 111.00             
SA00750660 ماجد بن حامد بن احمد بخارى 111.00             
SA00986766 فيصل بن عباد بن صالح العباد 111.00             
SA00189521 محمد بن فهد بن عيa البوعبيد 110.60             
SA00671657 ريم بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن 110.40             

558722 اسماء مانع سعيد العتيبه 110.00             
4562147 عE محمد صالح الحامد الهاش0 110.00             
6650537 ظبيه مرزوق مبارك المنصورى 110.00             

JO00234985 محمد مو� احمد معابره 110.00             
JO00969876 سهاد محمد ابراهيم حسن 110.00             

97559754 عامر سالم خليفه المرى 110.00             
CA00994723 NANCY MAMDOUH NOUH 110.00             
LB00712335 وليد خالد السعيد 110.00             

31232510  PQخميسالكع Eمحمد راشد ع 110.00             
OM00568411 بدر بن سليمان بن سيف الغافرى 110.00             
SA00048521 sال الش® اليا Eصالح بن مانع بن ع 110.00             
SA00125340 محمد بن عبد3 بن حمد الحمزه 110.00             
SA00196241 محمد بن حسن بن عE الصفار 110.00             
SA00196511 حمد بن محمد بن شوي0 الدوnى 110.00             
SA00217578 جعفر بن عبد3 بن عE العبد3 110.00             
SA00275642  Plعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد بن ج 110.00             
SA00674938 M بن ناo الوعله NOمحمد بن حس 110.00             
SA00654840 نايف بن خالد بن ضحيان البق0 109.80             

6788135 سالم راشد سيف سالم الشاوى 109.60             
JO00286522 فواز بسام شفيق ابوغزاله 109.40             

1299830 ى Nlالمه ]̂ مروان محمد سعيد بن ب 109.00             
SA00654237 M بن محمد بن نائب ال منصور NOحس 109.00             

94622851 ابراهيم عبدالرسول مو� احمد 108.60             
SA00457356 مصط�M عبد3 عبد3 السلمان 108.40             

95684321 aخليفه قريوش القبي M NOشمه حس 108.00             
1122523 خالد ناo عبيد الحداد 108.00             

EG00785612 يف حافظ عبدالمنعم ]n وليد احمد 108.00             
PS00298563 ختام سليم 108.00             

73572692 محمد حسن محمد احمد المرزو��  108.00             
SA00231774 هيثم بن عبد3 بن عE ال ثنيان 108.00             
SA00275553  M NOقرص Eمحسن بن صالح بن ع 108.00             



SA00904533 منNl بن احمد بن حسن ال يوسف 108.00             
SA00343302 هاMq بن مهناء بن يوسف المؤمن 107.80             
PH00782254 SARIPA HABIB HASSAN 107.40             
SA00065897 عبدالمحسن بن عبد3 بن عبد3 الوصيب£ 107.40             
SA00471015 احمد محمد عpE الخليفه 107.40             
SA00587447 عماد بن عبدالحميد بن احمد النحوى 107.40             
SA00745844 صالح بن عبد3 بن سعيد الشهرى 107.40             

2478451 aعبد3 سالم ب� ب� القبي 107.00             
IQ00932841 M خليل محمد حسن الشماع NOحس 106.80             
SA00269582 عبد3 بن صالح بن عبد3 الناجم 106.60             
SA00075120 عيظه بن مبخوت بن سالم الصيعرى 106.00             
SA00085948 فهد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الغانم 106.00             
SA00276719 حمد بن محمد بن حمد المشارى 106.00             
SA00522871 عبد3 بن حمد بن سالم الدوnى 106.00             
QA00894127 عبدالرحمن ناo عبدالعزيز ابوقراره المو� 105.40             
EG00856279 ساY وجيه تر¬ االشوح 105.00             
JO00754138 منNl عبد3 حسن 105.00             
SA00664532  Mqسعيد بن مسفر بن سعيد القحطا 105.00             

72271872 ناo هارون حسن هارون المرزو��  104.80             
PAK0094752 ARSLAN UD DIN FAROOQUI 104.80             
SA00064995 خالد بن محمد بن ابراهيم النعيم 104.80             
SA00287344 احمد بن عE بن عبد3 الحسن 104.40             

4459965  Pq Nlمبارك عبد3 المح Nlمريم بش 104.00             
SA00239861  Mqان الزهرا M عبد3 بن بخيت بن خ 104.00             
SA00458076 محمد بن طاهر بن جاسم السعيد 104.00             
IQ00670319 حسام الدين مصط�M محمد 103.60             
SA00564746 خالد بن طاs بن كميخ السبي£ 103.40             
SA00995611 قيس بن يوسف بن اسماعيل ال اسماعيل 103.40             

27527882 خليل ابراهيم عيa عبد3 الدهمش 103.20             
5609666  PQسعيد سالم بن معيل الكت Eاحمد ع 103.00             

IE00066585 THEREZE WARD OR PATRICK OR RAYMOND 102.40             
SA07125896 محمد بن صادق بن يوسف الهالل 102.40             
SA00187357 احمد عبد3 عبدالرحمن الملحم 102.00             
SA00356841 يك Nlبن عبد3 بن جواد ال مب Eع 102.00             
SA00742590 خالد بن مبارك بن فهد الخليفه 102.00             
SA00452245 عE ابراهيم محمد بو سعيد 101.40             
IQ00698345 AHMED THAMIR ALI AL MOUSAWI 101.20             

10713705 aمحمد هاشل محمد الشام 101.00             
11550591 اسماء احمد محمد احمد 101.00             
44494121 aسالم محمد هاشل محمد الشام 101.00             
47518556 محمد احمد محمد احمد خليل 101.00             
66269933 aهاشل محمد هاشل محمد الشام 101.00             
76846381 aشيخه محمد هاشل محمد الشام 101.00             
78308279 aعبدالرحمن محمد هاشل محمد الشام 101.00             
92389997 aعبد3 محمد هاشل محمد الشام 101.00             
58374749 aفاطمه محمد زوجه سعيد عديل الشام 101.00             
62623050 aمريم محمد هاشل محمد هاشل الشام 101.00             
65009133 aسيف محمد هاشل محمد هاشل الشام 101.00             
71408611 aاحمد محمد هاشل محمد هاشل الشام 101.00             

SD00912844 M يوسف احمد NOمحمد حس 101.00             
SA00255916 محمد بن سليمان بن حمد السحيم 101.00             
SA00931794 ابراهيم بن احمد بن عE درويش 101.00             



3302299 Tيدى المزرو Nlعبد3 محمد مسعود سعيد ال 100.00             
3625714 Tعبد3 سلطان سعيد سويلم المزرو 100.00             
4589650 رانيا عمر عبد3 محمد الراشدى 100.00             
5553020  MQالحوس aعي M NOعبد3 حس Eع 100.00             
5967963 طارق ابراهيم يوسف عE الطابور النعي0 100.00             
7414515 خميس عpE سعيد عبد3 الساعدى 100.00             
8879120  �Qعبد3 ضا� سعيد ضا� الرمي 100.00             

20057541 M المنصورى NOحس Eمبارك ع 100.00             
21348541 احمد ثابت محمد سالم المهري 100.00             
23474049 عبد3 طالب عبد3 طالب العطاس 100.00             
27722911 عبد3 احمد غانم سلطان السويدى 100.00             
31758538  PQاالحول المصع M NOصالح عبد3 حس 100.00             
53498562 عE خميس فرحان سالم الظاهرى 100.00             
57088185 ى Nlحمد مبارك محمد مطر المه Eع 100.00             
65879900 محفوظ محمد احمد محمد عE بخيك 100.00             
71208939  MQحسن عبد3 خلف شمس الحوس 100.00             
72494531 عE سلطان عبيد سلطان الظاهرى 100.00             
88138004 مصعب منصور ابراهيم جابر 100.00             

CN00994521 PING XU 100.00             
EG00092305 محمد احمد طلعت محمد عفي�M البنا 100.00             
EG00197101 محمد رمضان العشماوى محمد 100.00             
EG00425187 مصط�M عبد3 محمد عبدالرحمن 100.00             
EG00631422 طارق جمال حسن عE سليمان الخطيب 100.00             
EG00650365 طه محمد محمد طه 100.00             
EG00853327 aكمال عبدالعزيز احمد عي 100.00             
IN00123478 LATEEF ABDUL MOHAMMED 100.00             
IN00128988 SHAHUL HAMEED ABDUL SAMAD 100.00             
IQ00478557 محمد شفيق محمد صادق 100.00             
JO00514856 محمد عادل حسن الهندي 100.00             
JO00561744 خ M يوسف عبدالمحسن منصور 100.00             
JO00650227 مMQ خليل محمد سالم 100.00             
JO00659828 ريم مصط�M جابر الرجب 100.00             
JO00965887 احمد شاكر احمد القيسيه 100.00             
JO04458525 زياد عبدالحفيظ صالح نصار 100.00             
LB00256933 يوسف بطرس سماحه 100.00             
MA00125637 ه Nlنبيله العق 100.00             
PK00853224 MOHAMMAD JAFAR SHAH 100.00             
SD00871541 محمد صالح محمد صالح 100.00             
SO00645894 ABDULBASIT YUSUF HAJI IBRAHIM 100.00             
SY00813793 بسام محمد عادل البوال��  100.00             
SY00990125 M طالل المسلط NOحس 100.00             
SY99458874 عبدالرزاق محمد عE الزيدان 100.00             
SZ00068510 KARIN THUR 100.00             
UK44987751 SULEMAN UMER 100.00             
US00774856 NUH ARRE AMIN 100.00             
YE00453599 محمد احمد احمد معوضه 100.00             

5284677 aالجوعان الشام Eحمود شليويح ع 100.00             
5674850 aالشام NQح Mqلطيفه مصبح النعي0 زوجه ثا 100.00             
6188088 Eحمده سعيد سعيد سهيل بالقطرى الخي 100.00             
6452642 aسعيد حمد سعيد الشام oنا 100.00             
6541754 احالم عبود محمد الجعيدى 100.00             
8255471 شيخه عE زوجه عبد3 عيد عبود عليان 100.00             



33656565  p Pqسعيد محمد عايض حنيف االحبا 100.00             
8764200933  Pqسعيد سعيدان جرادان االحبا M NOحس 100.00             
EG00351675 وائل حسن احمد محمد سليمان 100.00             
IQ00967876 صالح زياد كيطان 100.00             
SE00722513 GABRIELA VALERIA 100.00             

3669044  Mqيف محمد صالح محمد سعيد الزرعو ]n 100.00             
4871427 عواطف احمد عبد3 محمد 100.00             
5344244 Eمحمد عبد3 كهور ع 100.00             
6162347 فاطمه درويش محمد المرى 100.00             
6451283 يف الغياث ]n يف عبدالرحيم محمد ]n محمد 100.00             
9836426 خليل ابراهيم حسن الصفار 100.00             
9876217 نهايه عبدالرحمن عE الحمر 100.00             

12815102 رمضان ابراهيم محمد احمد 100.00             
16783017 عبد3 محمد عE احمد البلو�[  100.00             
18017564  M NOشاه M NOشاه Nlكريم تيس 100.00             
23365532 بثينه يوسف محمد عE الصيقل 100.00             
23542672 احمد محمد سعيد العصار 100.00             
31862660 بدر رحمه محمد رحمه االنصارى 100.00             
38511086 Eعبدالجبار محمد اه M NOام Eع 100.00             
55887780  p

ف كرم البلو�[ ]n زينب محمد 100.00             
58695574 عبداللطيف حسن عبدالرحيم محمد المال 100.00             
69532489 وز محمد Nlسالم مرزوق ف 100.00             
80048135 خالد سالم احمد محمد عبد3 الحمادى 100.00             
98165453 عوشه محمد احمد 100.00             
98756623  pEزهره محمد حسن مال ع 100.00             

AU00896521 DANIELLA JANE SEVERS 100.00             
EG00325690 يوسف رمسيس فريد 100.00             
EG00327461  MQيف عادل احمد حس ]n 100.00             
EG00985237 محمد فؤاد محمد عE ليله 100.00             
IN00019827 BHAGYALAKSHMI PREMNATH SHETTY 100.00             
IN00056201 SUMEET KAPOOR JAWAHARLAL 100.00             
IN00091258 SANDEEP CHAWLA 100.00             
IN00114105 HITESH & DIMPLE 100.00             
IN00246978 JITENDRA SHYAM PUNJABI 100.00             
IN00325685 SANJAY SHEWAK HINGORANI 100.00             
IN00514263 CHELANI MUKESH OR MONICA CHELANI 100.00             
IN00514358 PITAMBER KUMAR BHAGCHANDANI 100.00             
IN00523675 GURUIBUX BASANDANI 100.00             
IN00582695 ASHOO CHANDRAKANT AGARWAL 100.00             
IN00631254 SHARMISTHA BHATIA 100.00             
IN00672133 RAMESH HASSARAM ASNAN 100.00             
IN00679910 KESHAV SANJEEV KARVE 100.00             
IN00824946 DIMPLE HITESH RAYGANGARE 100.00             
IN00831161 SUDHEER MANIKOIH 100.00             
IN00856526 SANGITA KAMLESH OR CHANDRA MAGANLAL 100.00             
IN00962184 SUNDERLAL BHAGWANI 100.00             
IN00965085 MANOJ PURSHOTAM BHATIA 100.00             
IN00990075 MOHAMMED RIYAZ PARAMPALLY 100.00             
IN20011968 KAINIKUDYIL MATHEW VARGHESE 100.00             
IQ00565291 اياد مراد حسن 100.00             
IR00695539 FARZANEH PIRBABAI 100.00             
IT00126166 ALESSANDRA MUSSO LINGUA 100.00             



JO00086933 HANADA MUNEER ISKANDAR BANNA 100.00             
JO00237142 محمد صادق ابراهيم حماد 100.00             
JO00420015  Pqمحمود سليم المغر Nlسم 100.00             
JO00524574 دانه عماد جمال عبدالجابر 100.00             
JO00657714 YAZAN MOH'D GHAZI FATHALLAH 100.00             
JO00857412 شفيق طاهر شفيق الطاهر 100.00             
JO00956321 محمد بديع محمد صوان 100.00             
LB00450024 MAY ALI JABER 100.00             
LB00651178 ناديا عدنان حاوى 100.00             
LB00762343 مازن عمر زين 100.00             
LK00569768 DINUKA NUWAN ALAHAPPERUMA DE SILVA 100.00             
LK00698560 HEWAGE POORNIMA KRISHANI JAYARATNE 100.00             
MA00564899 عتيقه لعويجه 100.00             
MA00852158 هدى حركات 100.00             
PAK0056730 MURTAZA MAN KANI MAHMOOD AL MANKANI 100.00             
PAK0064970 NAFEES AHMED MUHAMMAD HASHIM 100.00             
PK00782264 SYED MAZHAR HUSSAIN ZAIDI 100.00             
PS00564099 مجدى ابراهيم يوسف خريس 100.00             
SA00341890 وه �lال Eفيصل بن عبد3 بن ع 100.00             
SA00650708  PQالعتي Plيف بن منيف بن شن ]n 100.00             
SD00453392 صالح ابراهيم عE عبد3 100.00             
SE08487315 ANAND ANDREAS DESAI 100.00             
SY00123666 امل محمد خلدون العطار 100.00             
SY00619782 قمر نصان زوين 100.00             
SY00620590 حسان حسن الصواف 100.00             
SY00659447  Nlمطام Nlفاروق من 100.00             
SY00752210  Mqمامون ممدوح الال ذقا 100.00             
UAE0058747 كه الرمق لمواد البناء ش.ذ.م ]n 100.00             
UK00584469 NOORUS SABAH PASHA 100.00             

5245215 جاسم مو� محمد اسماعيل 100.00             
6650569 موزه سالم جمعه مفتاح عجيف 100.00             

43045466 عبد3 عE يوسف حسن الحمادى 100.00             
EG00216455 ايمن رفيق احمد الصاوى 100.00             
EG00463260  ]̂ داليا احمد عبدالحكيم احمد ب 100.00             
IN00254647 TARUN KUMAR 100.00             
MA00984420  M NOسامر حس 100.00             
PS00458023 sشمس الدين احمد شمس الدين العما 100.00             
PS00927525 اميمه عبدالرحمن حسن احمد الكرد 100.00             
SD00485840 محمد ابراهيم محمد عبده 100.00             

3261654 عE حسن محمد ال مندوس 100.00             
99087054 امنه عبدالرحمن زوجه عبدالرحيم يوسف 100.00             

LB00282811 مازن صالح معروف 100.00             
PS00526679 عبدالقادر حماد حمود ابوسته 100.00             
SY00997236 سبيع زكريا طليمات 100.00             

24154348  Mqيف عبدالرحمن محمد نور القيوا ]n محمد 100.00             
4585215 Eفاهم عبد3 محمد عبيد حميد بن حميدالع 100.00             

97533951 راشد عE راشد العوادى 100.00             
PS00991853 مازن محمود قدوره 100.00             

3577158  �Qحفي Eمحمد سيف عبيد ع 100.00             
65653241  pTسالم احمد الهيهود المزرو pEسعيد ع 100.00             

IN00786351 BALASUBRAMANIAN HARI 100.00             
BH00035713 عE احمد عE سلمان 100.00             



SA00012579 حسن بن عبدالمحسن بن عبد3 الصايغ 100.00             
SA00018723 حسن بن عE بن محمد ال ابوزيد 100.00             
SA00039654 M صالح POمو� بن حسن بن مو� ال 100.00             
SA00079954 M بن محمد الموسوى NOجواد بن حس 100.00             
SA00092360 محمد بن عE بن احمد عجي0 100.00             
SA00095136 محسن بن محمود بن حمزه الوزان 100.00             
SA00109871  Mqبن حسن الزهرا Eسالم بن ع 100.00             
SA00112324 محمد بن سليمان بن عبد3 العلويط 100.00             
SA00123548  Mqبن سعد بن حامد الشمرا Eع 100.00             
SA00125440  Mqنوح بن محمد بن عبد3 الصفوا 100.00             
SA00128471 سعود بن عبدالعزيز بن عبد3 العثمان 100.00             
SA00128904 محمد بن حيدر بن محمد الجراش 100.00             
SA00136582  PQزيد بن دحيم بن سعود العتي 100.00             
SA00159398 مستور عبدالواحد محمد الزاهرى 100.00             
SA00188357 M المغرب NOمؤيد عبد3 حس 100.00             
SA00192621 خالد بن ابراهيم بن احمد النعيم 100.00             
SA00198410  Mعبد3 ابراهيم عبد3 جلمود العري� 100.00             
SA00199142 عبدالوهاب بن ابراهيم بن جاسم العواد 100.00             
SA00215645 عبدالكريم بن ناo بن ناo الحفه 100.00             
SA00217157 اهيم Plبن محمد بن احمد ال Eع 100.00             
SA00226151  Mqبن محمد بن مانع القحطا Eع 100.00             
SA00231102 M ال مداوى NOبن عبد3 بن حس Eع 100.00             
SA00231501 فيصل بن عبد3 بن عبدالعزيز الصنع 3 100.00             
SA00249175 ياn عبدالمحسن محمد ابو زيد 100.00             
SA00253477 عبد3 بن احمد بن خليفه السيف 100.00             
SA00263655 M عE عبد3 البدر NOحس 100.00             
SA00271976 Eمحمد ابن حسن ابن محمد الع 100.00             
SA00286424 احمد بن منصور بن احمد القضيب 100.00             
SA00296514 عبدالعزيز فرحان سلطان الريس 100.00             
SA00318511 ى Plحامد احمد سعد الشن 100.00             
SA00321521 هدى بنت سلطان بن سند النفي£ 100.00             
SA00325410 عE بن محمد بن عE السلطان 100.00             
SA00349751 فهد بن ناo بن محمد المحارب 100.00             
SA00357288 حسن بن عE بن عE الرمضان 100.00             
SA00379968 عبد3 بن مهدى بن عE لسلوم 100.00             
SA00416924 بداح بن طاحوس بن بداح الدوnى 100.00             
SA00436494 M ال ال شط NOابراهيم بن عباس بن حس 100.00             
SA00452116 ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم الملحم 100.00             
SA00453392  MQبن احمد بن عباد المع P}ح 100.00             
SA00456803 M بن عE السلمان NOعبد3 بن ياس 100.00             
SA00526199 Eبن حمود بن مشعان السه oنا 100.00             
SA00526589 M الحسن NOسعيد بن طاهر بن حس 100.00             
SA00526955 M بن عE بن منصور ابوتا¼ NOحس 100.00             
SA00542384  MQتر¬ بن سعد بن ابراهيم بن مهي 100.00             
SA00555484  PQفهد بن عبد3 بن مطر العتي 100.00             
SA00563021 حصه بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف الملحم 100.00             
SA00564874 منصور بن حمد بن حمNl ال منصور 100.00             
SA00565369 محمد بن حسن بن عE المو� 100.00             
SA00565984 M بن عE السلمان NOاحمد بن ياس 100.00             
SA00578225 عE بن ابراهيم بن خليفه لبوى 100.00             
SA00623467  paالتون Eعدنان بن عبدالرحمن بن ع 100.00             
SA00625331 عبدالعزيز بن عE بن صالح الشهرى 100.00             



SA00625774 خالد بن برجس بن عبدالمحسن العبدالكريم 100.00             
SA00633298 فهد بن ابراهيم سعد الجويزع 100.00             
SA00636639 احمد بن عبدالعزيز بن احمدالخميس 100.00             
SA00649867 محمد بن ابراهيم بن محمد ال عيد 100.00             
SA00652539 عبد3 بن اسماعيل بن مهدى البو 100.00             
SA00654552 سمNl عبد3 سلمان القصاب 100.00             
SA00675140 عبدالحميد ابن عبد3 ابن عبدالعزيز بوجل 100.00             
SA00679401 ثامر بن سعود بن محمد العشيوى 100.00             
SA00685926  psبن فرج اليا Eبن ع M NOحس 100.00             
SA00691722 محمد بن عE بن سلمان الهاجرى 100.00             
SA00713247 هيثم بن عبدالرحمن بن سعود العباد 100.00             
SA00742565 عيa بن احمد بن ي{ النع0 100.00             
SA00743250 احمد بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين 100.00             
SA00745869 احمد بن ناo بن عبد3 الخليف 100.00             
SA00758491 نايف بن عE بن عمر باعشن 100.00             
SA00768781 عبد3 بن محمد بن عبد3 النمر 100.00             
SA00778877 عبد3 احمد عبدالعزيز الكنعان 100.00             
SA00778891 فالح بن فهد بن محمد الدوnى 100.00             
SA00781966 ساs بن عبدالوهاب بن عبدرب الرسول الحمد 100.00             
SA00786650 M بن عE المبارك NOبن حس Eع 100.00             
SA00811565  Mqصالح بن عبد3 بن مسفر الزهرا 100.00             
SA00821336 عبدالعزيز بن عبد3 بن عE الفوزان 100.00             
SA00825474 sخالد بن محمد بن عبدالهادى زمز 100.00             
SA00857460  ]aالقري Eظافر بن محمد بن ع 100.00             
SA00859246 سعيد بن محمد بن سعيد باصليله 100.00             
SA00861104 فؤاد بن حسن بن محمد بوجباره 100.00             
SA00865122 عبدالمحسن بن احمد بن حسن العباد 100.00             
SA00867321 خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان 100.00             
SA00951257 وحيد بن محمد بن مبارك الهاجرى 100.00             
SA00965421 مالك بن عE بن سلمان ال داؤود 100.00             
SA00976845 ه Nlبن عبدالحميد ابوزه M¡محمد بن ر 100.00             
SA00981644 oالنا M NOبن عبد3 بن حس M NOحس 100.00             
SA00982378 مصط�M بن عايش بن رمضان السماعيل 100.00             
SA00983426  Mqبن مانع النجرا M NOابراهيم بن حس 100.00             
SA00991103  MQوز بن شايوشالحسي Nlطالل بن ف 100.00             
SA00991241 عمر بن عبدالعزيز بن محمد اللحيدان 100.00             
SA00991367 M ال سالم NOمهدى بن عبد3 بن حس 100.00             
SA00991403 نا�P بن صالح بن عبد3 العطيش 100.00             
SA00992301 ماجد بن عE بن محمد المزين 100.00             
SA00993214 احمد بن طاهر بن احمد بوزيد 100.00             
SA00994560 محمد بن عبدالعزيز بن ناo المطوع 100.00             
SA00996513 زيد بن محمد بن زيد الهويشل 100.00             
SA00997621 هشام بن يوسف بن جمعة الشوارب 100.00             
SA02319056 ايمن بن جواد بن مو� المحمد سالم 100.00             
SA05455327  p

Mqشحيمان بن فهد بن شحيمان القحطا 100.00             
SA22789941 M العيثان NOعبدالوهاب بن احمد بن حس 100.00             
SA50666413 Mى Mlسعود بن الدهرى بن منقل الع 100.00             
YE00521420 صادق محمد قائد حسن 100.00             
YE00659678 سعيد محمد احمد بن سنكر 100.00             
BH00675530 عارف عبدالمجيد الشيخ عبد3 القاس0 100.00             
BH00951612 احمد عبد3 حسن الجزاف 100.00             
EG00650231 حسام محمد سيف الدين عمر غانم 100.00             



OM00963621 ى Plبن محمد الع oغصن بن نا 100.00             
US00521470 SAFAI ARKAWI 100.00             
EG00146574 aهشام محمد يونس السي 99.80                
JO00451224 ختام محمود يوسف زهد 99.20                

1238441 Eابوبكر خميس سعيد خميس النوف 99.00                
UK00875452 MOHAMAD AKRAM PIPI 99.00                
SA04071943 محمد بن عبد3 بن عبدالرحمن الشقرى 99.00                
EG00365265 Eرحاب السيد محمد ع 98.80                
BD00493205 SAIFUR RAHMAN 98.40                
SA00124741 هادى حسن عE ال مردف 98.00                
SA00239765 خالد بن منصور بن محمد القرعاوى 98.00                
SA00845742  �qعادل بن جابر بن احمد الشال 98.00                

44770532 عبدالوهاب احمد عبدالرحمن يونس 97.40                
49967080  MQمروان عبدالعزيز مسعد محمد المث 97.40                

SA00741865 عباس بن احمد بن سلمان ال اوحيد 97.40                
60726281 Eالمحمد ع M NOعبداللطيف محمد حس 97.00                
74129524 Yبخيت النوه احمد المنها Nlعم 96.60                
23780321 aالشام M NOمحمد فاضل محمد سالم 96.60                

EG00126254 M غبا�[  NOكريمه محمد حسن 96.60                
25590846  Pqابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا Eع 96.20                
62209394  Pqعبيد ابراهيم ضليع الزعا 96.20                
82893206  Pqراشد عبيد ابراهيم ضليع الزعا 96.20                
69062243  Mqظنحا PQعائشه راشد سعيد راشد الخطي 96.20                

SA00876218 بالل بن حسن بن احمد جسومه 96.00                
EG00312847  PQرضا محمد عبدالمجيد عبدالن 96.00                
CA00690032 NADA AL CHALABI 96.00                
SA00094557 حبيب بن حسن بن عبد3 ال رضوان 96.00                
SA00336114 صديق بن مو� بن عبد3 الشهرى 96.00                
SA00651951 سالم بن عبد3 بن محمد باحطاب 96.00                
EG00563116 وائل فاروق محمد السيد 95.00                

13793650 عاليه عبد3 زوجه طالب صالح الجابرى 94.80                
24503822 ايمن مال 3 احمد عبد3 ابراهيم 94.80                

SA00658571 حسن بن محمد بن عE ال حطاب 94.80                
36477861 م ]̂ سالم خميس حميد سالم بل 94.60                

DK00836458 PERNILLE COHEN 94.60                
IR00589511 مرتM³ محمد طاهر جعفرى 94.60                
JO00991780 ماهر سمعان ساs قعوار 94.20                
SA00093551 M ابن محمد النوي  NOز¬ ابن حس 94.20                

6754433 Eمروان صالح مبارك ع 94.00                
SA00998056 يوسف بن ماجد بن يوسف الهاشم 94.00                
SA08982011 oبن عبد3 بن محمد النا Eع 94.00                
SA00484948 خالد بن خليفه بن سليمان الخليفه 93.40                

15040970 aعبدالكريم الكبي Eلي 93.20                
SA00457263 عيa بن عE بن عيa الباشا 93.00                
SA00985044 نذير بن عدنان بن محمد الشاخورى 93.00                
SA00654896  �qاسماعيل بن حسن بن عبد3 التارو 92.40                
EG00586933 EHAB REDA ABDULL RAHMAN MOSTAFA 92.20                

1247884  PQحمد هالل سالم محمد الكع 92.00                
8698380 محمد عE فالح جابر 92.00                

17566563 مبارك عE فالح جابر 92.00                
38614255 مح0 عE فالح جابر 92.00                
44092048 حمدان عبدالغفار عبدالخالق عبد3 خورى 92.00                



63985647  Mqمحسن الجعشا Eاسماء ع 92.00                
65709885  Pqفالح جابر االحبا Eع 92.00                
69977456 عبد3 عE فالح جابر 92.00                
75191189 سعيد عE فالح جابر 92.00                
89573985 راكو لتجاره المواد الزراعيه 92.00                
91626539 مليون محسن زوجه صالح برك فرج الجابرى 92.00                

SY00514856  p0محمد شفيق عبدالقادر حاك Nlابو الخ 92.00                
96189464 خالد عE فالح جابر 92.00                
86411755 يف نظام ]n عبدالرحمن نظام محمد 92.00                
90396306 هدى حبيب زوجه محمد ناo الرحمه 92.00                
91614563 sسويد الريا Eمياسه ياقوت ع 92.00                
95417253 Eع M NOاحمد جمعه حس 92.00                

UA06650866 TETYANA KIRICHENK 92.00                
1763861 سالم عE محمد بنواس 92.00                

13254826 نوره عE محمد بنواس 92.00                
21120167 سعيد عE محمد بنواس 92.00                
26949671 فاطمه احمد عبدالرحيم 92.00                
28659522 موزه عE محمد بنواس 92.00                
33118749 موزه عE احمد سالم المزروع 92.00                
50530331 سل0 عE محمد بنواس 92.00                
62098695 ميثاء عE محمد بنواس 92.00                
71272961 فاطمه عE محمد بنواس 92.00                
71705962 مMQ عE محمد سالم بنواس 92.00                
72809409 بخيته عE محمد بنواس 92.00                
77641706 احمد عE احمد سالم المزروع 92.00                
93907165 محمد عE محمد بنواس 92.00                
98995198 علياء عE محمد سالم بنواس 92.00                
99412274 مطر عE محمد بنواس 92.00                
16151730 امل حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                
20062218 محمد حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                
45713723 عبدالعزيز حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                
47677331 Eمحمد عبد3 العلي 92.00                
47824996 جمعه حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                
60316093 صالح حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                
72961157 وفاء حسن رمضان فلكناز 92.00                
74872297 حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                
86665820 M حسن رمضان ابراهيم فلكناز NOحس 92.00                

SA00385632 مو�M بن محمد بن فيصل الدوnى 92.00                
SA00956303 عبد3 بن عيa بن عبد3 الضعيان 92.00                
SA00990182 صالح بن محمد بن عبدالكريم العرف 92.00                

57181556 سالم مبارك عيد ناo المنصورى 91.20                
SA00120519 ى Nlمحمل ابن عثمان بن عوض المط 91.20                
SA00323252 عبدرب الرسول بن مهدى بن عE ال خميس 91.00                
SA00622795 سعد بن عبدالعزيز بن احمد الطاهر 90.80                
SA00785550 ه بنت محمد بن عبدالمحسن الملحم Nlمن 90.80                
SA00786634 محمد بن احمد بن محمد الملحم 90.80                
SA00985302 عابد بن سند بن مشلش البق0 90.80                

78765409 ناo عارف صالح ال رحمة 90.40                
IN00035672 ABBAS HUSAIN 90.20                

28547536 يف محمد ]n نوره 90.00                
IN00524148 RAJKUMAR ARAVIND 90.00                

4156111 Eخميسالخي Eدويسع Eحنان فريد زوجه ع 90.00                



5214247 Mه Nlاحمد حسن انك Eع 90.00                
57654838 عبدالغفار غالم عE قادرى 90.00                
99233486 الهاش0 Plسلمان زوجه السيد ش oخديجه نا 90.00                

AU22558899 محمد هيثم الفحام 90.00                
CN00584471 JIANJIN HUANG 90.00                
IN00128347 AMBALATHU VEETTIL SAKKEER 90.00                
LB00698288  Mqوسيم عبدو الزرعو 90.00                
PK00125480 MUHAMMAD HUMZA ANWAR SULAIMAN GHAZI 90.00                
UZ00857496 ZAFAR NAZAROV 90.00                
PS00125590 يف يوسف ثابت ابوطه ]n 90.00                
IR00485454  �qزا M NOلشكرى حس Eع 90.00                
SA00152771 محمد بن حمزه بن محمد الشهرى 90.00                
SA00199258 محمد بن عباس بن احمد الحجاج 90.00                
SA00296588 عبد3 بن عE بن عبد3 السويحب 90.00                
SA00437829  PQسعيد طراد فالح الجيهان االكل 90.00                
SA00641179 M بن جابر ال نصيب NOبن حس NQيح 90.00                
SA00650872 M بن محمد بن مو� المؤمن NOام 90.00                
SA00654687 عادل بن احمد بن جاسم الحشاش 90.00                
SA00750360 عبدالرحمن بن محمد بن براهيم الطخيس 90.00                
SA00764311 ماجد بن دغيليب بن برجسالشمرى 90.00                
SA00852341 سياف ابن عامر ابن محمد ال خشيل 90.00                
SA00919642  ]aالبي Eسعد بن عبدالرحمن بن ع 90.00                
SA00986276 عE بن احمد بن ر¡M الحداد 90.00                
SA00994521 جار3 بن عE بن عبدالغMQ الغامدى 90.00                
QA00215678 ناo جاسم احمد راشد المال¸ 90.00                
PS00487532 اسامه سعدالدين الغندور 90.00                

58679944 غانم شبNl بن واحد المرى البلو�[  89.00                
CA00128471 CELINE ELIE 89.00                
SA00256944 Eعبد3 نهار سعود السه 88.60                
SA00531282  Mqوائل بن حسن بن محمد الزهرا 88.20                
SA00917244 sاليا oبن سعيد بن نا oنا 88.20                

2217781  Pqروضه مفتاح مبارك سعيد بخيت الزعا 88.00                
22901319 امنه نوفل عبدالكريم عبده عبد3 88.00                

JO00151324 طارق جميل عيa معايعه 88.00                
SA00074478 مريم بنت عايد بن عويد الشمرى 88.00                
SA00893022 حسن بن عبد3 بن صالح الحسن 88.00                
JO00387533 خالد عبدالباري محمود درويش 88.00                

81812544 مساعد حسن عمر عبد3 بن عمرو 87.60                
SA00101214 سالم ابن فيحان ابن عبد3 الخنفرى 87.60                
AF00218288 SALMA MOHAMMED OSMAN 87.00                

93374545 فاطمه ابراهيم حبيب ال مهدى 87.00                
EG22974487 ايمن مجدى مصط�M يوسف 87.00                

55356598 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن اسماعيل 86.40                
46784903 خالد محمد غلوم سالم 86.40                
65215480 ى Nlعمر عبد3 حسن بامجبور الصع 86.20                

SA00897215  Mqوك اللقما Plبندر بن محمد بن م 86.20                
5032223  Mqشهد بندر سعد عايض حزام القحطا 86.00                

EG00127600 تامر مختار عمار 86.00                
EG00817245 محمد قدرى سالمه صالح الدين ابراهيم 86.00                
IN00214865 HEMLATA AJAY GOR 86.00                
IN00872654 BHARAT JAWAHAR 86.00                
MT00097863 FAHD HAYAT 86.00                



ZA00972515 GRAZELDA BERNITA FRTIZ 86.00                
IN00698695 NARAYANAN SUBRAMANIA SHARMA 86.00                
SA00218165  Nlالخض Eابن سليم ابن ع oنا 86.00                
SA00346258 بدر بن ابراهيم بن محمد الجباره 86.00                
SA00652911 خالد راشد عيد المانع 86.00                
SA00654321 oعدنان بن حسن بن عبدالوهاب النا 86.00                
SA00874101 جعفر احمد عE العباد 86.00                
SA00876644 فالح بن عE بن عبد3 السعيد 86.00                
SA00105935 ساميه محمد عبد3 الشهرى 85.80                
SA00239863 ابتسام محمد عبد3 الشهرى 85.80                
SA00499649 سعيده جمعان صالح احمد 85.80                
SA00658526 oبن ابراهيم النا oعبد3 بن نا 85.80                
SA00159683 فيصل بن فالح بن فيصل الدوnى 85.60                
SA00182528 M بن كاظم الصايغ NOبن حس Nlبش 85.20                
IR00991278 ABDOLHASSAN JABAR SALEHIAN 85.00                
SA00091247 تر¬ بن محمد بن سليمان الردا� 85.00                
SA00368489 سالم بن عمر بن سالم باسلوم 85.00                
SA00784121 ديانه بنت سعيد بن حسن العبدالجبار 85.00                

8936533 ميثاء مطر حميد 84.60                
FR00547844 FREDERIL CHRISTIAN JALQUES 84.00                
LK00872441 DON GRATIAN JAYAKODY ARACHCHIGE 84.00                
SA00120980 M بن عبد3 النش0 NOبن حس Eع 84.00                
SA00217854 فت{ بن عايش بن عبد3 الرشيد 84.00                
SA00236351 خلف بن خالد بن خلف المبارك 84.00                
SA00318265 مازن بن عدنان بن يوسف الهالل 84.00                

34674736 نجاه عبد3 محمد 83.80                
PS00269890  p

طارق سميح اسماعيل عرا�� 83.80                
1668754 مريم عبد3 زوجه عE سالم حمد العامرى 83.40                
8498547 عE سالم حمد حافظ العامرى 83.40                
8899228  p0خليفه حمد صالح عبد3 صالح شحبل التمي 83.00                

SA00264072 ابراهيم بن عبد3 بن سعد بوخوه 83.00                
SA00689755 عالء بن محمد بن سعيد الصحاف 83.00                

94861586 شيخه ب� سيف 82.80                
SA00714647 M بن عE المؤمن NOبن ام Eع 82.80                
JO00768754 نضال حامد احمد داود 82.40                

KW00452522 طارق محمد عبد3 اليعقوب 82.00                
SA00453381 صالح بن عبدالعزيز بن عبد3 الدمخ 82.00                
SA00741369 يوسف بن احمد بن ابراهيم النباط 82.00                
SA87551987 خالد بن محفوظ بن حسن السليمان 82.00                
IQ00128737 Eعادل حميد ع 81.60                
SA00275641 محمد بن عتيق بن هادى بن مهدى بMQ هميم 81.40                
IN00982167 ASHISH KUMAR 81.00                

3342112 عائشه حافظ محمد الراشدى 80.40                
27116870 مMQ سالم عبيد الظاهرى 80.40                
55110828 Yحريك المنها oسالم نا 80.40                
68138662 Tحميد جاسم براك محمد المزرو 80.40                
95592786 لبMQ ابراهيم يوسف عبد3 حسن الصايغ 80.40                

YE00874342 محمد سالم محمد الحامد 80.40                
3665405 عيa جمعه حسن جمعه البلو�[  80.40                
8073536 عبدالرحمن عبد3 سعيد عبد3 80.40                

IN00756415 DHIRAJ VINOD ASHAR 80.40                
51298010 رجاء حسن عE حسن 80.40                



6786839 محمد سالم عE محمد منصور المرى الش{ 80.40                
18108816  Pqالدر Eع aعبد3 عي 80.40                
4678390  Mqمحمد عبد3 سعيد راشد الحسا 80.40                

SA00478699 احمد بن سعد بن احمد المال¸ 80.40                
QA00757814 ه عE براك العصي0 Nlمن 80.40                
UK00074514 EBTISAM EL SAYED IBRAHIM 80.40                

21954682  Mqعبد3 احمد مصبح ظنحا 80.20                
9125431 سعود عبدالعزيز احمد محمد الطويل 80.00                
8743428 شيخه عE حمد المنصورى 80.00                

44766619  PQالكت Nlعائشه سالم سعيد عف 80.00                
45854793 سماحه عمر صالح 80.00                

EG00876331  M NOعمر حافظ محمد حس 80.00                
IN00675504 SUNNY THOMAS MANIAMKERIL 80.00                

5987976 محمد عبد3 حسن عبد3 الجابرى 80.00                
34199522 Eسيف سعيد الغف Eساره سعيد زوجه محمد ع 80.00                
99992339 موزه سلطان سعيد 80.00                
2403187 ى Nlيوسف سعيد مبارك جم 80.00                
5697966 عبيد سلطان عبيد عبدالرحمن 80.00                
5874123 عائشه جمعه خرام احمد 80.00                

EG00934625 عمرو عE محمد عE ابراهيم 80.00                
IN00165688 SATHYANATH JOSEPH 80.00                
IN00549217 ATREYA VEERRA CHAGANTY 80.00                
JO00952174 احمد ابراهيم محمود عوض 3 80.00                
JO00995412 ساهر  محمد داود السيد 80.00                
LB00563224 ين حسن هاشم ]n 80.00                
LB00995211 رويدا سمNl مساب� 80.00                
MA00248317 BOUCHRA AAZIZ 80.00                
MA00565944 KARIMA ZKARA 80.00                
SY00589658 WISSAM NAZR AZHARI 80.00                
USA0012987 MOATAS ALI MOHAMED 80.00                

6321970 زبيده حسن عE حسن المازم 80.00                
6645634 aمحمود رئي Eعبد3 احمد ع 80.00                
9253618 رقيه احمد زوجه سعود عبدالعزيز الطويل 80.00                

78579622 ى Nlخالد محمد احمد عبيد المه 80.00                
87945482 ى Nlناجيه حميد سيف المه 80.00                

JO00534382 ضياء محمد محمد البدارين 80.00                
OM00693266 سلطان بن حسن بن عبد3 الحمادى 80.00                
SA00075312 فيصل بن عبدالرحمن بن محمد رمزى عداس 80.00                
SA00753417 غيث بن احمد بن عE الشعالن 80.00                

4265349 احمد جمعه راشد جمعه 80.00                
SA00456526 p طاهر الشهاب P}مؤيد ح 80.00                

9377483 سالم محمد عE عبيد بن ضاوي 80.00                
48849723  Nlمحمد عبدالرزاق احمد عبد3 الط 80.00                
5151235  �qاليحيا pqسيف عبد3 سيف محمد حيا 80.00                
9964402 مروان محمد جمعه راشد المغMQ الحمودى 80.00                

SA00014588 طارق بن قايد بن عبده الحومده 80.00                
SA00058144 هيا بنت عE بن طه المزيد 80.00                
SA00064570 عوض احمد سيدين الزويدى المهرى 80.00                
SA00181238 محمد بن عE بن طاهر الحداد 80.00                
SA00238517 محمد بن حيدر بن علوى الساده 80.00                
SA00239877 M ابن عباد العباد NOعبدالهادى بن حس 80.00                
SA00256984  P}بن جابر بن خميسالح Mqها 80.00                



SA00292876 يوسف بن فهد بن مبارك الهالل 80.00                
SA00423320 عE بن عبود بن عمر محمد 80.00                
SA00547624 Yخالد بن محمد بن صالح الجبا 80.00                
SA00578900 طالب بن هاشم بن عE السويج 80.00                
SA00585627 عبد3 بن عبدالرحمن بن عبد3 السلي0 80.00                
SA00648551 عادل بن مهدى بن عE ال قتيل 80.00                
SA00649452 محمد بن ابراهيم بن عE الدندن 80.00                
SA00650515  Mqبن ظافر النجرا Eمحمد بن ع 80.00                
SA00671988 عبدالعزيز بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز 80.00                
SA00674430 بندر بن عبيد بن عبد3 السبي£ 80.00                
SA00674522 شيخه بنت سعيد بن خميس راشد 80.00                
SA00692155 حبيب بن حسن بن عE الصفار 80.00                
SA00695463  MQحسن بن حمدى بن احمد الجه 80.00                
SA00750466 عيa بن احمد بن ابراهيم المادح 80.00                
SA00756930 محمد بن حبيب بن محمد الحماده 80.00                
SA00758849 وليد بن عE بن عE الهميان 80.00                
SA00817545 محمد عبد3 فرج ال منصور 80.00                
SA00853259 خالد بن سليمان بن صالح المحيسن 80.00                
SA00867724 ين Plبدر بن محمد بن عبدالرحمن ج 80.00                
SA00899514 عبد3 عبدالرحمن محمد المض{ 80.00                
SA00975416 محمد بن مو� بن جاسم السليم 80.00                
SA00990912 خالد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز النعيم 80.00                
SA00991024 ف ]̂ اسعد بن عE بن محمد الم 80.00                
SA04591427 Eعبد3 بن محمد بن عبد3 الع 80.00                
SA22489978 عE بن حسن بن صالح الشخل 80.00                
SA44221578 عE بن عبد3 بن احمد الداود 80.00                
QA00857460 Eالروي P}عبدالعزيز مطيف  مطرود الفري 80.00                

65587422 مطر عE فاضل سليم المنصورى 79.00                
IN00316586 SHEFALI MANISH KOTHARI 79.00                
IN00874430 NISSAR AHMED 79.00                
SA00346670  Mqبن عبد3 القحطا Eمشبب بن ع 79.00                

15152409 امنه سلطان راشد 78.60                
PK00714662 MUHAMMAD KHAN AWAN 78.40                
SA00675901 بنيان بن سند بن عيد الدوnى 78.40                
SA00381762 اسامه بن سلمان بن محمد الشخص 78.20                
JO00276522 عيa الياس يوسف الياس جحا 78.00                
PAK0023687 TAHIR NADEEM AKHTAR RAJA 78.00                
PS00861351 اياد محمود ابراهيم الشاعر 78.00                
SA00173542 ى Plمنتظر بن سلمان بن عبد3 ال 78.00                
SA00364580 عامر بن صالح بن عامر خشيل 78.00                
SA00368175 M بن عبد3 بن هاشم الهاشم NOحس 78.00                
SA00689631 aبن ابراهيم العي aفهد بن عي 78.00                
SA00836513 عدنان يوسف فهد الهالل 78.00                

95126674  p
عبدالرحمن حسن اسماعيل محمد البلو�[ 77.80                

SA00129811 M المحمد NOبن حس P}بن ح M NOحس 77.80                
8689577 عبد3 جمعه خميس بوالشوارب 77.60                
9093598 محمد احمد عE حامد البار 77.40                

SA00698661 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الملحم 77.40                
SA00912454 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العياف 77.00                
SA00998583 فوزى بن حبيب بن عبد3 الزويد 76.80                
SA94046129  Pوئام عبدالصمد عبدالحليم عطر� 76.60                
SA00986596 ى Nlسالم بن بسيس بن سويد المط 76.40                



1447855  ]̂ M ال ب NOهدى حسن احمد حس 76.00                
1924341 الخطوه االوY لالستشارات االداريه 76.00                

19230764 Eنرجس محمد حسن مال  ع 76.00                
JO00625147 محمد احمد عبدالفتاح حسان 76.00                
TR00981209 FUSUN BEYAZKILIC 76.00                
IQ00765409 الياس حنا الياس مدبك 76.00                

52425571 عبد3 احمد محمد حسن عE الجس0 76.00                
SA00095542 ايمن بن محمد بن عبدالحميد المسبح 76.00                
SA00269969 aحبيب ال عي pEع M NOحس 76.00                
SA00274115 فهد فالح عيد الطويل المقا² 76.00                
SA00456374 منال بنت محمد بن صالح المغلوث 76.00                
SA00458243  Mqاحمد بن سعيد بن ربيع الزهرا 76.00                
SA00750459 اهيم Plايمن بن عبدالعظيم بن احمد ال 76.00                
SA00997673 فاطمه عE ماجد الجواد 76.00                

OM00458965 ى Nlمحسن بن سعيد بن سعد جداد الكث 76.00                
SA00545645 هاشم بن محمد بن سالم الحمود 75.40                
SA00785466 عثمان بن عE بن مهدى المشهد 75.40                

68770534  Pqالزعا Eخلفان ع Eع 75.20                
LB00365297 شادى مخائيل مطر 75.20                

40104085 فاطمه جمعه عبد3 الفال� 75.00                
IN00978453 MILAN JITENDRA SHAH 75.00                
SA22548879 عادل بن عبد3 بن احمد الحبيب 75.00                

36698574  ]aمحمد سعد سالم الخنب 75.00                
SA00834230 صالح بن مهدى بن عبد3 الشخص 75.00                
SA00782089 مو� بن عبد3 بن محمد بودحيم 74.80                
SA00656879  PQمنصور ماجد خليف العتي 74.60                
IR00213587 صديق عبدالرحيم هاش0 74.20                
PS00219852 حماده منصور ابراهيم الم ى 74.00                

42949382 عصام راشد معصم جمعه المعصم 74.00                
LB00512234 اى جورج حنا Nlم 74.00                
SA00215894 وليد ابراهيم محمد البس� 74.00                
SA00375548 ناo بن حسن بن عبدالرحمن العياف 74.00                
SA00422359 احمد بن صالح بن مرزوق الدريعان 74.00                
SA00743260 انور بن خالد ابن حمد المخالده 74.00                
SA00914786 احمد طاهر ابراهيم البخيتان 74.00                
SA00995350 محمد بن حسن بن حسن الجمعان 74.00                
SA00995655  PQمزبن بن مكلب بن خلف العتي 74.00                

11649694  Pqالحر Eاحمد ع Eسل0 محمد ع 73.60                
IN00082144 PREETIMA DUA 73.20                
SA00615497  Mqسعد بن عبدالرحمن بن محمد القر 73.20                
IN00991720 VIKAS DAHIYA 73.00                
JO00847211 ايهاب يوسف برهان عبده 73.00                
SY00645128 محمد عبدالهادى العوا¡ 73.00                
SA00595084 oعبدالرحيم سلمان عبدالرحيم النا 73.00                

6422946 قاء الحمادى ]̂ حمد عبد3 محمد عE ال 72.00                
IN00341298 SANGRAM SINGH 72.00                
SA00237689 sاليا Eمحمد بن صالح بن ع 72.00                
SA00650309 متعب بن زايد بن جميل العمرى 72.00                
SA00658442 مه ]n بن شلوان ال M NOمحمد بن حس 72.00                
SA00875413 ساs بن فهد بن عبد3 البوبدر 72.00                
SA00942185 زياد بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد 72.00                
SA00991478 نايف بن محمد صالح الريحان 72.00                



SA24140326  Pصالح بن فهد بن محمد العجا� 72.00                
QA00674900 خليل ابراهيم محمد ن�� العمادى 72.00                
SA00158980 عياد بن عE بن طلق المقا² 71.80                
SA00659846 عE بن عيa بن مهدى المنصور 71.80                

72922407 فاطمه سليمان سعيد عE الخضورى 71.20                
2066222 سكينه محمد عبيد المنصور 71.20                

SA00873426 عالء بن حسن بن احمد الصفار 71.00                
SA00976411 M صالح POصالح بن حسن بن مو� ال 71.00                
SA00192659  �Qبن خلف الكوي M NOعادل بن حس 70.60                
SA00189742 سفر بن ناصح بن حدرى البق0 70.40                

95335447 مMQ محمد عبدالرحيم عبد3 70.00                
14578566 فاطمه حسن زوجه ابراهيم احمد فرج 70.00                
54175083 مسعود محمد احمد حسن خورى 70.00                
99076532  PQالجني Eوجه محمود احمد ع Mnه ا Nlام 70.00                

EG00179823  M NOمحمود محمد حس Mزينب مصط� 70.00                
IN00125897 UMESH ANNAYA SHETTY 70.00                
IQ00274265  M NOهويدا محمد حس 70.00                
PS00564899  M NOعبد3 عبدالوهاب الغص Nlسم 70.00                

1122397 aمحمد خليفه راشد خلفان الشام 70.00                
7778990 Tمحمد المزرو  Eنجمه ع 70.00                

IN00141497 KAMAL PRAKASHBHAI 70.00                
IN00694582 MUHAMMAD SAJID USMAN 70.00                
JO00279190 عمار محمد صبيح حريص الخياط 70.00                
LB00256433 وليد توفيق اسحاق 70.00                
LB00717317 هاروت بدروسيان 70.00                
LB00997851 سيمون سمNl سالمه 70.00                
PAK0096130 IMRAN ALI 70.00                
SA00124530 محمد بن عبدالحميد بن عبد3 بن حسن 70.00                
LK00128940 WIJETUNGA MUDALIGE CHAKRAPANI WIJETUNGA 70.00                
SY00019827 زياد نجيب السمران 70.00                

4193821 شهاب احمد عE محمد الشع0 الش{ 70.00                
SA00104542 محمد بن عبد3 بن عE بن منيع 70.00                
SA00198122  Mمبارك خصيوى محماس الحا� 70.00                
SA00268774 محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود 70.00                
SA00289652 بدريه عبدالرحمن محمد الحميدى 70.00                
SA00295981  p

�� ]̂ عبدرب الرسول خليفه محمد ال 70.00                
SA00318508 عماد بن عيد بن عبد3 االحمدى 70.00                
SA00329096 كامل بن مسلم بن مهدى البورى 70.00                
SA00478455 عE عبد3 عE السعيد 70.00                
SA00523988 جعفر بن عE بن محمد السعيد 70.00                
SA00785585 عبد3 بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصياح 70.00                
SA00877524 عبدالمجيد ابن محمد ابن سعد اليابس 70.00                
SA00883388 عبد3 بن عبدالعزيز بن عبد3 70.00                
SA00962147 جحيف بن ناo بن حسن العباس 70.00                
SA00982648 عبد3 ابن صالح ابن عبد3 الباروت 70.00                
SA00985475 منصور بن هادى بن حمد ال قريشه 70.00                
SA00992852  Mسليمان عبد3 محمد العري� 70.00                
SA00995204 ى Nlبن رشيد الكث M NOسعد بن حس 70.00                
SA98677105 M بن احمد بن عE الجاسم NOحس 70.00                
QA00691115 راشد سعيد مبارك المنصورى 70.00                
SA00365412 يوسف بن طاهر بن احمد المو� 69.40                
SA00784223 فيصل ناo محمد الحديب 69.00                



SA00901734  PQخالد محمد عبداللطيف الشعي 69.00                
SA00987921 محمد بن عبد3 بن محمد الجربوع 69.00                
EG01918748 خالد محمد السعيد محمد 68.80                
SA00693652 سعد بن عE بن ابراهيم الشدى 68.80                

6561541 عبد3 محمد عبد3 بن فارس السبي£ 68.00                
41321620 احمد خميسعE محمد بن حجر الش{ 68.00                

EG00658795 سيد عبدالمنعم السيد محمود 68.00                
IN00984503 CECIL CHRISTOPHER MANUEL VAZ 68.00                
IR00975541 مسلم محمد جرنكيده 68.00                
SA00578638 يده ]̂ طارق بن عبدالعزيز بن فهد ال 68.00                
SA00644385 ناo بن ابراهيم بن مبارك المبارك 68.00                
SA00979428  Mqمحمد حسن بن سليمان بن محمد حسن سبها 68.00                
SA22975514 عبدالقادر بن عE بن محسن ال يوسف 68.00                
SA00256074 M بن عبد3 بن محمد المعيبد NOحس 67.80                
SA00956326  pYالشما oبدر بن عبد3 بن نا 67.60                
SY00667955 ن^ين محمد ظافر العالف 67.00                

9396878  PQخالد محمد بن سالم عبد3 النق 67.00                
26586955 ماجد يوسف اسد اسماعيل المال 67.00                
7399164 ̂و بابا خان عسكر M خ NOياسم 67.00                

SY00283744  Mqمحمد وليد الحلوا 67.00                
70096430 Eنبيل عبدالملك محمد اه 66.80                
83996979 موزه راشد خليفه عبيد المرموم الظاهرى 66.40                

SA00786655 حمزه بن هاشم بن صالح الفلفل 66.40                
15211792 خلود محمد صالح محمد رفيع 66.20                

SA00118529 يوسف بن احمد بن محمد العباس 66.20                
EG00659744 ساره مصط�M ز¬ ابوزير 66.00                
SA00553640  M¡بن طاهر االر Eنبيل بن ع 66.00                
JO00995633 لينا مفيد جPl مبارك 66.00                
SA00547166  M NOخالد بن عبد3 بن عبدالرحمن الشيخ حس 65.40                
SA00480450 حسن بن احمد بن صالح السلمان 64.60                
SA44955317 sفارس بن ي{ بن فارس ال منصور اليا 64.60                

95874126  paمحمد بوسناد الشام pEنوال ع 64.40                
JO00478542  MQايمن محمود سالمه المش 64.40                

37189168 M بن لوتاه NOشيبان محمد حس 64.40                
6118454  PQاحمد سعيد محمد خليفه الكع 64.40                

SA00163195  Plمازن بن محمد بن عبدالقدير عن 64.40                
SA00231700 محمود محمد م� المختار 64.40                
SA00386248  Mالعقي� Eسعود بن سعد بن ع 64.40                
SA00526977  PQمؤيد بن جواد بن صالح العبدرب الن 64.40                

6536583 Tحمده احمد غانم احمد بن ديالن المزرو 64.20                
7878990 فيصل سالم سعيد سالم بالعبد السويدى 64.20                

16197610 مبارك محمد مبارك خلف الحاى 64.00                
UK00362293 KIERAN STEPHEN BARNARD 64.00                
JO00198282 ايمن محمد سعيد العص0 64.00                
SA00298734 عE بن احمد بن عبدالمحسن الشخص 64.00                
SA00903457 نسيم بن عيa بن مهدى القالف 64.00                

6657691  PQسالمه حمود تميم راشد اجت 63.60                
SA00321548 Mى Mlبن صقر بن حلبوث الع sسا 63.40                
SA00953287 فهد بن عبد3 بن حمود الزومان 63.40                

2566522 Tعائشه احمد غانم بن ديالن المزرو 63.20                
6546172 Tميثا احمد غانم بن ديالن المزرو 63.20                
6953214 Tمريم احمد غانم المزرو 63.20                



99521022 M عبد3 حيدر NOهدى حس 63.00                
1277631 يه اسعد سعيد Nlخ 63.00                

EG00558088 احمد عبدالفتاح عE عبدالفتاح 62.60                
12538319  PQعبد3 راشد سعيد راشد الخطي 62.60                
20235837  PQحنان راشد سعيد راشد الخطي 62.60                
57549930  Pqاحمد راشد مبارك وليد الزعا 62.40                
6807833 بدريه محمد عبدالواحد محمد المطوع 62.20                

SA00758499  PQبن حمد العتي Nlفايح بن كنخ 62.00                
SA00816227 وجدى بن جعفر بن احمد غواص 62.00                

1277542  M¡يف هاشم العو ]n ابتسام محمد 61.80                
LK00545211 JOHANN SHAINE LAZARUS 61.80                
YE00650533 انو عبد3 محمد مبارك 61.60                

84923329 جميله صالح الراشدى 61.40                
3225450 M عبد3 NOنجاه احمد جمعه حس 61.40                
4451786 عE عبيد عE خميس الزباد 61.40                

11682852 خديجه عبيد عE خميس الزباد 61.40                
13408019 خالد عبيد عE خميس الزباد 61.40                
48773194 Eفاطمه عبد3 ع 61.40                
6748856 موزه مفتاح راشد مفتاح النعي0 61.00                

11441882 مريم محمد عE عبد3 61.00                
MA00655131 حليمه السعيد 61.00                
SA00498876 ساs بن محمد بن حجيالن الحجيالن 60.80                
EG00742185 حماصه ز¬ محمد نصار 60.60                

61258070 عبيد محمد سعيد سيف الطاير 60.60                
59885744 محمد محمود احمد عبد3 المظرب 60.40                
72928269 بشNl محمد صالح الخالدى 60.20                

IN00547741 KUNCHU VEEDU PURUSHOTHAMAN 60.20                
JO00689201 عE زعل عE اصبيح 60.20                

68175457 عE جمعه محمد عE الحايرى يما� 60.20                
IN00281762 RAMAPURATH AJIT KUMAR MENON 60.00                
SA00326182 عصام بن احمد بن سالم باعطب 60.00                

2190147 زمله طماطم زوجه سهيل مسلم حمد الراشدى 60.00                
2341028 مMQ جاسم سالم سهيل الظاهرى 60.00                
6985654 مها عبدالرحمن زوجه سعد حمد سعود المعمرى 60.00                
8659018 ي� Plصالح عمر صالح ال oنا 60.00                

44354940  M NOمبارك عبد3 مبارك البوعين 60.00                
98428532 ر M Nlحان سعيد سيف مn سالمه صالح زوجه 60.00                

EG00521347 سناء محمد دليل العبد 60.00                
EG00652314 ى احمد عبد3 عماره Plص 60.00                
IN00129381 POOJARI SANJIVA DEJU 60.00                

11414152 ي Nlعبدالرحيم خليفه محمد سعيد المه p
M¡مو 60.00                

BE00762514 PIET P.M. BEKAERT 60.00                
EG00650692 جمال ابراهيم محمد ابو السعود 60.00                
ES22875594 DIFANG ZHOU YE 60.00                
FR00459738 KAMAL BOUSSEBISSI 60.00                
IN00125975 HANEEFA PATINJARAYIL 60.00                
IN00193081 MITESH BABULAL DESAI 60.00                
IN00258745 ELROY CARMO VAZ 60.00                
IN00318651 NAVEEN DERRICK EGBERT 60.00                
IN00785099 ASHOK JAMES IGNATIUS LOBO 60.00                
IN00972153 RAJIV MENON 60.00                
IR00748640 SEYED MAHIYA SEYED MOHAMMADALI AZMOODEH 60.00                



PAK0076043 NAZIM RIAZ MUHAMMAD RIAZ 60.00                
PAK0566897 MOHAMMAD ILYAS SHAIKH 60.00                
PH00252355 MILAGROS LARO GASLANG 60.00                
SA00858679 عبدالرحمن بن محمود بن سعيد فخرى 60.00                
SY00581245 محمد مروان الشالح 60.00                

58586633 Eسلطان سعيد سيف راشد بن سويف ال ع 60.00                
BH00651125 السيد عمار مصط�M ماجد م� 60.00                
SY00586933 محمد بشار سعد3 عابد 60.00                

1266520 aحميد حارب الشام Eصقر ع 60.00                
SA00146697 sمانع بن صالح بن محمد اليا 60.00                
SA00197246 سعيد بن اسماعيل بن حبيب ال اسماعيل 60.00                
SA00249976 عبد3 بن احمد بن عبد3 ال عقيل 60.00                
SA00346086  PQالعتي Eسعود بن راشد بن ع 60.00                
SA00360429 عE بن حماد بن عE االطرش 60.00                
SA00422015 عبد3 بن مو� بن جاسم السليم 60.00                
SA00536204 فهد بن محمد بن ابراهيم اباالحسن 60.00                
SA00553392 M االحمد NOبن صالح بن حس M NOحس 60.00                
SA00583365 عبد3 بن ناo بن محمد الغنام 60.00                
SA00642297 حسن بن عE بن عباس ال دهيم 60.00                
SA00649786 Eبن جواد بن حسن البغ Nlزه 60.00                
SA00667432  pEالع pEبن ع M NOهاشم بن حس 60.00                
SA00674410 ى Nlمحمد بن عواض بن معيض المط 60.00                
SA00748190 عبد3 بن عبدالرحمن بن صالح الشهرى 60.00                
SA00748840 M دندن الدندن NOمحمد بن حس 60.00                
SA00751712 Eعبد3 بن سعد بن هزاع السه 60.00                
SA00769359 فيصل بن سعد بن فيصل الدوnى 60.00                
SA00816581 Eانمار بن صالح بن مهدى السهي 60.00                
SA00817434  Mqعارف سعد احمد القحطا 60.00                
SA00923872 عبدالحميد صالح محمد الصادق 60.00                
SA00964594 خالد بن سعود بن عبدالرحمن ابو حيمد 60.00                
SA00965122 M بن عE العاشور NOصالح بن حس 60.00                
SA00965687 ي{ بن فنيس بن حمد بن مشبب ال قريع 60.00                
SA00982428 ناo بن براهيم بن عبدالقادر ابوقرين 60.00                
SA00998856 احمد بن عبد3 بن عE الحميدى 60.00                
SA04588542 ي{ عE مهدى ال ابالحارث 60.00                
SA55794418 فاضل بن محمود بن حمزه الوزان 60.00                
BH00316954  Plقم Eجعفر خميس ع 60.00                
JO00455740 ه فاطمه محمود عيa عوض Nlام 60.00                
PAK0098563 MUHAMMAD TAHIR 60.00                
BH00348530  Mqبدر احمد يوسف احمد الزيا 59.60                
USA0098563 MATT LOWELL JANNER 59.60                

6686854  ]aسمرا ادريس سلطان سالم الحب 59.40                
EG00134276 فاطمه محمد يوسف عطا3 59.00                
IN00132714 JASDEEB SINGH 59.00                

4342231 aنوره جمعه محمد جمهور القبي 58.80                
4343231 aنعيمه جمعه محمد القبي 58.80                
4543223 aمها جمعه محمد جمهور القبي 58.80                

13303687 محمد سعيد سلطان عبد3 58.80                
SA00725573 عبدالرحمن بن مبارك بن عE الخلفان 58.80                

51384170  p PQسعيد سالم سيف الكت 58.60                
12559040 ميثاء سعيد حمد سعيد بن عتيق الفال� 58.60                

SA00281348 Eعبد3 بن عانش بن محمد الع 58.20                



4414228 عمر سالم خميس خلفان خميس البلو�[  58.00                
SY00632460  Mqبشار توفيق العطوا 58.00                

9625329  PQحمد سيف خلفان سليمان النق 58.00                
SA00125676 فهد بن سعود بن عبدالعزيز المبارك 58.00                
SA00569876  Mيوسف بن عطيه بن معال الثق� 57.40                
US00826349 CLIFFORD DUNN RHODES 57.20                

8219799 Eحمده محمد زوجه سعيد احمد سعيد الهام 57.00                
11288991 محمود عE عباس محسن اللويس النويس 57.00                

UAE0098567 ه محمد سعدى الرئيس Nlسم 57.00                
99896723  M NOمحمد خميس راشد سالم الظن 57.00                

PK00557193 UZAIR KHAN 56.80                
SA00653158 M ابن يوسف العبدالوهاب NOعبد3 ابن حس 56.40                
JO00212546 فادى سمNl مصط�M شنابله 56.00                
SA00337254  Mqحمدان بن عوض بن محمد العليا 56.00                
SA00815424 محمد بداح فهد الهاجرى 56.00                
SA06202584 Eالع oاحمد بن محمد بن نا 56.00                
YE00586955 M بن حدجان NOسالم Eخالد ع 55.80                
SA00362966 يف ]n Eخالد بن سعود بن محمد ع 55.80                
SA00984322 احمد بن ابراهيم بن احمد النعيم 55.80                

6228589 عبد3 عE محمد الشقاع 55.20                
SA00451275 ز¬ بن عE بن احمد الماجد 55.20                

6451287 مMQ محمد زوجه سلطان ابراهيم المرزو��  55.00                
58218050 محمد احمد كرم البلو�[  55.00                
32403557 ى Nlحصه محمد المه 55.00                

EG00234235 ايمن عبدربه محمد السب{ 55.00                
SA00196256 Tكمال بن يوسف بن كاظم المر 55.00                
SA00327455 ف بن حسن االسعدى ]n محمد بن 55.00                
SA00578578 نجم عبدالرحمن ثنيان الخزيم 55.00                
SA00896711 عائض بن عبد3 بن عE بن قانع 55.00                
QA00910953 M النعي0 NOشاه aعي M NOشاه 55.00                

2156986 aسعيد القبي Nlبخيته حميد زوجه سعيد مه 54.00                
4634638 ى Nlعاشور محمد الكث Eمحمد ع 54.00                

29047742 aعبدالرحمن هاشل محمد الشام 54.00                
36287970 سلطان عبدالرحمن هاشل محمد 54.00                
38005200 شمسه عبدالرحمن هاشل محمد 54.00                
38882454 شيخه عبدالرحمن هاشل محمد 54.00                
42042787 ى Nlعاشور محمد الكث Eع 54.00                
48874535 حمد عبدالرحمن هاشل محمد 54.00                
58770576 مقبل صالح كندش حويالن الصيعرى 54.00                
65880058 ى Nlعاشور الكث Eعائشه ع 54.00                
70146132 ى Nlعاشور الكث Eصالح ع 54.00                
87771983 ى Nlعاشور محمد الكث Eبتول ع 54.00                
93460079 ى Nlعاشور محمد الكث Eزينب ع 54.00                
99853340 ى Nlعاشور محمد الكث Eساره ع 54.00                

IN00181765 ABDUL ALIM ABDUL RASHID ARKATI 54.00                
IN00498651 THAYYIL UPENDRAN REJI 54.00                
LB00991533 رنا محمد  عكارى 54.00                
LK00994523 MOHAMED MINHAJ THAJUDEEN 54.00                
PH00742133 ANNA MARIE FE MUNSAYAC 54.00                
PK00177187 SYED MANSOOR HUSSAIN 54.00                
SY00853347 ROLLA HASSAN HUDAIFA 54.00                
TZ00889959 FARHA FARID 54.00                



81995694  P}مطر خليفه عبيد خليف الطني 54.00                
SA00654233 عبد3 بن حمد بن زيد الذواد 54.00                
IN00257433 CYNTHIA ANTHONY JOSEPH 53.80                
SA00745249  M NOمحمد بن سعد بن فهيد شاه 53.80                
JO00372913 سعيد ابراهيم عبدالغMQ عبدالغفور 53.60                
VE00816245 WAGDI ABDUL HADI HAMAD 53.60                
SA00582155 ساره بنت عبدالبارى بن صالح بوقرى 53.60                
SA67187204  Mqوئام بنت حامد بن محمد فطا 53.60                
JO00125543 حازم محمدنبيل حسMQ ابوخلف 53.40                
IR00698633 MARYAM AZAD 53.00                
SA00115699 نوره حميدان بن عبدالعزيز الحميدان 52.80                
SA00284699 Mى Mlعائض بن مو� بن عائض الع 52.40                
SA00498596 احمد بن محمد بن ابراهيم العمر 52.40                
AU00548542 SAAD ABBAS 52.40                
SA00997523 ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيز المعيبد 52.00                

8276535 ميثاء سعيد احمد النيادى 51.60                
JO26051976 ايمن عبدالحميد عبدالرحمن طه 51.60                
PAK0012349 NOUREEN IBRAHIM 51.60                
SA00773647 عبدالمنعم بن مهدى بن حسن ال شيبان 51.60                
SA00875848  ]aفالح محمد عون البي 51.20                

1204785 عE ابراهيم عE احمد المرزو��  51.00                
55500200 نسيم محمد المنصورى زوجه احمد الماس 51.00                
99489048  �qبن حيدر الحار Eخلود صالح عمر ع 51.00                

EG00917563 سوسن محمد حسMQ االبيارى 51.00                
SA00213963 ى Nlمحمد بن قحيم بن سفر المط 50.80                
SA00624491 هان ابن مسفر الغامدى ]n مسفر ابن 50.80                
SA00529875 M البورى NOبن احمد بن حس Eع 50.60                
JO00554155 عمر سميح ابوفخر 50.00                

3259842 سل0 حسن بوقنوش زوجه عباد عE صالح 50.00                
7382525 عبدالمختار غMQ محمد 50.00                

20277957 Eسالم محمد احمد محمد حسن ال ع 50.00                
89772231 بدريه احمد عبد3 عبدالفتاح 50.00                

EG00072154 يوسف حن�M محمد عE السباع 50.00                
EG00121383  MQسالمه حف MQرافت حف 50.00                
EG00958744 محمد سامح عبداللطيف سالم 50.00                
EG00994526  M NOتامر صالح الدين صالح حسن 50.00                
IN00124657 SANDEEP KARUNAKAR SHETTY 50.00                
IN00458690 MITALI JOHRI 50.00                

OM00360234 ساs بن ناo بن محمد البلو�[  50.00                
QA00004708 M الدفع NOزياد عمر اسماعيل حس 50.00                

9797656  Pqمريم مفتاح سعيد مجدم الزعا 50.00                
IQ00963785 ربيع عبدالمحسن حسن 50.00                
PS00991278 ادهم درويش حسونه 50.00                
SY00387143 محمد انس بسام ن ى 50.00                
SA00035224 خالد بن حسن بن طه نحاس 50.00                
SA00124774 مازن بن يحNQ بن حسن غنيم 50.00                
SA00125682 M الحسن NOعقيل بن ابراهيم بن حس 50.00                
SA00154872  Mqعبدالحميد محمد احمد السليما 50.00                
SA00192661 زايد بن ساs بن طالب عبيد3 50.00                
SA00246637  Mابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد السيا� 50.00                
SA00341577 تيسNl بن حسن بن ابراهيم ال حاتم 50.00                
SA00454574 M بن احمد ال طالب NOبن حس Eع 50.00                



SA00487596 خالد بن محمد بن عبد3 العمر 50.00                
SA00621487 M بن يوسف بن محمد الرحيم NOحس 50.00                
SA00657899 احمد بن محمد بن احمد العباد 50.00                
SA00659029 خالد بن محمد بن ناo الصبيح 50.00                
SA00659915 فؤاد عبدالعزيز احمد العويس 50.00                
SA00858574 عبد3 بن البقيه بن عامر العمرى 50.00                
SA00896710 عبد3 بن مدهش بن تر¬ النتيفات 50.00                
SA55974487 حسن بن مهدى بن حسن الضامن 50.00                
SA94710337  M NOعبد3 بن خليفه بن محمد الحس 50.00                
QA00127644  Mqاحمد االحمد ال ثا Plالشيخه موزه بنت ج 50.00                
QA00686214 عE عبد3 سالم مبارك المانع 50.00                
SA00154912  Mqال مسامح الشمرا MQحسن حس 49.60                
EG00054744 دعاء عبدالمنعم عبدالعزيز سليمان 49.40                
SA00987987 Eسلطان عبدالمحسن الع Eع 49.40                

12912727 ايمان عامر عمر زوجه زايد محسن عمر 49.20                
23844509  Nlه احمد محمد زوجه محمد سالم بلخ Nlسم 49.20                
45669159 فاطمه عE فالح جابر 49.20                
57685745 عبد3 محمد مسعود 49.20                
95496718 فالح عE فالح جابر 49.20                
45575209 محمد ناo صالح ال رحمه 49.20                
98668279 سيف محمد سيف النياره 49.20                
70976220 مريم محمد حسن 49.20                
29909497 عمر محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
41729822 Tمصبح المزرو oامنه مصبح نا 49.20                
52831080 احمد محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
56717960 سلطان محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
58729958 محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
69436182 Tمصبح المزرو oنوره مصبح نا 49.20                
70501606 عبد3 محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
73146177 خالد محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
74309811 فاطمه عبد3 حمد بوشهاب 49.20                
76958549 Tمصبح المزرو oمصبح نا 49.20                
91686497 خوله محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
98685102 زينه محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
7973614 Eعائشه خلفان سيف ال ع 49.20                

27079574 احالم محمد حمد عبد3 المهرى 49.20                
89785262 مريم ابراهيم زوجه عادل راشد سيف عبد3 49.00                

IQ00785634 عادل ريسان جهاد 49.00                
59228978 فاطمه عبد3 راشد احمد هالل 49.00                

OM00958449 سعاد بنت عE بن محمد 49.00                
1252025 محمد عبيد محمد قشوم الظاهرى 48.20                
2169488 Eسعيد راشد الشكي MQم 48.20                

37000590 محمد يحNQ محمد سالم المسكرى 48.20                
4365987 aسعيد ابراهيم يعقوب الشام 48.20                

32299203 مMQ حميد سيف ب� 48.20                
SE00467839 BENGT PETER LUDVIGSON 48.20                
SA00684123  p PQصنهات بدر قبالن العتي 48.20                
IN00775112 MATHEW PHILIP SEBASTAIN 48.00                
SA00123547 صالح بن محمد بن فارس الفارس 48.00                
SA00125667 جمال بن ناo بن عدنان ال اسعد 48.00                
SA00205059 عpE عبد3 عpE الزاهر 48.00                
SA00321787 خالد بن محمد بن سليمان المنصور 48.00                



SA00658702 عبد3 بن طاهر بن ابراهيم البخيتان 48.00                
SA00996734 M يحNQ الدوnى NOاسحاق بن حس 48.00                

4780017 فيصل محمد غالم مراد عE البلو�[  47.80                
8442323 لطيفه مبارك زوجه مزعل محمد اسماعيل 47.60                
5544121 س Mo ور جمعهn غزاله مبارك ارمله 47.60                

IR00404017 ABDUL HAMID MOHAMMED HADI NABAWY 47.40                
SA00652216 Eالع Eعلوى بن صالح بن ع 47.40                
SA00874245 عبداالله بن ابراهيم بن سعد الحو² 47.20                

93037731 محمد احمد عبد3 حسن النجار 47.00                
JO00528715 ºحسن محمود عوضا Eع 47.00                
SA00199173 عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المحبو 47.00                

99280130 Tاحمد سعيد مزرو 46.60                
3424295 مصط�M صالح مصط�M الجزيرى 46.60                

92857342 غاليه مصط�M صالح مصط�M الجزيرى 46.60                
34350801 محمد يعقوب عبد3 محمد الحداد بلو�[  46.60                
97865673 عبد3 يعقوب عبد3 محمد حداد البلو�[  46.60                
26259956 M مسحار POسلطان احمد خميس 46.40                
2154662 دعاء بدر عبد3 عE سيف 46.00                
2766216  Pqالكر Eع Tخالد مبخوت مر 46.00                
9972186 احمد راشد احمد محميد المنصورى 46.00                

11073657 احمد فراج المنصورى 46.00                
15671573 حمده صياح ماجد المنصورى 46.00                
21161224 ه فراج المنصورى Nlمن 46.00                
21527710 بخيته حميد صياح المنصورى 46.00                
24751022  Pqالكر Eحمده محمد ع 46.00                
33827835 اليازيه احمد راشد المنصورى 46.00                
42638459 هزاع ناo المنصورى 46.00                
48407927 aخالد غرير محمد العوجان القبي 46.00                
49372672 Tحمد سالم مبارك الدر 46.00                
56195301 خميس فراج المنصورى 46.00                
59843943 راشد صياح ماجد المنصورى 46.00                
61737256 سلطان فراج المنصورى 46.00                
63273544 Tمحمد سهيل محمد سويح المزرو 46.00                
66753523 فيصل فراج المنصورى 46.00                
67244377 عنود محسن عمر صالح ال بريك 46.00                
72823108 محمد صياح ماجد المنصورى 46.00                
73820294 احمد صياح ماجد المنصورى 46.00                
74375668  Pqالزعا aخالد عي 46.00                
75087422 صياح ماجد مانع المنصورى 46.00                
78147304 ناo فراج المنصورى 46.00                
78994511 عنود صباح ماجد المنصورى 46.00                
91018371 ساره مطر احمد المنصورى 46.00                
91852521 حسنه عبد3 المنصورى 46.00                
92997193 حميد صياح ماجد المنصورى 46.00                
94357443 ي� Plاحمد محسن عمر صالح ال 46.00                

YE00593612  PQنجاة محمد عبدالرحمن الحري 46.00                
14415852 Tعبد3 حمد سالم مبارك الدر 46.00                
9921570 M صالح يوسف NOاحمد حس 46.00                

10389537 M صالح يوسف NOرمله حس 46.00                
28935573 فيصل عبد3 صالح حبش العرى 46.00                
33403024 سعاد عبد3 صالح حبش العرى 46.00                
33894987 جاسم عبد3 صالح حبش العرى 46.00                



36763612 فاطمه السيد مهدى سيد احمد 46.00                
36962435 عبد3 صالح حبش العرى 46.00                
38876618 فهيمه السيد مهدى سيد احمد 46.00                
39143277 M صالح يوسف NOعبد3 حس 46.00                
39411100 خالد عبد3 صالح حبش العرى 46.00                
40319210  Plش M NOمهديه السيد حس 46.00                
45205801 M صالح يوسف NOشيماء حس 46.00                
47255033 مريم عبد3 صالح حبش العرى 46.00                
47422684 M صالح يوسف NOهيثم حس 46.00                
53903250 فاطمه سعيد عيa سالم الفال� 46.00                
54987541 عباسيوسف احمد محمد البلو�[  46.00                
56662768 سعيد عبد3 صالح حبش العرى 46.00                
58729189 نعيمه صالح احمد رشيد 46.00                
60782565 فاطمه محمد عE المسافرى 46.00                
72788288 سوسن عبد3 صالح حبش العرى 46.00                
83001211 M صالح يوسف NOمحمد حس 46.00                
96792982 M صالح يوسف NOحس 46.00                
11477420 صقر عبد3 القاس0 46.00                
23873402 فاطمه عبد3 القاس0 46.00                
59366991 محمد عبد3 القاس0 46.00                

NZ00548512 JOSEPH LYALL WALLIS 46.00                
6946531 aسعيد الرئي Eعائشه ع 46.00                

55096423 احمد يوسف محمد عE كنخ 46.00                
55326269 حسن جاسم احمد 46.00                
57087998 Eجابر ع Mqتها 46.00                
39893498 Eمصبح عبيد جمعه سعيد بن عديل ال ع 46.00                
72260766 شماء محمد زوجه مصبح عبيد بن عديل 46.00                
74258749 سيف عبيد جمعه سعيد بن عديل 46.00                
94805259 هدى عبدالرحمن عمر بن شفيا 46.00                
10005187  Mqراشد محمد عبد3 خميس ظنحا 46.00                

SA00086453 يف ]̂ حافظ هزاع منصور ال 46.00                
SA00129938 سعيد بن م� بن كاظم ال عبيد 46.00                
SA00163815 خالد بن حمد بن فهد الجالل 46.00                
SA00197715 سليمان عبد3 سليمان العبيد 46.00                
SA00315446 محمد بن نوح بن ضيف 3 الغويرى 46.00                
SA00585294 حاتم بن عبد3 بن حمد العوده 46.00                
SA00585419 كه Plالش oبن نا M NOمؤيد بن ام 46.00                
SA00589471  M� Nlبن عبد3 المع M NOبن حس Mqها 46.00                
SA09987639 سعيد بن ي{ بن سعيد الغامدى 46.00                
SA00995062 M احمد POال Eاحمد بن صالح  بن ع 45.80                
MA00857499 ى Nlماريه فك 45.60                
SY00011401 فتاه محمد الحسن 45.60                

76789543  Pqعكلوه الزعا oسعيد نا 45.40                
39493772 طارق بدر عامر الصيعرى 45.00                

YE00163016 عE عبد3 عيظه الجابرى 45.00                
51138812 سلطان عبدالعزيز محمد صالح محمد رفيع 45.00                

IN00549031 ATISH NARESH MEHTA 45.00                
PK00991236 HUMAID YUNUS 45.00                

67881064 عE سالم عE سالم القائدى 45.00                
SA00912552  Mبن محمد بن دو� oوليد بن نا 45.00                
USA0051267 BASSAM ABI FARAJ 45.00                

31236439 جيهان احمد محمد عبد3 العامرى 44.80                



SA00282725  Mqسليمان بن شائع بن محمد القحطا 44.40                
AU00378761 ANNA ELIZABETH REID 44.20                
JO00654428 احمد عوMq فياض عكاوى 44.20                
PH00876257 SOTERA ESCOSES MOJICA 44.00                
SA00991582 عصام بن هاشم بن محجود الغامدى 44.00                
SA00154798 راشد زيد عE العيد 44.00                
SA00165440 M بن جاسم بن م� ال حماد NOحس 44.00                
SA00971425 عبدالرحمن بن عبد3 بن ابراهيم الحميدى 44.00                

6232651  �Qمصبح بونعاس الرمي Eمصبح ع 43.40                
SA00352788 جابر بن عبدالوهاب بن محمد الحافظ 43.40                
SA00547249 سمNl بن يوسف بن سعيد عباس 43.40                

51463041 اسماعيل خميس مبارك 43.20                
SA00147331 ابراهيم بن خلوفه بن محمد االحمرى 43.20                
SD00985022 نجوى الضو عE محمد 43.00                

5446605 غيث عبدالخالق عبد3 عبدالرحمن 43.00                
91335994 حمده سالم محمد 43.00                

IN00990787 THOPILPARAMPIL SUBRAMANYAN SURESH 43.00                
YE00933261 محمد ناo بن ناo عبد3 العروى 43.00                

5805961 كرم حامد ابراهيم محمد 43.00                
JO00999958 ايمن سميح محمد سعيدان 43.00                
SA00140263 صالح حسن محمد ال سنان 43.00                
SA00363645 هبه بنت عE بن عبدالعزيز الرشيد 43.00                
SA00983341 Eبن محمد الع oعبدالهادى بن نا 43.00                
JO00718940 رويه احمد صب{ عبدالكريم 42.60                
SA00654832 عE بن احمد بن ابراهيم النغموش 42.60                

34303933 Tاحمد راشد سالم مسلم المزرو 42.40                
SA00189781 محمد عبدالهادى سعيد الشهرى 42.40                

65808986 احمد صابر محمد بلو�[  42.20                
61319883  Pqفاخره محمد زوجه ابراهيم عبيد الزعا 42.00                

LB00364926 انطونيوس بهجت الحاج 42.00                
SY00223598 M المجاهد NOربيع محمد تحس 42.00                

5887808 احمد ابراهيم محمد عE اسماعيل 42.00                
6566151 Eعائشه احمد حسن عبدالرحمن الع 42.00                

JO00945663 سهيال جريس الياس خورى 42.00                
SA00268541 س0 بن سعود بن عون 3 عون 3 42.00                
YE00058500 مMQ عبدالرب عبدالرحمن عبد3 42.00                
ZA00852165 FARANA SAYED 42.00                
EG00650984 محمد جمال الدين محمد محمود 42.00                
SA00258732  M NOمحمد الشاه M NOشاه 42.00                
SA00321789 علياء بنت حمد بن عبد3 بن احمد 42.00                
SA00656791 خالد بن عE بن عبد3 القصاب 42.00                
UAE0076403 منا خضNl عبدالحسن بروايه 41.80                
SA00065808 منNl بن احمد بن محمد الراشد 41.80                
SA00381625 عبدالحكيم بن محمد بن صالح السليمان 41.60                
SA00698652 عبد3 بن سعد بن عE العساف 41.40                

KW00029874  �qيوسف احمد سيد رضا باقر الطبطبا 41.40                
IR00050501 يف محمد كلشوارى ]n 41.20                
93543521 Eعصام محمد سالم عمر ال ع 41.20                
74131321 سالم سعيد بريك عE المهرى 41.00                
83563223 نعيمه احمد محمد عمار الظاهرى 41.00                
94190222 سالم حمد بهيان باروت العامرى 41.00                

SA00152267 aعدنان بن محمد بن حسن العي 41.00                



SA00998548  P}محمد بن عبداللطيف بن محمد الحوي 41.00                
YE00254854 ى مسعد احمد النجار ]̂ ب 40.80                
US00347967 ISAM AHMAD SARAMA 40.80                

33965863  ]̂ مريم حسن عبد3 ال ب 40.20                
36625498 Tالمزرو oمصبح  نا oنا 40.20                

SA00965244 انور بن عبد3 بن طاهر الهاشم 40.20                
PK00871198 BASHARAT MEHMOOD CH KAMAL DIN 40.00                

3955656 خليل فارح يوسف المهرى 40.00                
7404403  M NOنزهه فاطمه محمد حس 40.00                

23569764  pYور المنهاn p Pqفهد طماطم حر 40.00                
28400178 aسلمان سعيد مرزوق القبي 40.00                
29862572  PQعناد الكع Eيوسف خميس ع 40.00                
49277714 Eمحمد عباس محمد ع Eحسن ع 40.00                
52331170 راشد محمد ذيبان المنصورى 40.00                
70531897 يف الخورى ]n محمد M NOمحمد حس 40.00                
80460704  PQعبد3 راشد احمد المر الكع 40.00                

EG00234978 احمد مصط�M محمد عبدالقادر 40.00                
EG00452896 احمد ابراهيم لط�M السيد 40.00                
JO00420351 غرام محمد مطر الحوامده 40.00                
LB00821920  Mqعبدالودود عمر اسكندرا 40.00                
PK00658299 AHMAD MAJEED ABDUL MAJEED 40.00                

6675566 راشد مطر محمد راشد المرى 40.00                
7561551 p عبداللطيف فوزان سالم مطر الحمادى

Mqاما 40.00                
18876779 Eال ع aراشد سيف عي 40.00                
92191672 وز Nlداود محمد داود عبدالرحمن ف 40.00                

DE00658944 ANDREAS AIKE DUERKOOP 40.00                
EG00286255 المدثر السيد ابراهيم عبدالعال 40.00                
EG00741673 تامر السيد عبدالسالم محمد السيد زيدان 40.00                
IN00378278 HISHAM HARIS 40.00                
IN00424253 RAHUL GOEL 40.00                
IN00452711 ANTONY ALEN MACHADO 40.00                
IN00933533 DANIEL PUTHEN PURAYIL OOMMEN 40.00                
IN00954867 ASHWIN KUMAR KALANTRI 40.00                
IN00987720 ALEEM IMTIAZ AHMED 40.00                
IQ00124312 عامر مدحت ابراهيم 40.00                
IR00853220 AMIR AHAD PISHYAR 40.00                
LB00458754 دانيه صب{ مشورب 40.00                
LK00426685 MARY PAUL IRENAEUS HAKEL 40.00                
MA00236634 مجيده الرحي0 40.00                
OM00983540 ي� Plعبد3 بن راشد بن عبد3 ال 40.00                
SY00457714 هشام عبدالحميد سخنيه 40.00                

6544123 عبد3 عبدالرحيم عبد3 صفر 40.00                
IN00069432 NAMRATA SURAJ 40.00                
IN00623255 AMRINA KAZI 40.00                
QA00654572 عE عبد3 عE سلمان الحداد 40.00                
SY00421775 اسما احمد الفروى 40.00                
YE00816537 محمد عبدالرحيم يعقوب باوزير 40.00                
EG00123454 p عبده فرج Pسامح نا� 40.00                
JO00528795 نضال طاهر ابراهيم الح ى 40.00                
SA00018257 M بن عبدالمحسن الخطام NOبن حس Eع 40.00                
SA00097853  Pqسعود بن صالح بن فياض الحر 40.00                
SA00123452 M بن عE بن احمد السماعيل NOحس 40.00                



SA00123526 ماهر ابن ابراهيم ابن احمد رجب 40.00                
SA00124657  Pqسليم عامر فهيد الحر 40.00                
SA00128755 حيدر بن عE بن مو� المهناء 40.00                
SA00192532 Mى Mlخلف بن سلمان بن مطر الع 40.00                
SA00197626 محمد بن احمد بن حسن الشهرى 40.00                
SA00199242 سعود بن جمعه بن صقر العساف 40.00                
SA00244580 ناظم بن سلمان بن عE بوطيبان 40.00                
SA00249174 وديع قاسم عبدالوهاب ال داوود 40.00                
SA00256309 حيدر بن جواد بن محمد بوحليقه 40.00                
SA00298770  Mqعبد3 بن محمد بن عبد3 الحذ 40.00                
SA00363781 محمد بن عبد3 بن احمد القطان 40.00                
SA00365402 عمر بن صالح بن عمر العمر 40.00                
SA00386845  M NOمالء حس Eبن ع Eعادل بن ع 40.00                
SA00448574 مؤيد بن محمد بن علوى الجراش 40.00                
SA00479591 M يوسف حبيب العبود NOحس 40.00                
SA00526215 حسن بن فهد بن سعد الحميد 40.00                
SA00564103 ابراهيم بن محمود بن ابراهيم البخيت 40.00                
SA00574855 محمد بن سعود بن شبيE العريف 40.00                
SA00632598 يوسف بن محمد بن صالح الهاشم 40.00                
SA00632599 عباس بن عبد3 بن عE الحمد 40.00                
SA00653674  PQمشخص بن فالح بن قنيفذ العتي 40.00                
SA00658291 محسن بن عE بن جاسم زكريا 40.00                
SA00673392 فهد بن صالح بن عبد3 الملحم 40.00                
SA00748565 نا�P بن عE بن طاهر الحنفوش 40.00                
SA00749166 سلمان بن فهد بن سعد المفرج 40.00                
SA00749985  Mqالزهرا Yف ابن دوا ]̂ جمعان بن م 40.00                
SA00759631  MQبن محمد الحسي oحمد بن نا 40.00                
SA00785920 M بن عبد3 بن عيa الشيخ NOياس 40.00                
SA00836635 عبدالجليل بن عبد3 بن محمد القضيب 40.00                
SA00846637 عE بن صالح بن عائض رباع 40.00                
SA00857896  Mqالحقبا oبن عبدالعزيز بن نا oنا 40.00                
SA00857968  PQحمد بن متعب بن زويد العتي 40.00                
SA00894156 عE عبدالمحسن عبد3 المبارك 40.00                
SA00907921 ى Nlمتعب بن محسن بن بريك المط 40.00                
SA00965467 طارق بن جواد بن باقر الخليفه 40.00                
SA00987321 محمد بن عبدالرحمن بن عE الكاموخ 40.00                
SA00989956 عالء بن مهدى بن ت�� ال سيف 40.00                
SA00991053 ابتسام بنت سعيد بن عE الدوnى 40.00                
SA00998521  Pqمحمد بن معيض بن عايض الحر 40.00                
SA05248875 ناo بن محمد بن عبيد الدوnى 40.00                
SY00223663 اكرم فؤاد الزوادى 40.00                
JO00964686 مو� محمد احمد حمدان 40.00                
PK00869533 MUHAMMAD SALEEM KHAN 39.80                
USA0023989 USSAMA FAISAL TAHA 39.60                

14449559 Eهاشم اسحاق كرم ع 39.20                
91720461 نوره عبد3 محمد محمد سعيد 39.20                
55264884 عوشه عE بالجافله زوجه محمد بالجافله 39.00                
3515497  PQالنق Eجاسم محمد صالح محمد ع 39.00                
6524978 ى Nlاحمد الصغ Eعائشه ع 39.00                

SA00189523 بدر بن سالم بن محمد المحامض 39.00                
7855202 نساء مهدى محمد ارمله حبيب عوض مراد 38.80                

76294338 خالد ابراهيم الشيخ نصار ابراهيم 38.80                



SA00752951 ابراهيم بن عادل بن ابراهيم النجيدى 38.80                
60329495 محمد مراد محمد سعيد البلو�[  38.60                

JO00944391 يوسف محمد محمود ابو حجله 38.20                
SA00521543 oمحمد بن احمد بن محمد النا 38.20                

27279745 عE احمد عبد3 محمد الحمادى 38.00                
67542204 سلوى حميد سعيد حميد عصبان 38.00                

SA00933267 M الوعله NOعايض بن صالح حس 38.00                
SA00255961 مصط�M عبد3 حسن الحميدى 38.00                
SA00548671 عE بن ناo بن مصلح ال عباس 38.00                
SA00652014 احمد بن محمد بن عبد3 الماجد 38.00                
SA00957492 عE بن محمد بن عE ال nار 38.00                
SA01565241 محمد بن حسن بن عاشور ال ب� 37.80                

99018435 Eعبدالباسط سيف سالم سيف الخي 37.40                
65285911 Eخالد صادق صالح ع 37.40                
55874454  MQالحوس M NOعبدالرحمن حس M NOعبدالرحمن حس 37.20                

EG00672323 داليا محمد احمد زيان 37.20                
SA00994653 وليد بن جار3 بن عبدالرحمن الجار 3 37.20                

1256032 الهام حسن جاسم القميش زوجه احمد القميش 37.00                
18754113  Pqيوسف هالل يوسف هالل الزعا 37.00                

SA00450328  PQعجالن بن سعود بن رجاء العتي 37.00                
SA66975564 هاMq بن عE بن عبدالمحسن الناجم 37.00                
EG00120912 ساY محمد عبده صقر 36.40                
SA00984371 ى Nlاحمد بن محمد بن عبد3 العس 36.40                
IN00325788 DEEPA KEWLANI 36.00                
IR00986304 EHSAN REZA AKBARIRAD 36.00                
SA00075472 رندا بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز الفياض 36.00                
SA00659854  Pالحا� Eمحمد بن عبدالوهاب بن ع 36.00                
SA00785431 سمNl بن يوسف بن سلمان احمد 36.00                
SA00865272 عE بن محمد بن احمد السبي£ 36.00                
SA00952178 هاشم بن ناo بن محمد االحمد 36.00                

OM00652209 عبدالعزيز بن عبد3 بن يعقوب البلو�[  35.60                
JO00469689 راs احمد كامل قاسم 35.20                
SY00847533 عالء صباح هاشم 35.20                

52077758 عE دويب محمد الحمودى 35.20                
18531352  Pqحمد سند محمد الوجيده الكر 35.00                
18111975 M جمعه البناى NOحس Eمريم ع 35.00                

MA00138751 فاتحه شاكيح 35.00                
SA00528644 Yالد Eمحمد بن مهدى بن ع 35.00                
SA00997640 عبد3 بن مساعد بن خالد السليم 35.00                

OM00256698 ايمان مولد مشنجامه حاج عمر 34.80                
91881964 خديجه عبيد سعيد 34.40                

UK00581566 NAJALIE RUTH GLORNAEY 34.40                
53970862 وز  الكندى Nlوز بالل ف Nlف 34.20                
78417948 aسعيده احمد محمد مليح الشام 34.00                

EG00345904 ى ]̂ احمد عاطف احمد الع 34.00                
94956057 M احمد عبد3 العطاس NOحس 34.00                

SA00113564 M بن صديق نياز NOاريج بنت محمد ام 34.00                
SA00169001 سعد بن حمود بن دخيل الدوnى 34.00                
SA00547588 عمر بن حامد بن عبدالكريم الفائز 34.00                
SA00650252 موفق بن مصط�M بن طالب ال سماعيل 34.00                

3248758  pيف محمد البست� ]n طاهره محمد 33.80                
22383674  PQمحمد راشد سعيد راشد الخطي 33.60                



56030340  Mqظنحا PQفهد راشد سعيد راشد الخطي 33.60                
96308565  p PQفاطمه راشد سعيد راشد الخطي 33.60                
84564374  Pqاسماعيل مبارك الزعا 33.40                
45019219 Yالعبيد Eرضا بابا ع Eخالد عبدالكريم ع 33.20                

SA00238631  Mسليمان بن عبد3 بن سليمان العري� 33.00                
SA00232751 Eاللي Eبن احمد بن ع Eع 32.60                

67716611 مديه ب� مقرن سلطان 32.40                
59181771  PQمحمد سيف حميد حمد الكع 32.20                

PK00596148 JAVED AFZAL 32.20                
70486900 احمد عE احمد فرج بانبيله 32.20                
27591925 عيa احمد ثاMq بن عبود 32.20                

IN00076326 ANJALI SANTOSH KUMAR 32.20                
IN00856364 JOAN GUILHERMINA FATIMA 32.20                

6878228 خالد ابراهيم عيa محمد الجس0 32.20                
8133361 Tعبد3 شامس راشد سيف المزرو 32.20                

13873179 aالصحوه الحب Eراشد عبد3 ع Eع 32.20                
6724873  �Qمحمد راشد محمد راشد الحفي 32.20                

13554477 Eسلطان زعل سهيل مفتاح ال ع 32.00                
6456458 علياء عبد3 مال حسن احمد 32.00                

SA00524403 نغم بنت يعقوب بن احمد الخواش� 32.00                
SA00652167 Mى Mlوهب بن منيخر بن وهق الع 32.00                
SA00697542 Eالغاف Eابراهيم بن هاشم بن ع 32.00                
SA00991521 فرحان بن فهاد بن فرحان المتعب 32.00                
JO00352698 وخ Nlحامد محمد اسحق ن 31.20                
SA00228842 غاليه بنت ز¬ بن مصط�M ادريس 31.20                

73130746 حسن خليل حسن عE الجوى 31.00                
1997548 هدى سالم مبارك سعيد 31.00                

SA00287256 سعد بن عبد3 بن صالح اللحيدان 31.00                
78784434 عائشه ابراهيم زوجه ابراهيم بالل بخيت 30.80                

SA00468390 ابوبكر بن عبد3 بن حسن بالبيد 30.40                
JO00263587 عماد احمد محمد ابوعبيد 30.20                
SA00787522 nعامر بن مريع بن سعد بن جا 30.20                

7137749 مصبح سعيد حمدان جديد المنصورى 30.00                
EG00875245 خالد ابراهيم الشحات ابراهيم عبدالمع� 30.00                
JO00881418 محمد نايف عبداللطيف االحمد 30.00                
SY00556874  Plيارا سفيان ج 30.00                
YE00286311 فهمان عبدالحميد جابر 30.00                

3333445  M¡يف العو ]n شيماء فيصل ربيع محمد 30.00                
4782844 ميثاء عبيد عE بالغوين 30.00                

15031971 ليE بشNl محمد الخالدى 30.00                
36974703 شذا عبدالرحمن عبد3 بن فارس 30.00                
56232300 خالد سالم عبد3 عE الكندى 30.00                
86547782 ى Nlخلود عبد3 الرضا زوجه عبدالرضا ام 30.00                

AF00648930 MOHAMMAD HAMID HAJI ABDULRAHIM 30.00                
IN00256155 BEGUM ANWARI 30.00                
JO00156671 امجد يوسف عبدالفتاح خليل 30.00                
JO00944010 ايمن فؤاد عبدالعزيز ابوالعز 30.00                
SA00094630 عبد3 بن محمد بن عوجان العوجان 30.00                
SA00127654 سليمان بن محمد بن سليمان السعدى 30.00                
SA00139909  ]aبن عواده بن عيد الحبي Eع 30.00                
SA00198276 عبد3 بن واصل بن طاهر النويحل 30.00                
SA00257826 مهنا بن سليمان بن عبد3 المهنا 30.00                



SA00345967 aبن احمد العي Eفاضل بن ع 30.00                
SA00357436  M NOبن حسن بن عبد3 المسك Nlمن 30.00                
SA00605944  M �Oسليم بن احمد بن عبدالرحيم المم 30.00                
SA00947652 بدر بن عبد3 بن صالح الخراز 30.00                
SA00968511 مMQ بنت عبدرب الرسول بن احمد العلقم 30.00                
SA00972445 ز¬ بن هاشم بن صالح الفلفل 30.00                
SA00994207 محمد بن عبد3 بن محمد ياقعر 30.00                

KW00635596 احمد عبد3 حمود ابراهيم المشخص 30.00                
SY00564654  M NOاحمد مظهر نجيب شاه 29.60                
EG00632541 Eه حمدى سيف عبدالمتج Nlام 29.20                
SA00026377 حيدر ابن مصط�M ابن عبدالمحسن الحويكم 29.00                
SA00670987 عبد3 بن يوسف بن خريم الغامدي 29.00                
SA00783619 ى Nlالكث Eبن محمد بن ع Eع 29.00                
PAK0043595 MUHAMMAD SALEEM AYOOB 28.60                
SA00891765 محمد اذعار محمد الهاجرى 28.60                
PAK0092334 MOHAMMAD AAMIR NAFEES 28.40                
SA00687745 صالح بن احمد بن حسن العبدالجبار 28.40                
AU00584544 RABIH  JBEILY 28.20                

2365869 aعبدالكريم عبدالرحيم محمد ابراهيم رئي 28.00                
75906382 منصور شمس عبدالرحمن محمد خورى 28.00                

EG00065478 زيزيت صالح مقبل محمد 28.00                
SA00084536 سعيد بن مبارك بن سعيد ال صالح 28.00                
SA00197342 M المنيدى NOحس Eمنت® ع 28.00                
SA00405071 طارق سعد عبدالعزيز التويجرى 28.00                
SA00431276  ]aبن غانم البي Eمحمد بن ع 28.00                
SA00665450  Mمعتوق بن ابراهيم بن عبدالمحسن القطي� 28.00                
SA00194258  ]aبن عبد3 بن جاسم الك Mمصط� 27.60                
BH01011952 محمد محمود عبد3 اال حمدى 27.20                
IN00929845 PRATHIMA SATISH KUMAR 27.00                
JO00445712 همسه مؤيد نمر شقواره 27.00                

OM00558645 مطر بن سالم بن عE السعيدى 27.00                
SA00422781  M NOبن مهدى المسك Eبن ع M NOحس 26.60                
SA00993403 مصط�M بن طاهر بن عبدالحكيم عثمان 26.00                
USA0054220 HASSAN ZIAD JISHI 26.00                
JO00251239 احسان اسعد سليم جرار 26.00                

25265248  p Pqسلطان اسماعيل سليم حسن الزعا 26.00                
SA00793156  MQنافع ابن حسن ابن احمد المع 26.00                
SA00956887 بندرابن عيضه ابن حامد العصي0 26.00                
SA00988731 Mى Mlبن نيتول بن صوان الع Mملي� 26.00                
SA98445621 عيa بن عبد3 بن عيa العبد3 26.00                

86922798 زهره سالم مبارك باثواب 25.80                
EG00589421 عادل متوY عبدالعزيز nاج الدين 25.80                
PS00565417 وداد خالد قدوره 25.60                
SA00125987 M ال ابراهيم NOجابر احمد حس 25.40                
YE00748530 لينا عبدالمجيد طه صالح 25.20                
SA00456254 M محمد الجامع POعبد3 بن قيس 25.20                

68592733 علوى مساعد ناo احمد 25.00                
86257146  Pqاحمد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 25.00                

IQ00485710 راشد عبدالمنعم احمد 25.00                
KW00991513  MQصالح خالد صالح عبدالعزيز يوسف المزي 25.00                

78921026 عيظه عبد3 عبيد العامرى 24.80                
27636176 خليفه سالم الخالدى 24.60                



57503337 عزه عE سالم محمد الخيال 24.60                
79339130 Eمحمد الجلج Eايمان محمد ع 24.60                
1925867 خميمه عبد3 مطر بن سهيل 24.60                
2759529 عائشه عبدالعزيز محمد المرزو��  24.60                
2828243 سعيد عE سعيد 24.60                
2863516 نوال عبدالعزيز محمد المرزو��  24.60                
3987626 Yعطوفه المنها Eمريم عمر ع 24.60                
5224428 فريده محمد بالل مراد 24.60                
5478056 Yعطوفه المنها Eعمر ع 24.60                
5810228 Yالمنها Eع NQيح 24.60                
6672805  �Qفاطمه غانم خميس الرمي 24.60                
7662342 Yعطوفه المنها Eعبد3 عمر ع 24.60                
9124480 ى Nlمريم احمد عبد3 عبدول الخم 24.60                

11163342 خالد عتيق هاشل سليم 24.60                
12579063 عيa عبدالعزيز محمد المرزو��  24.60                
16453180 ميثاء سعيد سعيد 24.60                
22045147 Yعطوفه المنها Eحمد عمر ع 24.60                
23033252 Tشمسه محمد المزرو 24.60                
23674415  Pqالزعا oابراهيم نا oشما نا 24.60                
26593977 مو� عبدالعزيز محمد ابراهيم 24.60                
26653640 حليمه عبد3 صالح 24.60                
27924308 فايزه فراج المنصورى 24.60                
28799210 احمد محمد عبد3 المحياس 24.60                
29115965 حمد محمد عبد3 القمزى 24.60                
30658919 طالل راشد سالم 24.60                
32107065 نوره عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو��  24.60                
32247591 محمد عبد3 حسن البلو�[  24.60                
33112057 عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو��  24.60                
42688045 عبد3 كرم محمد مراد 24.60                
42864115 مريم سعيد سعيد 24.60                
42996149 Yعطوفه المنها Eعاطف عمر ع 24.60                
48685936 Yعطوفه المنها Eرحمه عمر ع 24.60                
49003909 راشد سعيد سعيد 24.60                
49234737 نوح عبدالعزيز محمد المرزو��  24.60                
51347350 عائشه عبدالرحمن هاشل محمد 24.60                
51642993 وض{ سعيد سعيد 24.60                
52126420 ̂ى الظاهرى احمد م 24.60                
52415279 نجاه عبدالعزيز محمد المرزو��  24.60                
53324004 هزاع محمد عE مصبح 24.60                
54756678 نوال خميس سعيد عبيد سكران 24.60                
56473261  MQجاسم محمد حسن الحوس 24.60                
57145970  MQخالد جاسم محمد حسن الحوس 24.60                
60024743 Tه محمد المزرو Nlم 24.60                
60156921 مطر عتيق هاشل سليم 24.60                
61460563  MQريم جاسم محمد حسن الحوس 24.60                
64237864 احمد المر احمد 24.60                
65032293  Pqالكر Eع Tمبخوت مر Pنا� 24.60                
67198976 Yعطوفه المنها Eقمر عمر ع 24.60                
67508426 محمد عبدالعزيز المرزو��  24.60                
68660486 راشد خاتم جاسم سالم 24.60                
69368401 نوره سعيد سعيد 24.60                
69907370 امنه عبدالعزيز المرزو��  24.60                



70683753  MQجاسم محمد حسن الحوس MQم 24.60                
71146017 خالد عبدالعزيز محمد المزرو��  24.60                
74140910  MQاحمد جاسم محمد حسن الحوس 24.60                
74648201 مريم عبدالعزيز محمد المرزو��  24.60                
75131883 Yعطوفه المنها Eعايده عمر ع 24.60                
78271199 شيخه خلفان محمد المرر 24.60                
79052950 هزاع سعيد سعيد 24.60                
79125048 ى Nlصالح محمد الكث 24.60                
79593119 Yعطوفه المنها Eعمر ع Eع 24.60                
82357952  MQالحوس Eاحمد صالح ع 24.60                
85134358 هدى فريد محمد زوجه احمد محمد المحياس 24.60                
88951721  MQمحمد جاسم محمد حسن الحوس 24.60                
93482890 لطيفه محمد عبد3 البلو�[  24.60                
97719191 سالم ابراهيم سيف سليمان العامرى 24.60                
97762599  MQافراح جاسم محمد حسن الحوس 24.60                

PH00702191 MARTHA ARCENAS MANZANILLA 24.60                
82172396 ن ه عبدالرحمن هاشل محمد 24.60                
2115604 Yالمقبا Eسعيد سالم مصبح ع 24.60                
2686073 ماجد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 24.60                
4517025 عبد3 عE عمر 24.60                
7326507 Eزينب عبد3 سالم ع 24.60                
8029862 فاطمه محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                

14560987 M الخويلدى NOمحمد حس M NOحس 24.60                
15543378 حميد عE عمر 24.60                
19050489 سلوى عE محمد عبد3 جمعه 24.60                
19406944 مروان عE محمد عبد3 جمعه 24.60                
20455012 Eعمر ع Eع 24.60                
21740709 راشد عE عمر عE الشمرى 24.60                
21819256 عE محمد عبد3 جمعه 24.60                
26479826 Yالمقبا Eمهند سالم مصبح ع 24.60                
26850713 علياء عE عمر 24.60                
31468333 زهره قمPl درويش محمد البلو�[  24.60                
35355805 نوال عE محمد عبد3 جمعه 24.60                
38592866 نبيل حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
41145134 حصه خليفه حمد بوشهاب 24.60                
41304814 نوره عE عمر 24.60                
41502006 ن ه محمد عبد3 باباعيش 24.60                
42111150 فاطمه محمد حسن 24.60                
45820349 مريم حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
47236750 فيصل عE محمد عبد3 جمعه 24.60                
47948455 ريما محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                
48320125 Eمريم عبد3 سالم ع 24.60                
49090591 حسن عE محمد عبد3 24.60                
49537431 ف ]n السيد Plفاطمه السيد عباس السيد ش 24.60                
50073603 خديجه حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
50090679 عائشه ابراهيم محمد 24.60                
50477596 يف السيد باقر ]n بتول السيد محمد 24.60                
52385858 صفيه حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
58044505 عبد3 حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
59852116 عيa عE عمر 24.60                
62369069 يفه حسن خميس زوجه عE محمد عبد3 ]n 24.60                
63778945 عE حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                



64169517 نادر محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                
64899362 زينب حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
65014350 قمPl درويش محمد البلو�[  24.60                
65525208 سهيله احمد عE العوير زوجه عيa بالل 24.60                
65525697 ابراهيم حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
68499159 عبد3 عE محمد عبد3 جمعه 24.60                
68735621 M حسن الخويلدى NOجاسم محمد حس 24.60                
69666831 محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                
70267600 Yالمقبا Eسالم مصبح ع 24.60                
70548141 فاطمه عE محمد عبد3 24.60                
70566655 محمد احمد محمد سعيد 24.60                
71181043 محمد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 24.60                
73795877 احمد قمPl درويش محمد البلو�[  24.60                
75634038 M حسن الخويلدى NOمحمد حس 24.60                
77740137 ماجد عE عمر 24.60                
78697045 حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
79335258 نهيان كميدش حمد سالم بن علوبه 24.60                
81781036 مسعود قمPl درويش محمد البلو�[  24.60                
84381017 ه حسن ابراهيم محمد الحواى Nlسم 24.60                
84629074 وز صنقور Nlصالحه ف 24.60                
84939727 احمد حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                
88027106 حمده عE محمد عبد3 جمعه 24.60                
93859910  Nlجهانك Nlراضيه شيخ محمد جهانك 24.60                
94402816 حصه عE عمر 24.60                
95665873 خالد محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                
96131565 aخليفه محمد الشام Eع 24.60                
96722472 جاسم محمد جمعه عبد3 القصيدى الش{ 24.60                
98935232 ناديه حسن اباهيم محمد الحواى 24.60                
99500549 احمد محمد احمد محمد سعيد 24.60                
1031847 فاطمه كرم محمد مراد 24.60                
1602299 خالد مختار محمد ابراهيم كندوره 24.60                
3402698 عائشه راشد الزرى 24.60                
4057283 عبدالرحمن احمد عE عبد3 دربول 24.60                
4866596 حمده خليفه السويدى 24.60                
5901064  MQصقر ابراهيم محمد حسن المعي 24.60                
5935434 احمد حسن عبد3 24.60                
6784852 شيخه محمد سلطان سيف السويدى 24.60                
7317236 مشعل احمد حسن عبد3 24.60                
7359351 ابراهيم كرم محمد مراد 24.60                
7549975 فاطمه منصور الرخي0 24.60                
8317722 احمد مال 3 احمد نصيب 24.60                
8656440 فاطمه احمد حسن عبد3 24.60                
9423257 مريم عE محمد عبد3 24.60                
9575637 فاطمه مال 3 احمد نصيب 24.60                

10542461 زكيه اسماعيل محمد عبدالرحمن التال 24.60                
10848220 مختار محمد ابراهيم كندوره 24.60                
12852982 عائشه محمد محمد راشد 24.60                
15527357 عبدالسالم محمد ابوبكر احمد 24.60                
16197065  M¡ثريا محمد مظفر العو 24.60                
16983417 عE كرم محمد مراد 24.60                
17217989 درويش محمد عبدالرحمن يوسف جكه 24.60                
18035413 Eاسماء سالم مصبح ع 24.60                



18306533 مريم خليفه السويدى 24.60                
18990695 طارق احمد حسن عبد3 24.60                
19404287  MQابراهيم محمد حسن المعي 24.60                
19445305  MQوليد عبد3 محمد المعي 24.60                
22221829 محمد عيa عبد3 24.60                
25493538 جواهر كرم محمد مراد 24.60                
27216431 ماجد محمد عيa عبد3 24.60                
27857721 فاطمه عبد3 حميد 24.60                
29050249 محمد سلطان سيف سلطان السويدى 24.60                
29331264 محمد مختار ابراهيم كندوره 24.60                
29614459 زينب محمد غلوم 24.60                
31307069  P}3 الح Nlزياد محمود خ 24.60                
32437064 صالح راشد الزرى 24.60                
32964507 sعادل عبده الراد 24.60                
33041415 موزه محمد الشاعر زوجه المرحوم محمد سلطان 24.60                
33519116 sعبده احمد الراد 24.60                
33935618 محموده محمد عباس 24.60                
34120589  MQعبد3 محمد المعي 24.60                
34330006 sمحمد عبده الراد 24.60                
36266826  MQعايده ابراهيم محمد حسن المعي 24.60                
36652363 بدر ناo الزرى 24.60                
37037419 راشد ناo الزرى 24.60                
38613280 محمد عبد3 عE محمد الجس0 24.60                
39713974 حمد عبد3 عE محمد الجس0 24.60                
40290322 Eع aصالح سالم عي 24.60                
40716106 بدريه راشد الزرى 24.60                
41292885 اسماء راشد الزرى 24.60                
41616770  MQمحمد عبد3 محمد المعي 24.60                
41658669 يفه كرم محمد مراد ]n 24.60                
42328525  P}حمد زياد محمود الح 24.60                
43038297  MQبدريه عبد3 محمد المعي 24.60                
44857122 احمد عبد3 عE محمد الجس0 24.60                
45781999  Pqفهد عبيد سهيل جمعه الزعا 24.60                
46266420 اسماء مال 3 احمد نصيب 24.60                
46643012 سلطان سالم سلطان 24.60                
46836327 رقيه محمد صالح 24.60                
47617054 كرم محمد مراد 24.60                
48536439 سعيد سلطان سالم سلطان 24.60                
48907632  MQعبد3 ابراهيم حسن المعي 24.60                
52043465  MQوحيد عبد3 محمد المعي 24.60                
52414035 شيخه راشد الزرى 24.60                
52444435 ندى راشد الزرى 24.60                
54231376 هند راشد الزرى 24.60                
54914490 عبد3 عE محمد عبد3 24.60                
60507446 sعبدالرحمن عبده الراد 24.60                
63207563 بدور احمد حسن عبد3 24.60                
64284155 نوره احمد حسن عبد3 24.60                
65761580 عE محمد عبد3 24.60                
66744628 حسن احمد حسن عبد3 24.60                
67783230 شمسه راشد الزرى 24.60                
69766655 رينب احمد عE عباس 24.60                
70044540 خالد ناo الزرى 24.60                



71135179 احمد محمد سلطان عبد3 24.60                
71395205 sعبده الراد MQم 24.60                
72192194 امل احمد حسن عبد3 24.60                
73374145 ناo راشد الزرى 24.60                
73984975 حصه راشد الزرى 24.60                
75602632  MQخالد ابراهيم محمد حسن المعي 24.60                
76194146 فهد صالح الزرى 24.60                
77697391 احمد كرم محمد مراد 24.60                
79588312 عبد3 حميد جمعه 24.60                
80427265 زبيده فخرالدين بيان صاحب 24.60                
80977081 فهد عبد3 حميد 24.60                
81316863  M NOمحمد يوسف شاه 24.60                
81490195 صفيه محمد محمد راشد 24.60                
81872590 عبدالرحمن عبد3 حميد 24.60                
83942472  MQنائله ابراهيم محمد حسن المعي 24.60                
86395917 عبد3 محمد عبدالرحمن يوسف جكه 24.60                
87924747  P}3 الح Nlشما زياد محمود خ 24.60                
89038598 فاطمه محمد محمد راشد 24.60                
89658535 عائشه عبد3 حميد 24.60                
89843303 عبد3 عE محمد الجس0 24.60                
91102685 مMQ راشد الزرى 24.60                
91688869 ماهر مال 3 احمد نصيب 24.60                
93778929 عائشه محمد احمد حسن 24.60                
97829585 امنه محمد محمد راشد 24.60                
98253884 فاطمه يوسف عبد3 محمد الهرمودى 24.60                
98583022 رائد محمد سلطان عبد3 24.60                
98732889 محمد محمد راشد 24.60                
98855220 عائشه كرم محمد مراد 24.60                
98882068 خليفه ابراهيم السويدى 24.60                
99741844 فاطمه محمد صالح محمد الجس0 24.60                
5562621 سيف بالل شاميه سعيد 24.60                

12274429 جوهر بالل حسن البلو�[  24.60                
16776528 خديجه سالم سعيد 24.60                
35185295 فريده جوهر بالل حسن البلو�[  24.60                
41443529 ابراهيم عبدالكريم يعقوب رستم 24.60                
52530564 مريم راشد جمعه 24.60                
57411892 ندى بالل شامبيه سعيد 24.60                
64713662 سلطان عE محمد حسن 24.60                
73116331 محمد جوهر بالل حسن البلو�[  24.60                
77747305 هدى جوهر بالل حسن البلو�[  24.60                
83347421 محمد ابراهيم محمد 24.60                
91604572 خالد جوهر بالل حسن البلو�[  24.60                
93949947 جمعه راشد عبيد 24.60                
10953594 يدى Plمحمد سالم ال 24.60                
11421876  Pqالزعا oاحمد يوسف نا 24.60                
13455361 امنه وليد محمد االحمد 24.60                
16161084  Pqالزعا oمحمد يوسف نا 24.60                
18303130 يدى Plعمر سالم ال 24.60                
18487518 خديجه عE راشد هادى 24.60                
23374808 مسندم للمشاريع الهندسيه 24.60                
23791074 عائشه عبد3 عE محمد الجس0 24.60                
24300308 ى Nlمحمد جمعه عبد3 القص 24.60                



25527085 ى Nlمساعد محمد جمعه عبد3 القص 24.60                
27809793 مريم احمد جاسم السويدى 24.60                
31473926  Pqالزعا oسعيد يوسف نا 24.60                
32451864 علياء عE هادى 24.60                
35571591  Pqالزعا oيوسف نا 24.60                
39413729 علياء احمد رقيط 24.60                
43016094 يدى Plعبد3 محمد ال 24.60                
43579247 رحمه كرم محمد مراد 24.60                
46727897 يدى Plسعيد سالم ال 24.60                
47078109 ى Nlنوال محمد جمعه عبد3 القص 24.60                
47229253 ى Nlشيخه محمد جمعه عبد3 القص 24.60                
47765344 ى Nlبينه محمد جمعه عبد3 القص 24.60                
48192091  M NOشمسه حميد سالم الش 24.60                
48365773 ى Nlوليد محمد جمعه عبد3 القص 24.60                
50970549 ليE صابر محمد 24.60                
51671698 عبد3 وليد محمد االحمد 24.60                
52871966  Pqالزعا oعائشه يوسف نا 24.60                
55510454 محمد كرم محمد مراد 24.60                
56633198 فاطمه عE راشد هادى 24.60                
56656041 عبد3 عيa راشد 24.60                
56836044 ه عE راشد هادى Nlعم 24.60                
57637712 وليد محمد عبد3 عبدالكريم االحمد 24.60                
60995394 يدى Plشيخه سالم ال 24.60                
61875906 وفاء احمد زوجه وليد محمد عبد3 24.60                
63500155  Pqالزعا oنجالء يوسف نا 24.60                
63796009 امنه محمد رشود الش{ 24.60                
65243571 ى Nlحميد محمد جمعه عبد3 القص 24.60                
69073014 مMQ عبدالحميد السيد 24.60                
69610562 ى Nlمحمد جمعه عبد3 القص Eلي 24.60                
70710834 ى Nlعدنان محمد جمعه عبد3 القص 24.60                
73651024 ى Nlمحمد جمعه عبد3 القص oنا 24.60                
74234007  Pqالزعا oمريم يوسف نا 24.60                
74581703  Pqالزعا oسالم يوسف نا 24.60                
80019583 احمد سيف العدل 24.60                
81672924  Pqالزعا oعبيد يوسف نا 24.60                
88242685 مريم محمد خلف 24.60                
88518670 احمد سعيد بن جسيم 24.60                
89438780 يدى Plاحمد سالم ال 24.60                
89563351 جاسم احمد جاسم السويدى 24.60                
91261123 بدريه احمد سيف العدل 24.60                
94076760 ى Nlسليمان محمد جمعه عبد3 القص 24.60                
94167340 احمد جاسم عبيد محمد السويدى 24.60                
95898073 يدى Plسيف سالم ال 24.60                
97057088 جاسم محمد االحمد 24.60                
97437116 عائشه عبدالسالم محمد 24.60                

SA00426266 عبد3 بن احمد بن جندل الشهرى 24.60                
3451111 فاطمه خميس ابراهيم عبد3 محمد 24.40                

EG00924580 وليد محسن عبدالوهاب سليم 24.20                
65326874 خليفه جPl زعل خليفه البوفالسه 24.00                
83581820 محمد مصط�M محمد شهاب الهاش0 24.00                

JO00484112 محمد اسامه عبدالرزاق العريان 24.00                
29524259 نوره عبدالرحمن عبدالعزيز المال 24.00                



SA00115552 oصالح بن ابراهيم بن محمد بن نا 24.00                
SA00192133  PQجدى بن سهيل بن مفحص العتي 24.00                
SA00338766 ى Nlماجد بن بجاد بن هالل المط 24.00                
SA00875217 طاهر بن عبد3 بن عE الشهيب 24.00                
SD00548751 محمد عطيه ابوبكر محمد 23.80                
SA00497854 سلمان بن عبد3 بن عيa العباد 23.80                
IN00683274 NAUSHAD KATTIL UPPALAKANDY 23.60                
UK00787656 SUZANNE MOHAMED AHMED SALEH 23.60                
PAK0014560 HASANAIN HAMID 23.40                

8585858 شوعه عبد3 محمد الجاقه 23.20                
5937786  Pqعبيد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 23.00                

11596105  Pqفاطمه ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 23.00                
29137445 مبارك جاسم سيف خليفه القمزى 23.00                

IN12553498 VADAKKAN FRANCIS 23.00                
PK00366957 اسد 3 مومن بيادل 23.00                
CA00485961 LOUISE LAMBERT 23.00                
IN00763300 RESHMA MEHRA 23.00                
IN00906750 KAUSAR KHURSHEED 23.00                
IN00981624 JAYASEELAN MANICKAM 23.00                
NG00517206 EKENE CHIJIOKE ANAZODO 23.00                
PS00998785 احمد مروان محمد شعت 23.00                
SA00874465 سلطان بن محمد بن عبد3 السيارى 23.00                

81835472 زينب السيد محمود السيد ابراهيم العلوى 22.80                
SA00345720 سعد بن مطر بن سعود الرو��  22.80                

66959752 صالح احمد صالح خليل مريش 22.60                
67886100 محمد عوض عبد3 المهرى 22.40                

DK00251100 JESPER SVARER DAMGAARD 22.20                
EG00759683 aانور عي aمحمد عي 22.20                

3254177  Pq Nlبكسه سعيد المح 22.00                
82190550 سالم جمعه سالم الروم 22.00                
86545267 M العامرى NOصباحه حمد حمود شن 22.00                
4616048  MQالحوس Eاحمد عبدالرحمن محمد جاسم ع 22.00                

38068615  MQالحوس Eعبدالرحمن محمد جاسم ع 22.00                
50249451  MQالحوس Eاسماعيل عبدالرحمن محمد جاسم ع 22.00                
52378449  MQفاطمه ابراهيم جاسم الحوس 22.00                
47902045  MQمحمد عبدالمجيد سالم عبد3 محمد الحوس 22.00                

EG00942185 محمد سالمه محمد سالم سالمه 22.00                
38855960 ليE محمد خليل خورى 21.80                
40795802 حميد راشد سعيد حميد الكوس 21.80                
71237638 ى Nlصالح ربيع بدر عبد3 الكث 21.80                
81038120 ى Nlبدوى صالح ربيع بدر عبد3 الكث 21.80                
88383415 فاطمه احمد حسن عE الجوى 21.80                

SA00463195 فؤاد بن احمد بن ابراهيم البلو�[  21.80                
SA00194745 وليد بن عطيه بن محمد العطيه 21.60                

87453682 زهره محمد صقر زوجه عتيق خلفان صقر 21.40                
SA00195234 عبدالوهاب بن مهدى بن عبدالوهاب العلوى 21.40                
SA20983310 Eالع oبن حسن بن نا M NOحس 21.20                

59358743 خوله ربيع خميس ربيع 21.00                
53866057 علياء راشد ابراهيم رابوى رميثات 21.00                
99044663  Mqجاسم محمد سلطان محمد العجما 21.00                

SA00848458  Mqغداف سليم اللقما nيا 21.00                
4201035 ش �lحمد مبارك ح oنا 20.80                



74356243 سعيد محمد خصيب محمد الناoى 20.80                
KW22778878 الشيخ مبارك عبد3 محمد سلمان الصباح 20.80                

46684141 حسن مطر حسن عبد3 محمد 20.60                
12562412 سعيد غمران سالم غراب سعيد بن غراب 20.40                

KM00998702  Nlابراهيم سليم ام 20.40                
SA00889754  Mqحان بن محمد القرn عبدالهادى بن 20.40                
IN00606987 SANJAY KUMAR PAHUJA 20.20                
IR00517265 M سعادت NOوحيد عبدالحس 20.20                
EG00522010 هاله رفعت محمد منصور 20.00                

12584462 اسماء عبدالرحمن عبد3 العطاس 20.00                
38865298 عE سالم عبيد محمد الفار� 20.00                
55310278 خوله جمعه زوجه لؤى مبارك الغافرى 20.00                
62148467  Pqالكر Eع Tمبخوت مر 20.00                
64853238  �Qر الرمي M Nlحان سعيد مn محمد 20.00                
65781233 روضه احمد عبد3 عE عامر الجسا� 20.00                
89098221  �Qخالد خميس ب� الرمي 20.00                

IN00625135 VENGALATHUR SRILALAN KEDARNATH 20.00                
JO00623874 مرام حيدر محمد طه 20.00                
SA00652650  ]aخالد بن عبدالرحمن بن محمد النم 20.00                
SY00064218 حسان مصط�M ح��  20.00                
UK00554054 SILVIA CRISTINA RADAN 20.00                

6230030 خالد سعيد راشد سعيد العلوى 20.00                
JO00203653 هشام عE مو� الوحش 20.00                

1125597 موزه عبيد محمد عبيد الش{ 20.00                
9621548 العنود عبدالرحمن مجان زوجه جاسم محمد 20.00                
9679006 امنه حمود عبيد السويدى 20.00                

31923714  M NOحسن عبد3 ياس Eع 20.00                
35135816 عبد3 عبيد راشد بن عوقد 20.00                
43943982 سالم سعيد منانه غدير 20.00                
45203203  M NOلطيفه حسن عبد3 ياس 20.00                
48852453 يف بMQ كعب ]̂ سعيد خلفان احمد ال 20.00                
54774084 محمد عبدالرحمن السيد احمد السيد خليفه 20.00                
58257136  M NOعبد3 حسن عبد3 ياس 20.00                
95214574  M NOرباب حسن عبد3 ياس 20.00                

EG00268484 حسام محمد عبدالعظيم مر� 20.00                
IN00362218 GANDHI NIRAV BIPIN 20.00                
IR00658575 HAMED JALAL SHAFAGHIAN 20.00                
JO00387252 Tدينا محمد نافع الرفا 20.00                
LB22178445 عائشه سعد الدين النقيب 20.00                
MA00856231 سعاد عبد3 مكناس 20.00                
SD00986751 حسام الدين عبدالمنعم حسن الطاهر 20.00                
SY00568926  P}ك Plمهند الزن 20.00                
UK00569388 GHASSAN SARHAN 20.00                
UK06501988 SAIF MOHAMMED ALI SALEH 20.00                
EG00674032  Nlمحمود محمد عبدالحكيم محمد زع 20.00                
JO00152645 محمد عبدالرحيم حسن خليل 20.00                

44188745  Pqفاطمه عبيد محمد الزعا 20.00                
USA0051263 FRANK WILLIAM HARDY 20.00                
SA00057880 محمد بن عفينان بن ثويمر السل0 20.00                
SA00091542 ابراهيم بن حسن بن عE الحنفوش 20.00                
SA00129864 فهد بن عبدالعزيز بن محمد فريان 20.00                
SA00149788 M العبد3 NOبن حسن بن حس Eع 20.00                



SA00189763 sهاشم العوا Eماجد ع 20.00                
SA00197125 صادق م�p حسن ال غانم 20.00                
SA00236257 ه M محمد بن عسكر بن عتيق الخ 20.00                
SA00238612 عE بن محمد بن محمد قشيش 20.00                
SA00244452 باسم ابن محمد ابن ح{P الحداد 20.00                
SA00255963 M بن محمود بن اسماعيل محمد NOحس 20.00                
SA00265833 ى Nlبن عبد3 عس Eبندر بن ع 20.00                
SA00269894 طارق بن عثمان بن ابراهيم الفضل 20.00                
SA00449732 مو¡M بنت صالح بن عبدالرحمن الربيعان 20.00                
SA00474844  Nlعبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز العويش 20.00                
SA00623178 aبن احمد العي Eعارف بن ع 20.00                
SA00649761 Mى Mlحمد بن محمد بن سليم الع 20.00                
SA00654859 حسن بن حمد بن مهدى لسلوم 20.00                
SA00658512 عبدالمحسن بن صالح بن حمد ال سليمان 20.00                
SA00698609 M بن احمد بن عبد3 ال امسلم NOام 20.00                
SA00741324 بكرى حسن راجح السب£ 20.00                
SA00824565 ماجد بن ساs بن محمد عيد 20.00                
SA00859247 ساs بن سليمان بن عبد3 الروي0 20.00                
SA00925680 طارق بن عبدالرحمن بن محمد الحواس 20.00                
SA00957466 M ابن عE ابن حسن السقاف NOحس 20.00                
SA00986752 بندر بن خالد بن عبدالعزيز النعيم 20.00                
SA00991735 سلمان بن سعد بن عبدالرحمن العبدان 20.00                
SA00993391 ايمان راشد عبدالعزيز التيسان 20.00                
SA20071974 يه Plال Eعبد3 بن طاهر بن ع 20.00                
AU00586992 HOUDA MARIANNE DABBOUSSI 20.00                
AZ00985624 VAHID FUAD MUSTAFAYEV 20.00                

KW00064987 فواز يوسف سلطان السالم 20.00                
KW00418744 احمد محمد دخيل العوض 20.00                
OM00685571 حميد بن حمد بن حميد المنورى 20.00                
EG00504726 محمد شعبان ابراهيم خليل 19.80                

71235581 محمد صالح عبد3 محمد حنايا السويدى 19.80                
SA00201291  Nlاحمد بن عبدالحميد بن حسن شق 19.20                
SA00897610 عبدالعزيز سعود صالح ابو السعود 18.40                

6262514 عبدالبارى سيف حمود احمد الكندى 18.00                
JO00526976 احمد فؤاد منيب ابوغزاله 18.00                
PS00102554 محمد زاهر الحكيم 18.00                

71004621 وليد جاسم عE راشد بن عدى 18.00                
21963134 Yمطر محمد مطر هالل الكيبا 18.00                

SA00126756 محمد بن صالح بن محمد الشهرى 18.00                
SA00696321  MQحاكم بن عبدالمحسن بن متعب الحسي 18.00                
SA00824694 M الدالوى NOوجدى بن عبدالعزيز بن حس 18.00                
SA22974514 M الجعفر NOابن حس Eابن ع M NOحس 18.00                

32699547 سعيد مصبح سعيد سالم الساعدى 17.60                
33059768 عمران درويش عبداللطيف محمد الخورى 17.60                
85217548 صالح احمد صالح سالم المنصورى 17.60                

QA00167611 عE احمد عبد3 السلي� 17.60                
56909325 عE يوسف حسن عباس 17.40                

SA00589716 فضيله بنت يوسف بن احمد المحيش 17.40                
UZ00948558 NADIRA ERKAYEVA 17.20                
SA00084532 منيف بن عويجان بن عياد الدامو¬ الرشيدى 17.00                
SA00072348  p0بن ابراهيم بن عبد3 التمي nيا 16.80                

70804082 ى Nlالمه Mqعبد3 سعيد خليفه ثا 16.60                



12311004  �Qسلطان سالم سعيد الرمي 16.20                
61956384 ى Nlيف ام ]n طالل اسد محمد 16.20                
81835081 ى Nlاحمد عوض الكث Eسلطانه فرج زوجه ع 16.20                
80849163  Nlاحمد القص Eزوجه ع Mسعديه مصط� 16.20                
21111976 علياء الياس كيفور شاوى 16.00                

EG00787613 ايهاب عطيه الجندى 16.00                
1256895 امل ابراهيم خليل زوجه محمد عبيد مبارك 16.00                
7172992  PQبخيت الكت Eسعيد راشد ع 16.00                

12335587 عبد3 احمد محمد سليمان بن سليمان الش{ 16.00                
83049716 M السلمان NOوليد ابراهيم حس 16.00                

JO00785540 Tيوسف محمد مصباح الرفا 16.00                
LK00658977 MUWAHID MOHAMED AZWER 16.00                
MA00057378 اسماء مو� رؤوف 16.00                
MA00120021  �Qسلوى العلوى البلغي 16.00                
MO00541121  M NOجف M NOهدى جف 16.00                
EG00659748 محمد عطيه عبدالمع� ابراهيم البقرى 16.00                

9636236 محمد يوسف عبد3 احمد حسن محمودى 16.00                
SA00235406 سعود بن عثمان بن رشيد الروكان 16.00                
SA00239873 سلطان بن زيد بن سلطان السبي£ 16.00                
SA00357869  PQبن محمد االكل Eمحمد بن ع 16.00                
SA00468739 صادق بن محمد بن عبد3 الحرز 16.00                
SA00681937 فهد بن سليمان بن عبد3 الهندى 16.00                

KW00056970  Mعبدالعزيز سعد محمد المني� 16.00                
KW00997845 خالد اكميخ  فدعوس عبار العج0 16.00                

37400492 احمد راشد خميس كراز احمد السبو� 15.80                
80274594 sالهما oنا Eمبارك ع 15.80                
99029781  Pqسالم عايضالكر Eع Eع 15.80                

SA00650751 عبدالمحسن بن مرزوق بن شاهر العمرى 15.80                
33346015 زين حسن احمد العزب الحضارم 15.00                

IN00772900 HAROON SULEMAN AZMI 15.00                
17484052 محمود محمد عبد3 خاجه 15.00                

SY00862678 اسامه مصط�M ن ى 15.00                
44367124 حمدان حمد سعيد بالخالص العامرى 14.60                
48372380 سهيله سالم عE الظاهرى 14.60                
87384017 Eابراهيم يوسف جابر ال ع 14.60                
8920045  Nlسلطان محمد راشد سليمان عبيد الغنب 14.40                

42385874 aرفيعه مبارك جمعه غيث القبي 14.20                
2884652  Pqعائشه سعيد محمد جاسم الزعا 14.00                
1982760  Nlعبدالرحيم بالل مبارك معتوق الخ 14.00                

99021535 ناo محمد سعيد راشد الخظر 14.00                
US00069611 NOSER ANDERW PATRICK 14.00                
SA00056015 فريد بن خليفه بن عE الصالح 14.00                
SA00781230 M بن عE بن طاهر الزكرى NOحس 14.00                
SA00126651  Pqهدى بنت صالح بن سليمان الوها 13.60                

99453905 ى Nlمروان سعيد عبيد المه 13.40                
IR00237203  Pqاn �qفرنوش عزت ال حيا 13.40                
PK00576829 UMAR KASHIF MALIK 13.40                
SA00952841  M NOسعد بن عبد3 بن محمد ابوحس 13.40                

90294723 عبد3 عE حسن عبد3 المرزو��  13.00                
YE00566364 محمد احمد سالم الياف£ 13.00                
SA00651825 عبد3 بن مهدى بن عبد3 ال طالق 12.80                
SA00213212 عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم المعقل 12.60                



IN00521588 JAYAKRISHNAN RAMAPANICKER 12.40                
SA00326800 محمد بن عبدالعزيز بن سالم العبد العزيز 12.40                
SA00341084 محمداحمد طاهر الزقعان 12.40                

9422258  PQرضا مصبح خليفه عوض الكع 12.00                
99178813 سعيد ناo سعيد متوه المهرى 12.00                
87867847 Eالسبب الع Eماجد سلطان عبد3 ع 12.00                

FR00852178 MARIANNA M'SAIDIE 12.00                
IN00346733 GULAM SHAHEED KHAN 12.00                
SD00361547 سميه اسماعيل محمد منديل 12.00                
SA00136674 زيد بن ناo بن ابراهيم نوي  12.00                
SA00159756  ]aعبد3 بن صالح بن فوزان القري 12.00                
SA00261795 سهام بنت شمسان بن عبداللطيف العرجان 12.00                
SA00286371 سعد بن محمد بن عبد3 الفواز 12.00                
SA00469679 سلطان بن محمد بن صالح الجعيدى 12.00                
SA00653420 عبد3 بن يوسف بن عمر االمام 12.00                
SA00822901 احمد بن عبد3 بن محمد الزيد 12.00                
AU00020302 RABIH JAMIL AND JAMIL JBEILY 12.00                
JO00251199 منNl را¡M عبدالجاغوب 11.80                

22336856 فاطمه عpE زوجه سالم عpE سالم المرمر 11.80                
36625986 مريم سيف عبدالرحمن سيف الخ M شوي® 11.60                
25805606  �lابراهيم عبد3 عبدالكريم كلن 11.60                

SA00160930 عE بن عبد3 بن محمد االسمرى 11.60                
42640091 عبيد اسماعيل محمد سعيد الجنيدى 11.40                
59625645 عE صالح عE البلو�[  11.40                

SA00171978  NQاليح Eمحمد بن عبدرب الرسول بن ع 11.40                
SA00187657 محمد بن مث£ بن سالم الدوnى 11.40                
SA00311724 ماجد بن باقر بن محمد المض{ 11.40                
SA00659745 فهد طليحان محمد الخالدى 11.40                
SA00822486 عبدالمحسن بن محمد بن عبد3 الحزي0 11.40                

KW00492204 مريم عبد3 ابراهيم عبدالعزيز المطوع 11.40                
96722320 صالح عبد3 عبدالرحمن محمد اسبيعان 11.20                
26859340 ̧ زوجه كريم محسن فهد محمد فريده مجبل مال 11.00                
96562525 طاهر عبد3 احمد عبد3 العمودى 11.00                

JO00856374 هاMq محمد داود الغول 11.00                
SA00896456 عبد3 بن عبدالرحمن بن عبد3 المطلق 11.00                
JO00394049 طارق خليل فرح عبد3 10.80                

33193832 ماجد عبدالرحمن محمد احمد المرزو��  10.80                
SA00294717  M¡عبد3 بن عبدالعزيز بن ابراهيم القا 10.80                
IN00905344 SUNDEEP FERNANDES 10.60                
CA00236058 FIETTIN MARATTUKUILAM 10.60                
SA00154679 شيخه بنت محمد بن احمد الدوnى 10.60                
QA00998541 هالل محمد عبد3 ال سند الدوnى 10.60                

68814557 عE عيد بالل مبارك الطاير 10.40                
94946371  NQزكريا اليح NQمحمد يح Eع 10.40                
35235383 اسعد اسعد طاهر 10.20                
60950160 ى Nlنص Eلطيفه يعقوب زوجه سعيد محمد ع 10.20                
88532698 عبدn 3اج شهاب محمد احمد 10.20                
50502810  MQعبد3 هادى احمد الحسي 10.00                
6823439 عE محمد غافان مسلم الجابرى 10.00                

49587458  Pqعبيد محمد عبيد ربيع الزعا 10.00                
56652919 محمد خميس صالح المشجرى 10.00                
79636543 سالم محمد صالح سالم الشيبه 10.00                



EG00963812 محمد عبدالال ه الباز احمد احمد جادو 10.00                
IQ00998525 ياn حسن كاظم البصام 10.00                
QA01063921 محمد منصور ابراهيم منصور 10.00                

4766630 M محمد زوجه خالد محمد حزام NOهيفاء ام 10.00                
5753838 اصول الدوليه لالستثمار التجارى 10.00                

56859744 صالح جميل شانبيه هيكل البلو�[  10.00                
93865358 نعيمه مبارك حمود ابراهيم 10.00                

EG00770578 زينب عبداللطيف محمد عبدالرحيم 10.00                
EG00897211 محمد احمد مو� ابوعيده 10.00                
IQ00761432 عادل عE عبد3 كريدى 10.00                
LB00357923 مو� نمر الحايك 10.00                
SA00216274 خالد عبد3 عE الخلب 10.00                
YE00256911 ان Plج oعبدالسالم محمد نا 10.00                

23123898  p0محمد سالم محمد حمادي النعي 10.00                
IQ00672186 ليE جبار هادى 10.00                
JO00871432 عمار حرPq يوسف فضه 10.00                

15649820  P}سعيد محمد ابراهيم محمد الحميدى الطني 10.00                
SA00157715 خالد بن سليمان جاسم الحسن 10.00                
SA00256688 دعيج بن خليفه بن صالح الحجرف 10.00                
SA00285949 sحمد حسن صالح اليا 10.00                
SA00288442 عبدالعزيز بن محمد بن عمران عمران 10.00                
SA00458244  Mqعبد3 بن غرم 3 بن مرزن الزهرا 10.00                
SA00474933 عبدالعزيز بن عابد بن عبد3 الصاعدى 10.00                
SA00623533 عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن احمد العفالق 10.00                
SA00631458 عبدالكريم بن عابد بن عبد3 الصاعدى 10.00                
SA00750260 ظاهر بن خلوفه بن محمد الشهرى 10.00                
SA00816457 سماعيل ابراهيم عE البطاط 10.00                
SA00986620 محمد بن عبده بن شوT حمدى 10.00                
SA00126591 sبن مهدى اليا Eمحمود بن ع 9.80                   

92145922  Pq Nlخليفه احمد خلفان غيث المح 9.60                   
EG00458799 احمد صابر محمد عياد 9.60                   
SA00155409  Mqحسن بن جنيد بن حسن الصبيا 9.60                   
SA00521456 يوسف بن عE بن عبد3 السليمان 9.60                   
LB00855930 الرا جورج بو نعمه 9.40                   
IQ00196376 عE هشام قاسم 9.40                   

OM00652020 aسعيد بن حمدان بن سند الري 9.20                   
52989571  Pqوك عبود حنتوش الكر Plعبدالرحمن م 9.00                   
58320341  MQغانم الحوس Eسالم جمعه ع 9.00                   
70120027  Pqوك عبود حنتوش الكر Plابراهيم م 9.00                   
57369097 اسماعيل عبدالرزاق اسماعيل 9.00                   

SA00069655 صالح بن محمد بن صالح الغامدى 9.00                   
SA00328580 نوره بنت عE بن عبد3 ال عمر 9.00                   
SA00135540 Eمحمد بن مبارك بن حسن الغفي 8.80                   
QA00458522 مبارك بن ابراهيم بن مبارك السعيد 8.80                   
IN00136295 RAJEEV RAJESH SAWLANI 8.60                   
EG00528199  M NOالش Eاحمد سعد ع 8.40                   

75069432  Pqعبيد محمد سعيد محمد بوعبله الزعا 8.20                   
56930690 عE محمد عE راشد المطرو�[  8.20                   
16061978 سلطان محمد يوسف عزيم الحمادى 8.00                   
92185613  Mqعبد3 محمد النبها Eع oنا 8.00                   
6750369  PQخميس راشد خميس الكع 8.00                   

45457888 احمد مطر حامد مصبح النيادى 8.00                   



IN00798431 PRASANNA DASHRATH REDDY 8.00                   
IQ00436788 مصط�M طارق ارزو��  8.00                   
UK00451784 IAN BRITISH CITIZEN HUNTER 8.00                   

9658674 نوال سعيد سالم المعمرى 8.00                   
SA00125544 ابراهيم بن ظاهر بن احمد الهاشم 8.00                   
SA00165681  M}اسامه بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن البلي 8.00                   
SA00897154 حسن بن محمد بن عE القرين 8.00                   

61771156 حمزه محمد سعيد مصط�M شمس الدين 7.80                   
2387876 Tوت سيف سهيل المزرو Plح Eع 7.60                   

SA00991207 فت{ بن عبد3 بن حسن المطرود 7.40                   
3669258 حمد سعيد خلفان راشد المطوع الظاهرى 7.20                   

40546423  MQفاطمه عبد3 سيار الحوس 7.20                   
5896231 sفاطمه سالم زوجه مبخوت محمد مسلم المحر 7.00                   

SY00566177 Eنضال ثامر ع 7.00                   
JO63899178 سمر عبد محمد كنعان 7.00                   

6335353 aمحمد سالم عبيد الع ى الشام 7.00                   
SA00632861 غانم بن موفوع بن سعيد الشمرى 7.00                   

OM00748883 Yعبدالسالم بن محمد بن احمد الكما 7.00                   
NG00290453 IFEANYI JULIUS OKO 6.80                   
JO00676724 ياn محمود وديع سالمه يونس 6.80                   
IN00996531 SAJID DAWAL SAB 6.60                   
SA00217516 وليد بن سالم بن سهيل باوزير 6.60                   
SA00987544 عبدالكريم سليمان ابراهيم سمان 6.60                   

66235412  PQالمرمر النق Eسالم ع pEسالم ع 6.40                   
SA00030214 سلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم 6.40                   
SA00562348  M NOفهد بن هيثم بن محمد الحس 6.40                   

1225703 Eزا ع Nlعبدالجليل يوسف م 6.20                   
23231122 Eحارب عبدالرزاق قاسم الع 6.20                   
27273569 ى Nlاحمد ماجد سيف المه MQم 6.20                   

JO00065102 امجد تيسNl عبدالعزيز طبيشات 6.20                   
99452218  �qسعود عبد3 سيف رشود الحار 6.00                   

EG00129840  Mجالل حسن احمد مصط� 6.00                   
SY00457895 مياز عدنان الدالل 6.00                   

4576538  Pqسلطان سالم عبد3 محمد بن يعقوب الزعا 6.00                   
8596596  PQالنق Yخليفه راشد خلف راشد الوا 6.00                   

SA00036985  ]̂ عبدالمنعم بن سلمان بن مو� الب 6.00                   
SA00135485 زهره بنت ماجد بن عبد3 ال جواد 6.00                   
SA00854540 حسن بن اسماعيل بن عبدالكريم المؤمن 6.00                   

10031978 عE ابراهيم غلوم الحمر المال 5.80                   
71929591 aعبد3 راشد سعيد عبيد الحب 5.80                   
29393277 محمد حسن عبد3 قاسم رقا��  5.60                   

SA00171871 مشعل بن عبد3 بن سارى الرو��  5.60                   
33527183 فارس عامر صالح محمد عامر الراشدى 5.40                   
1909860  Mqمحمد عبد3 محمد الزرعو 5.40                   

95108802 يف العلماء ]n عثمان عبدالرحمن محمد 5.40                   
29158773 عائشه عيد ب� شوي® زوجه عبد3 راشد 5.20                   
8213568 جابر سلطان بتال المرر 5.00                   

EG00817203 الشواد�M محمد الشواد�M محمد 5.00                   
SA00125537 ى Nlفيصل بن غالب بن محسن الكث 5.00                   

16631551 فهد راشد الحميدى عE خصيف يما� 5.00                   
JO00367868 ا عيa البهو Plحنا ج 5.00                   
SA00465128 sمحمد بن سعد بن بخيت اليا 5.00                   



21071927 لطيفه الشيبه خميس 4.80                   
21689594 فاطمه بالل محمد عبد3 البلو�[  4.80                   
29828347  Pqمبارك عبدالهادى غريب مس® االحبا 4.80                   
33496237 منال عامر صالح منيف الجابرى 4.80                   
33575146 بالل محمد عبد3 البلو�[  4.80                   
62279259 سلطان صالح اسعد ثابت 4.80                   
68091266 محمد بالل محمد عبد3 البلو�[  4.80                   
80835312 سيف بالل محمد عبد3 البلو�[  4.80                   
92410897 ايمان محمد عبدالعزيز البلو�[  4.80                   
7516784 aعفراء مبارك ورش مبارك الشام 4.80                   

35285464  M NOخديجه غلوم حس 4.80                   
35430300 M عE خليل ابراهيم الحواى NOحس 4.80                   
98554671 ورثه المرحومه علياء عبد3 سلطان المطر 4.80                   
35538469 ياn سعيد محمد خلفان الكندى 4.80                   
70517905 عمار سعيد محمد خلفان الكندى 4.80                   

YE37538105 عاطف محمد عيظه التمي0 4.60                   
81495597 عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم محمد الريس 4.60                   

SA00201290 M عE العبد3 POاحمد بن عايش 4.60                   
9310704 sسالم بخيت مبارك المحر 4.40                   

74456987 aسعيد حمود حمد رحمه الشام 4.20                   
79162544 محمد سعيد سيف سبوت الدرم� 4.20                   
87484711  MQصالح خاطر فايل خميس المخي 4.20                   
63171541 محمد حبيب محمد حبيب الرضا 4.20                   
68713779 احمد حسن محمد حسن البلو�[  4.20                   
1841979 خليفه محمد احمد خورى 4.00                   

LB00508099 RAMZI ABOU EZZEDDINE 4.00                   
SY00687813 باسم نعيم جرجور 4.00                   

21548795 وداد الحاج الميدور زوجه خالد سلطان 4.00                   
PS00481273 وائل محمود ابراهيم ابو كوش 4.00                   

56985455  Mqابوبكر عبدالرحيم حسن القطان الزرعو 4.00                   
70261795 Eشم MQب Mqامينه خميس عبيد ربيع الدبا 4.00                   

SA00652982  Mالمطر� Eمحمد بن زعل بن ع 4.00                   
SA00884975 احمد بن محمد رابع بن محمد ثاMq الهوساوى 4.00                   
QA00688720 يدى الهاجرى Plمبارك محمد حمد ال 4.00                   

8977201  PQالجني Eمبارك حمد ع Pنا� 3.60                   
67933228  PQاحمد عبد3 حميد الكت 3.60                   

SA00457166 خالد بن عباس بن عE خزعل 3.60                   
SD00991638  M NOازهرى سليمان حس Mqبرها 3.40                   
SA00128740 ناo بن مهدى بن عE السلوم 3.40                   

76884002  Pqغيث حسن الزعا Eمحمد ع Eع 3.20                   
2316652 سعيد محمد سعيد عE السويدى 3.20                   
5767672 ى Nlشيخه عبدالرحيم خليفه محمد سعيد المه 3.20                   
9554525 Tديال ن احمد غانم ديال ن المزرو 3.20                   

26090275 احمد عبدالرسول مو� لنجاوى 3.20                   
8844751 عE سعيد صالح النعي0 3.00                   
2798556 راشد خليفه عبيد خليفه راشد 3.00                   

PS00753145 غياث مو� عبدالحفيظ 3.00                   
SA00658344  Mqمحمد بن عبدالعزيز بن حمد الرميخا 3.00                   
SA00987527 M بن سعد الرقراق NOسعد بن حس 3.00                   

3231944  Mqخميس سعيد صالح عبد3 الغيال 2.60                   
99723012 سعيد بالل حسن محمد الطائر 2.60                   
41541773  Mqسلما M NOساره سلطان محمد حس 2.40                   



42627374 الطاهر مصبح الكندى المرر 2.40                   
61381751  Mqسلما M NOهنادى سلطان محمد حس 2.40                   
84335602  PQخالد عمر عبد3 الزح0 الجني 2.40                   
92528271  Mqسلما M NOخوله سلطان محمد حس 2.40                   
30666488 خوله سعيد جمعه الهويدى 2.40                   
41651630 سالم احمد محمد بن سلوم الفال� 2.40                   
50155337 ميثاء محمد سيد ي{ فرج الهاش0 2.40                   
72388736 Tسعيد خلفان المطيو Eع 2.40                   
87150168 شذى محمد خليفه محمد العبيد3 السويدى 2.40                   

EG00987423 فتحيه السعيد سالمه نوفل 2.40                   
56369653 عبدالباسط محمود محمد اسماعيل 2.40                   

LB00658705 Yعفيف فوزى خو 2.20                   
SA00589711 مصط�M بن احمد بن طاهر الزقعان 2.20                   
SA00765530 M بن سالم ال فرج NOمهدى بن حس 2.20                   

5543221  MQخليل احمد عبد3 الحوس Eع 2.00                   
46419772 حمد مبارك خلفان عE غليطه القمزى 2.00                   
65856466 Yور المنهاn Pqطارش طماطم حر 2.00                   
77656731  PQالحلق M NOحس Eع oاحمد نا 2.00                   
97434627 عبد3 راشد احمد محميد المانع المنصورى 2.00                   

JO00529177 عبدالحميد نافع عبد ابو شمله 2.00                   
JO00921542 ثائر ساs اسعد اسعد 2.00                   
RU00987347 ALI KKHREVICH 2.00                   
SD00521884 م{ الدين سيد احمد عبد3 الغول 2.00                   
JO00129905 خليل محمد عE سعيد 2.00                   
PS00759162  M NOرنا سعدو ابو حسن 2.00                   

52755358 سعيد محمد هالل عE الزح0 2.00                   
IQ00367292 عبدالمنعم رشيد عباس 2.00                   
SA00033802  Mqسليمان عبد3 البحرا Eع 2.00                   
SA00835428 محمد بن احمد بن حسن النمر 2.00                   
SA00852863  Mqسعود ابن محمد ابن مو� البحرا 2.00                   

OM00340578 جمال بن سالم بن عامر الصب{ 2.00                   
32145685 aالقبي Eان احمد ع Plخالد ج 1.80                   

MA00478441 ى بنشيخ ]̂ ب 1.80                   
IQ00015247 محمد محمود عبدالواحد الفرحان 1.80                   
YE00898756 هشام سالم ناo مبارك 1.80                   

7686004 سيف عE بخيت عبد3 النيادى 1.60                   
67187747 سيف فاضل كامل احمد الهاش0 1.60                   
62378435 سالم سعيد محمد غريب 1.60                   

JO00055210  MQراغب يوسف راغب الحسي 1.60                   
48469002 جاسم محمد عبيد النابوده 1.60                   
7999049 Eال ع MQفهد عبد3 محمد عبد3 الوط 1.60                   

SA00367829 Eالع Eعبدالمنعم بن عبدالمحسن بن ع 1.60                   
SA00963357 Yخالد بن محمود احمد الصوما 1.60                   

29299633 عبد3 صالح عمر عE سالم ال بريك 1.40                   
38851247  Mqيا ]̂ موزه حمد خميس ال 1.40                   
57827259 Eمحمد خليفه خلفان ض{ الهام 1.40                   

JO00467138  Plحسام فوزى عارف ج 1.40                   
2555898 عادل محمد عابد بخيت 1.40                   

IN00739521 ABDULLA PATIYIL PUNNAKKAL 1.40                   
JM00192097 KONRAD ANDREW VINCENT WARNER 1.40                   

43490056 اسماعيل ابراهيم غلوم هاشم محمد الحمر 1.40                   
57089288 aاسماعيل الشام Eسالم عبيد ع 1.40                   



36498305 مريم محمد عE سعيد المطرو�[  1.40                   
22599633 عبدالعزيز عبدالرحيم محمد الخورى 1.20                   

JO00871332 سوسن يعقوب صالح الخليل 1.20                   
YE88497459 خالد عبد3 عمر العمودى 1.20                   

16412301 جالل حا�P كرم البلو�[  1.20                   
1578399 Eغف �lفاطمه سعيد عبد3 عن 1.20                   
1920618 وهيب معز احمد العطار 1.00                   
6542580 سلطان احمدعبد3 الطاهرى 1.00                   
6871387 بدر ناo محمد سالم المهرى 1.00                   
7897722 Eراشد قرونه الهام Eعبد3 ع 1.00                   

26173060 راشد محمد المنصورى 1.00                   
28264915 يف عقيل فوالذى ]n فوزيه محمد 1.00                   
45628654 محمد عبد3 محسن صالح الحامد 1.00                   
49241363  Mqالسنا Eسلطان مطر ع 1.00                   
49564841 صالح مساعد حسن عE المصورى 1.00                   
67098244 ابوبكر صديق فتح عE ال خاجه 1.00                   
85872001 ساره اسماعيل زوجه احمد صديق فتح ال خاجه 1.00                   
89215496 aعذبه ب� سالم مو� القبي 1.00                   
92909701 Eراشد سلطان احمد صباح الهام 1.00                   
93408414 عمر احمد محمد احمد سعيدى 1.00                   

SA00823763 صالح بن محمد بن ويران ال مهرى 1.00                   
16922653 سعيد محمد احمد ثابت الحضارم 1.00                   
29924133 موزه محمد راشد عE البلو�[  1.00                   
78373295 سعيد مبارك محمد عE الناoى 1.00                   
93626896 Eاحمد ربيع مبارك سالم هويشل الشكي 1.00                   
2544785  M¡سعيد محمد رفيع عبدالرحمن محمد العو 1.00                   
9885246  PQمنصور سالم حمد سعيد الجني 1.00                   

16815134 سلطان عبد3 يوسف السعدى القمزى 1.00                   
52049872 عمار عبد3 صالح احمد بن رشيد 1.00                   

EG00639557 YASSER MOHAMED ABDUL MONEIN AZQUOL 1.00                   
EG00667839 مصط�M كامل محمد حامد 1.00                   
MA00546973 Yوديان سمعا 1.00                   

6335469 سيف هزيم محمد هزيم المسافرى 1.00                   
6644289 aه جوعان محمد الشام Nlالنخ Eع 1.00                   
9170833 خليفه محمد احمد محمد الجاس0 1.00                   

11897828  M NOفاطمه محمد احمد اذرش 1.00                   
TZ00256899 NASSIR ROSHANALI KASSAMALI NASSER 1.00                   

52825825 عتيق عبدالرحمن عبد3 العتيق 1.00                   
35695625 M العطار NOايمان محمد غلوم حس 1.00                   
64427596 عيa عE محمد مراد كرمشاه 1.00                   
86146290 M العطار NOجاسم محمد غلوم حس 1.00                   
94312594 M العطار NOمريم محمد غلوم حس 1.00                   
98575850 M العطار NOمروه محمد غلوم حس 1.00                   
83420603 احمد عE محمد سليمان زيودى 1.00                   

SA00384526 يه ]n هادى بن مهدى بن عبد3 ال 1.00                   
SA00878524  PQالعتي oمحمد عبدالرحمن نا 1.00                   
SA00985011  Mqالبحرا M NOجعفر بن محمد بن حس 1.00                   
QA00440627 عبد3 احمد محمد طاهر 1.00                   

4673932 ساs محمد عE راشد بن عدى 0.80                   
4767689 سعيد مصبح محمد عE النعي0 0.80                   

28793899 حمد سالم محمد سالم العلوى 0.80                   
55128381  MQاحمد داوود سالم الحوس 0.80                   



66027849  MQساره داوود سالم ابراهيم الحوس 0.80                   
69636555 عE خلفان عE حافش النعي0 0.80                   

LB00659822 Eنور الدين مروان العكي 0.80                   
89965746 aسعيد عبد3 سلطان سعيد الشام 0.80                   

SA00285974 نمر بن عبد3 بن سعد الصعب 0.80                   
SA00315874 فيصل سعود عبدالعزيز اليوسف 0.80                   
SA00348213 سعود ناo حمد السبي£ 0.80                   

12989845  MQعبد3 عبدالرحمن سالم الحوس MQم 0.60                   
20228292  PQيوسف عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الكع 0.60                   
38103748 فاطمه عبدالوهاب محمد 0.60                   
59600598 aخديجه احمد حسن الزيره الشام 0.60                   
62846450 عبد3 عE صالح غريب الهاش0 0.60                   
64541010 aب� خليفه بيات مشوى القبي 0.60                   
98657744 Tبخيته محمد مرزوق المزرو 0.60                   

JO00291120 احمد سليم محمد القاسم 0.60                   
33446719 PIONEER INVESTMENT     الطليعه لالستثمار 0.60                   
53593800 Eعدنان عبدالرحيم محمد عبدالرحيم ال ع 0.60                   

PK00528956 FAISAL ABDUL HAMMED 0.60                   
BH00469545  MTعبد3 عبدالرحيم مرا aعي 0.60                   

2069788 aراشد سعيد سالم مبارك الشام 0.40                   
3315221 ى Nlاحمد عبد3 مانع عبد3 المه 0.40                   
8877160  Pqاه عال ق الحمادي زوجه مرزوق فالح الحبا 0.40                   

22019569  Pqخديجه جمعه اسماعيل الزعا 0.40                   
32665857 Eمريم احمد محمد الع 0.40                   
38270792 Eع ]aموزه حمد الغب 0.40                   
42418567 Tهالل مطر خميس خلفان المزرو 0.40                   
61184512  �qالحار M NOعوض صالح عائض حس 0.40                   
66193861 ى Nlسعيد مسلم الكث oنا 0.40                   
99852343 خليفه سيف سعيد بن نجمه السويدى 0.40                   

IN00125874 ASHOK KUMAR NARAINDAS 0.40                   
JO00764759 p احمد خليل حماد Pqحر 0.40                   
JO00784581 اسامه محمد عزالدين الرشق 0.40                   

4658321 ه محمد عE الطاهر زوجه جمال محمد Nlسم 0.40                   
16966941 Yعبد3 كما Eخالد ع 0.40                   
61041076  PQخميس الكع Eفيصل محمد ع 0.40                   
69985247 جمال محمد عبد3 ابراهيم 0.40                   
82349524 عيa فاروق عبدالكريم فاروق 0.40                   
85421523 ام كلثوم سالم زوجه عبداال له عبداللطيف 0.40                   

BH00166716 راشد قمPl حسن رمضان اسدى 0.40                   
IN00626988 MALINI SEN GUPTA 0.40                   
JO00576829 احمد خالد احمد فوده 0.40                   

25740813 Eزا ع Nlيوسف تيمور م 0.40                   
47308073 لولوه يوسف حمزه مو� االصمخ 0.40                   
69066249  P}ف الطني �lسعيد حمدان راشد م 0.40                   
63334813  P}الطني ]̂ امنه محمد ابراهيم الب 0.40                   
5248791 امنه حسن خميس الزيودى 0.40                   

LB00631979 محمد عمر زين 0.40                   
UK00632295 SALAM AMIR AL SULTAN 0.40                   

22223773 عدنان احمد عE زيد العامرى 0.20                   
38471782 Eفريده حيدر ع 0.20                   
58869601 عائشه سعيد الدرم� ارمله سعيد الدرم� 0.20                   
77854832 aورثه المرحوم محمد راشد الشام 0.20                   



JO00358253 ى احمد تفاحه Nlاحمد خ 0.20                   
SD00475089 عبدالرحمن عبد3 قر�[ ابو صباح 0.20                   

9976310  PQمحمد حميد سالم الجني Eع 0.20                   
EG00621754 ايمن محمد عبدالعزيز عبد3 تميم 0.20                   

6644282  P}سلطان محمد عبد3 محمد كرمست 0.20                   
17728524 M محمد NOحس M NOلطيفه حس 0.20                   
65322989 محمد سيف سعيد بن ضاعن بن بريمان الفال� 0.20                   
94215919 فردوسعبدالكريم فاروق 0.20                   

JO00672186 sفت{ صادق قدو sرا 0.20                   
JO00781768 محمد عبدالحفيظ احمد ابراهيم سنجق 0.20                   
JO00658741 محمود مو� ابراهيم الصفدى 0.20                   

15668815  PQخالد سيف حمد سيف الكع 0.20                   
75044915  PQالفراج اكت Eعبدالعزيز خلفان محمد ع 0.20                   

SA00121747 محمد بن عبدالرحمن ابن زيد الشلهوب 0.20                   
SA00827254 سعد بن عE بن محمد الموزان 0.20                   
SA00878157 بندر بن سعد بن مساعد الهاجرى 0.20                   
LB00827443 فهد محمد سعيد عكام 0.20                   


