
NIN / رقم المستثمر Name / االسم

 Dividend 
Amount in AED 

 مبلغ األرباح /
بالدرFم

0001774856 عبدالرحمن سيف محمد الزعا#"  1.00                         
0045519261 خليفه الشيخ مجرن محمد 1,294.40              
0071384103 حصه خليفه الشيخ مجرن محمد 1,294.40              
0004589124 احمد مساعد خليفه المرر 1,140.00              
0035084676 فاطمه حميد محمد حميد المزرو? 1,230.40              
0036010485 ى DEضويهر محمد سالم الكث 1,000.00              
0037881384 Mعبيد ظالم القبي R مال Rعبد 20.80                      
0040116972 Tاحمد راشد النعي Rاحمد عبد 3,300.00              
0055701688 ى DEحامد ضويهر محمد سالم الكث 859.20                   
0090912153 ى DEعبدالعزيز ضويهر محمد سالم الكث 46.00                      
0099339009 ى DEعنوف سعيد زوجه ضويهر محمد سالم الكث 1,059.20              
JO00965854 ] محمد نبها#]  D]محمد نبهان ام 360.00                   
PS00150788 توفيق احمد ال_دى 162.00                   
PS00652845 محمد معروف احمد حسن السطرى 300.00                   
SY00367644  [cنهاد حمزه احمد الوا 200.00                   
SY59345748 عبدالرحمن محمد عe الزيدان 600.00                   
0001920618 وهيب معز احمد العطار 0.60                         
0007563863 hحمد سعيد خلفان سالم المعو 600.00                   
0037000590 محمد يحDi محمد سالم المسكرى 48.20                      
0044092048 حمدان عبدالغفار عبدالخالق عبدR خورى 92.00                      
0079011135 سعاد محمد محمد عبدالحسان الشمرى 600.00                   
IN00125874 ASHOK KUMAR NARAINDAS 0.40                         
JO00158112 رهف صابر محمود جابر 934.00                   
0004576757 هيفاء احمد راشد المبارك 4,840.00              
0032639045 العبيده خليفه زوجه حمد خويتم العامرى 160.40                   
PS00764440 ياr عبدالرزاق حسون 1,124.00              
0074000125 محمد عبيد سعيد البsى الزعا#"  4,000.00              
0028265977 ]ى الزعا#"  "Eيوسف محمد ال tموزه نا 2,000.00              
0019141312 eحوراء عبدالوهاب ال ع 2,300.40              
0063952997 eفاطمه عبدالوهاب ال ع 2,300.40              
0066074772 eه جاسم ال ع DEسم 1,497.80              
0074235727 eعبدالوهاب حسن محمد ال ع 2,300.40              
PS00621347 وائل يحDi غضبان 1,320.00              
PK94380645 HAROON AZEEM 300.00                   
MA00097784 محمد اكناو 219.00                   
0010265810 eخديجه عبيد خميس ع 1,230.40              
0091396447 سعيد اسماعيل عباس اسماعيل الخورى 20.00                      
EG00521441 ماجد عبدالرحيم محمد حسن ابراهيم 190.00                   
SY00748566 ايهم محمد جميل العبد 200.00                   
0004458901 Rمعصومه سيد عبدالصاحب سيد مو{ سيدعبد 356.00                   
0018982853 ى DEعبدول الخم Rينه محمد عبد ~r 175.80                   
YE00124845 سعيد احمد الشيخ بن هرهره 200.00                   
TN00656321 كريم بن سالم عماره 214.00                   
0007051977 ] عe الفردان D]فردان محمد حس 1,620.00              
PK00048032 NIAZ REHMAN 300.00                   
0027769679 ى "Eصالح الع Mخلف عي Mعي 1,230.40              
0056075586 ى "Eخلف الع Mعي Rعبد 1,230.40              
0009857410 محمد حارب محمد حارب الزعا#"  240.00                   



0021741679 ه محمد زوجه عe طالب احمد محمد ال عل DEمن 1,780.80              
0068405164 Mراشد احمد القبي 1,230.40              
0097181518 شيخه سالم ابراهيم 4,601.00              
PS00648852 نادر عبدالرحمن عبدالهادى سالم شاميه 150.00                   
0012454852 عبدR درويشجعفر خليل البلو� 740.00                   
0021549954  [iجاسم محمد جاسم خليفه الحوس 868.00                   
0099230750 مريم سعدون زوجه غيث بخيت الفال� 2,300.40              
0038505092 Rخديجه سلمان عبد 2,588.80              
0049277714 eمحمد عباس محمد ع eحسن ع 40.00                      
0075093099  [c صالح عبدالرب عبدالرحمن ناt ال_~ 4,827.60              
0008405927 eخليفه احمد محمد مرشد بدر الهام 1,300.00              
PH00992357 LEWELYN PASCO BARRERA 340.00                   
0008512919 فالح سيف عe الضبع 3,834.80              
0014836931 الضبع سيف عe الضبع 3,834.80              
PS00852720  "iصب� محمد الحل Rعبد 3,000.00              
0070023418 عبدالقادر محمد عبدR المال 2,689.80              
0096133295 عبدالمجيد عبدالقادر محمد عبدR الم 2,896.20              
0074016355 Mالقبي [ D]فرج احمد فرج محمد حس 480.00                   
IQ00764419 دريد يوسف عمانوئيل 100.00                   
0093850672 ن محمد خميس راشد المنصورى [ DEمخ 4,601.00              
0006442486 Mه بتال القب "Eس 1,195.00              
0028301866 عبيد سالم عبيد المنصورى 4,601.00              
0054638046 حميد عبيد المنصورى 4,835.20              
0076666728  [iاحمد خلف محمد الحوس 2,300.40              
JO00211010 Rاحمد مو{ محمود حرز 15.60                      
SY00526991 رامل اسعد طنوس 200.00                   
YE43257899 طالل عبده سعيد االصب� 1,780.00              
JO00094637 محمد شوكت محمد عوده 5.40                         
0001130850 عفراء سيف راشد 4,642.80              
0004678199 مريم سالم خلفان 161.00                   
0035337209  � "iالنق eمريم محمد ع 2,591.40              
JO86525565 ] سلمان ابو يوسف D]عبدالعزيز حس 850.00                   
0082018066 ى DEاحمد عوض الكث eع 1,798.80              
0002513293 يفه يوسف رحمه زوجه اسماعيل البلو{~  ~r 536.00                   
0043140772 راشد حميد راشد اليحيا#�  1,230.40              
OM00652020 Mسعيد بن حمدان بن سند الري 9.20                         
PK00578392 ATAULLAH ABDUR REHMAN 200.00                   
0001068327 Tمحمد اسماعيل قش eمحمد فراس ع 200.00                   
0050848771 عادل سالم خميس سالم السعدى 1,230.40              
0066812409 فاطمه هالل خاطر المعمرى 2,461.00              
0067944635 hمحمد العبيد Rمحمد حسن عبد 4,601.00              
0098745629 محمد عe حمد عe المرر 800.00                   
EG00465325 محسن مصط�] كمال عبدR النجار 1,200.00              
EG44578874 hجميل السيد ابراهيم متو 200.00                   
PS00457704 نظT محمد زمزم 120.00                   
US00579580 RASIN KADRI MUFTI 4,339.20              
0020518551 يوسف درويش عبداللطيف محمد الخورى 0.20                         
0004768723  �cالمرزو Rمحمد عبد Rمحمد عبد 645.00                   
0007845014 عبدR سطم الطريبيل 800.00                   
0022297197 عادل صالح محمد الجابرى 1,950.20              
0031657413  �iبالل مبارك سالم الرمي Rعبد 1,740.00              
0036133281 نداء محمد سليمان جاسم المعمرى 3,424.00              



0062650510 موزه محمد زوجه عe عبيد سعيد 460.00                   
0063941682  "# DEحمده عوض راشد زايد المح 3,265.00              
0074456987 Mسعيد حمود حمد رحمه الشام 4.20                         
0087571549 محمد ابراهيم سالم حسن الحمادى 216.00                   
0087623049 خلف عبدR رحمه الحمادى 654.80                   
0087697044 hاحمد ربيع احمد سعيد المنها 200.00                   
0090222346  [iاحمد الحوس Rجاسم محمد عبد 1,225.20              
7524483771 السيده هند عبدالجليل محمد عبدالرحيم 6,800.00              
CA00091454 HANI WEHBE 200.00                   
JO00794587 احمد عيM ابراهيم الحاليقه 80.00                      
PAK0065063 KHURSHID AHMAD 300.00                   
PS00102554 محمد زاهر الحكيم 18.00                      
0023844509  DEه احمد محمد زوجه محمد سالم بلخ DEسم 49.20                      
0086448447 ماريا كرستيان زوجه سالم ابراهيم السامان 6,726.40              
0086976731 Tساره سالم ابراهيم السامان النعي 6,726.40              
0003472789 هشام خالد توفيق عبدالخالق مالك 3,200.00              
0002322370  �iحميد الرمي Rعبد eحميد احمد ع 540.00                   
0006587784 سيف مبارك سيف محمد المزرو? 267.60                   
0012428925 ناt حميد سعيد محمد عe الغواص الزعا#"  420.80                   
0095287343 ساره حميد سعيد محمد عe الغواص الزعا#"  420.80                   
0097512733 عبDE نواف محمود 420.80                   
0023567502 ايمن خالد احمد باعبيد 0.20                         
0003917122 منصور غازى عبدالمجيد اسكندرا#] rوج 300.00                   
0087124639 عائشه عe عبيد محمد الفزارى 40.00                      
SY00695540 محمد سعيد صالح درويش 200.00                   
0089098221  �iخالد خميس ب� الرمي 20.00                      
0096771667 عمر محمد خميس الضليع الزعا#"  546.80                   
0085734401 ] يحDi الشيخ سعيد سالم D]ياسم 200.00                   
LB00546933 هادى ابراهيم المر 300.00                   
0021045762 سلطان محمد ع�e حميد السويدي 4.00                         
0001170815 سيف صياح سيف سهيل المزرو? 4,416.60              
0004098955 نواف عبدR ابراهيم عبدR الزوى الش� 560.00                   
0029299633 عبدR صالح عمر عe سالم ال بريك 1.40                         
0040496746 عبدالرحمن عوض العامرى 41.80                      
0056352702  [iمحمد حوس eخليل ابراهيم ع 320.00                   
0065944287 عبدالخالق صالح عبدR احمد العامرى 600.00                   
0072343505 عوض عايض سعيد عيضه العامرى 8,206.20              
PS00253101 احمد عبدR ايوب 176.00                   
YE37538105 Tعاطف محمد عيظه التمي 4.60                         
0068857933 حسينه سليمان زوجه بنهان اليعر#"  1,230.40              
EG00547481 معاذ جمال عبدالغi] حسن 400.00                   
EG00847574 كريم محمد السيد محمد ز� 100.00                   
JO00095625 ف ابراهيم حسن صباح ~rا 120.00                   
PAK0031285 UMAIR KHAN SHER AFGHAN KHAN 800.00                   
PS00247279 حسام شحده سليمان ابوطعيمه 924.40                   
PS00653569 شاديه سليم ابوغزاله 279.40                   
0004137368 سليمان عe الجادى 1,230.40              
0002217781 روضه مفتاح مبارك سعيد بخيت الزعا#"  88.00                      
IN12553498 VADAKKAN FRANCIS 23.00                      
JO00842771 وليد ادريس محمد زغب 19.40                      
IN00996531 SAJID DAWAL SAB 6.60                         
0007087028 فاطمه مرزوق عe عليوان مري�]  200.00                   



0031058852 شايع حميد المزرو? 2,420.00              
0062533372 شيخه حميد المزرو? 2,420.00              
0066004328 محمد حميد المزرو? 2,420.00              
0067970276 فاطمه عبدR المزرو? 2,420.00              
0073796374 فهد حميد المزرو? 2,420.00              
SD00317892 محمد االمDE الطيب ابوقنايه بابكر 1,400.00              
EG00095295 عماد صالح احمد ابراهيم سالم 260.00                   
IN00597457 MATHEW ABRAHAM 500.00                   
0038851247 يا#]  موزه حمد خميس ال_~ 1.40                         
0052968302 يفه السيد محمد عبدالقادر ~r 2,524.80              
PS00351489 ابتسام صالح زيدان 1,050.00              
0066959752 صالح احمد صالح خليل مريش 22.60                      
0033635263 علياء سالم محمد العمر المنصوري 430.00                   
0053324004 هزاع محمد عe مصبح 24.60                      
0056473261  [iجاسم محمد حسن الحوس 24.60                      
0057145970  [iخالد جاسم محمد حسن الحوس 24.60                      
0061460563  [iريم جاسم محمد حسن الحوس 24.60                      
0068660486 راشد خاتم جاسم سالم 24.60                      
0070683753  [iجاسم محمد حسن الحوس [iم 24.60                      
0074140910  [iاحمد جاسم محمد حسن الحوس 24.60                      
0088951721  [iمحمد جاسم محمد حسن الحوس 24.60                      
0097762599  [iافراح جاسم محمد حسن الحوس 24.60                      
LB00411785 محمد نايف كنعان 500.00                   
0027517519 ] محمد الزرعو#]  D]عبدالسالم محمد ام 104.60                   
0062372305 لطيفه عبدالرزاق عقيل خورى 80.40                      
0009644136 سهام خليل نظ�T ابراهيم عالء الدين 200.00                   
0092257570 Mصالح القبي [iم 4,601.00              
0098640130 ى DEعبدالرحمن محمد االم 4,642.20              
0032551713 امينه سلطان سيف سلطان 1,230.40              
JO00457193 محمود محمد احمد ابويونس 56.80                      
0073946101 عe صالح عبدالخالق صالح العفي�]  500.00                   
0037799061 العنود محمد غانم سعيد المزرو? 140.00                   
0035489660 بخيته سالم حميد الضحاك المنصورى 197.40                   
SY00748530 فريد محمد محمد 100.00                   
0023033252 شمسه محمد المزرو? 24.60                      
0060024743 ه محمد المزرو? DEم 24.60                      
0061956384 ى DEيف ام ~r طالل اسد محمد 16.20                      
0008850085 ناt عبيد حميد المزرو? 5,778.60              
0049380887 احمد حمد الزعا#"  2,249.00              
0003618447 eالهام eمحمد ع eسعيد ع 360.00                   
0024524515 Tالنعي Rمحمد حمد محمد عبد 1,180.00              
0059600598 Mخديجه احمد حسن الزيره الشام 0.60                         
0098658748 محمد سالم خلفان سالم ال عبدالسالم 540.00                   
0011337956 فهيمه محمد رفيع ابراهيم المال 6,726.40              
0054710734 مها عبداللطيف عبدالرحمن المال 10,736.40           
0072724593 وحيده محمد رفيع ابراهيم المال 11,726.40           
0094368715 فاطمه اسد عبدالكريم الفهيم 6,726.40              
0001376839 خوله محمد يوسف الخورى 200.00                   
0045673033 فاطمه مانع زوجه عe محمد حمد حماد 1,765.40              
0055588849 عمر راشد الزعا#"  2,588.80              
0090516768 خالد راشد الزعا#"  2,588.80              
0024072710  [iفاطمه عادل الحوس 92.00                      



0031953572  [iمحمد عادل الحوس 92.00                      
0055663344  [iورثه المرحوم احمد ابراهيم جاسم الحوس 1,806.00              
0056050645  [iراشد عادل الحوس 92.00                      
0072696037 eاميمه عبدالعزيز ع 92.00                      
0086579478  [iبسمه عادل الحوس 92.00                      
0094519182  [iعائشه عادل الحوس 92.00                      
EG00983217 يف بركات ~r زينب عبدالمنعم 160.00                   
JO00661620 رائد عمر ابراهيم الجوجو 2,318.00              
0067014621 فاطمه يوسف عبدالرضا النويس 11,695.20           
0023674415 شما ناt ابراهيم ناt الزعا#"  24.60                      
0062209394 عبيد ابراهيم ضليع الزعا#"  96.20                      
0082893206 راشد عبيد ابراهيم ضليع الزعا#"  96.20                      
PS05569492 ] غنام D]محمد حس 200.00                   
USA0021789 AMJAD HANNA SALAITA 1,940.00              
0062279259 سلطان صالح اسعد ثابت 4.80                         
EG00421510 مخلص يوسف حلT لبيب يوسف 8,000.00              
JO65122747 hمحمد مصط�] عبدالرحيم الشو 368.00                   
0028644408 مطر خميس خلفان المزرو? 2,428.80              
0041903748 سالم مطر خميس خلفان المزرو? 231.80                   
0042418567 هالل مطر خميس خلفان المزرو? 0.40                         
0043730115 خديجه مطر خميس خلفان المزرو? 1,230.40              
0085044346 عفراء مطر خميس خلفان المزرو? 1,230.40              
0045733971 هادى عايض مطرف العامرى 2,859.40              
0003873417 محمد منDE محمد يعقوب حيات خان 7,000.00              
0012889657 سالم عبدالرحمن عبدR العطاس 575.00                   
0023363255 سعيد سعدى كامل جاسم العامرى 19.60                      
0026225144 جواهر غيث حمد محمد المزرو? 702.20                   
0028252220 eحميد ال ع Rفاطمه عبد 39.20                      
0064948587 حمد حسن احمد عمر النقيب باصليب 2,465.80              
0069242618 ] اسماعيل زعرب D]انور حس [ D]حن 238.00                   
0081858472 Mاحمد يهويل محمد القبي 2,640.00              
JO00078745 محمد عبدالمنعم احمد فرج 400.00                   
PS00654262 محمود عبدالهادى ايوب 3.80                         
SA00349822 ] العطاس D]نضال بن زين بن حس 253.00                   
SO00754848 مصط�] حسن فارح 200.00                   
0020364887 Tبدر محمد حمد سعيد العري 489.20                   
0052654919  � ايمان محمد حمد ضليع الزعا#" 324.00                   
0086249568 محمد حسن سالم عتيق الزعا#"  1,766.00              
0098667756 ى DEهالل محمد هالل المه Rعبد 118.00                   
0048986518 محسن عبدالنi" ابراهيم محمد الفردان 19,207.00           
0005857488 ى DEمهره خلفان زوجه هالل محمد هالل المه 114.00                   
0008144567 ى DEهالل محمد هالل المه 231.00                   
0056584755 ى DEفاطمه هالل محمد هالل المه 116.00                   
0011294541 جاسم محمد عبدR حيدر الحمادى 356.40                   
0003987626 hعطوفه المنها eمريم عمر ع 24.60                      
0005478056 hعطوفه المنها eعمر ع 24.60                      
0007662342 hعطوفه المنها eعمر ع Rعبد 24.60                      
0022045147 hعطوفه المنها eحمد عمر ع 24.60                      
0029115965 حمد محمد عبدR القمزى 24.60                      
0042996149 hعطوفه المنها eعاطف عمر ع 24.60                      
0048685936 hعطوفه المنها eرحمه عمر ع 24.60                      
0049519864 كامله خلفان جباره المرر 4,066.80              



0067198976 hعطوفه المنها eقمر عمر ع 24.60                      
0075131883 hعطوفه المنها eعايده عمر ع 24.60                      
0078271199 شيخه خلفان محمد المرر 24.60                      
0079593119 hعطوفه المنها eعمر ع eع 24.60                      
SD00692581 HASSAN MOHAMED OSAMAN ABBAS MUSTAFA 405.00                   
0025865847 عمر ابوبكر عمر الشيخ ابوبكر 6,030.20              
0025896511 هاشم عمر ابوبكر عمر الشيخ ابوبكر 313.60                   
0060950160 ى DEنص eلطيفه يعقوب زوجه سعيد محمد ع 10.20                      
0001223548 Mالقبي Rخليفه عبد Rمحمد عبد 400.00                   
0043736987 سالمه زايد محمد الفال� 2,601.00              
0007840012 رباب احمد زوجه عe محمد ابوحليقه 200.00                   
0006466220 عe عبدR محمد جمعوه اليحيا#�  1,397.20              
0042688045 عبدR كرم محمد مراد 24.60                      
0067355018 Tعقيل ابوبكر الهاش eغالب ع 0.20                         
EG00632018 احمد ابوبكر محمد ميتكيس 2,000.00              
0036625986 مريم سيف عبدالرحمن سيف الخs] شوي� 11.60                      
JO00279312 ] هاشم عبدR ابوهزيم D]محمد ام 2,340.00              
0071335824 Rعزيزه احمد عبد 4,642.20              
0043434687 ] ارمله احمد حبيب عبدالكريم D]زينب حس 7.80                         
JO00276522 عيM الياس يوسف الياس جحا 78.00                      
PS00956230 محمد فيصل غازى عكيله 200.00                   
0067865450 eسهيل سالم سهيل الخي Rعبد 6,301.60              
0018567203  �cابراهيم حمد المرزو Rفوزيه عبد 20.80                      
0054682836  �cابراهيم حمد المرزو Rحمد عبد 1.20                         
0091359211  �cابراهيم حمد المرزو Rمحمد عبد 1.20                         
0089821709 eعزيزه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال ع 2,001.00              
0057493032 مريم عيM خميس 20.80                      
0070518912 مريم عe حسن جعفر 4,884.00              
0061082871 عائشه حبيب زوجه بدر يوسف محمد المنصورى 3,159.20              
EG00525877 كمال عبدالمجيد محمد افندى 260.00                   
0062148467 مبخوت مر? عe الكر#"  20.00                      
JO00214514 احمد نظT فارس سعيد 325.00                   
0065614889  �cعادل راشد احمد حسن المرزو 200.00                   
0096114825  �iسلطان عبيد خميسالفوت الرمي 520.00                   
JO00787656 عماد لط�] محمد الناطور 800.00                   
0043403559 ى DEالحم Rعائشه محمد عبد 4,340.00              
0099948928 ى DEبروك الحم Rمحمد عبد [ D]مع 5,309.20              
0001258963 احمد عe سعيد زيد الش� 2,800.00              
0005937786 عبيد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  23.00                      
0011596105 فاطمه ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  23.00                      
0025590846 عe ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  96.20                      
0061319883 فاخره محمد زوجه ابراهيم عبيد الزعا#"  42.00                      
0083635763 ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  330.00                   
0086257146 احمد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا#"  25.00                      
0088472104 نوره توفيق يوسف الشيخ عبدR المبارك 5,539.20              
0095592786 لبi] ابراهيم يوسف عبدR حسن الصايغ 80.40                      
IQ00465519 ] عوده D]االء عبد ياس 1,270.40              
0090294723  �cالمرزو Rحسن عبد eع Rعبد 13.00                      
EG00655238 سامح عصمت ابراهيم الدهشان 1.40                         
JO00558745 tاحمد عبدالهادى احمد النا 1,020.00              
0006590031 نا�" حسن احمد السعيدى الحار#�  490.60                   
0015095186 حنان احمد جاسم المطوع زوجه ناt يتيم 2,654.20              



0023483415 ه ناt يتيم DEمن 2,654.20              
0043400220 يفه ناt يتيم ~r 2,654.20              
0054510652 ناt عبدR يتيم 2,654.20              
0065332365 ساميه ناt يتيم 2,654.20              
0078078439 احمد ناt يتيم 2,654.20              
0004322112 Mسالم جمعه محمد جمهور القبي 220.40                   
0014861340 Mالعمل ب� سالم مو{ القبي 1.00                         
0074451120 Mسعيد القبي eسعيد ع eمريم سعيد زوجه ع 400.00                   
0005021004 جاسم محمد سلطان محمد الدرم� 400.00                   
8219942007 صفيه قاسم محمد 320.00                   
JO00154710  [ D]ار عبدالعفو ام [t مسعود محمد 861.60                   
JO00346980  "iالزع eاحمد ع hعد 1,000.00              
JO00971010 خلدون جمال محمد السبوبه 800.00                   
JO00982136 ايناس بدر عبدالفتاح الحروب 240.00                   
JO66091977 ايمن حاتم زهدى شديد 1,290.00              
LB00054859 بسام محمد داوود 2,400.00              
PK00596148 JAVED AFZAL 32.20                      
0019391131 المجموعه الوطنيه للمشاريع العالميه و ال 4,601.00              
0049354225 راشد محمد المنصورى 4,601.00              
0062538014 مبارك محمد خميس المنصورى 4,601.00              
PS00259865 محمد عبدالرحمن الموعد 600.00                   
0003726533 Tالنعي Rشذى راشد عبد 4,601.00              
0099219402 Tالنعي Rسيف راشد عبد 6,501.00              
0006262586 اسماء عبدR عيM محسن النويس 200.00                   
EG00652314 ى احمد عبدR عماره "Eص 60.00                      
IN00293094 RAJGOPALAN RAMESH 200.00                   
0066473566 امنه سلطان البيهو#]  1,355.80              
PS00783988 حاتم خs] فرحات ابراهيم الزهار 194.00                   
0032264009 جابر عبدR محمد مسلم 2,301.00              
EG00687659 عباس محمد عباس جابر 360.00                   
0008766581 عويضه حمد حمدان محمد المنصورى 500.00                   
0057626121 محنا سهيل محنا سهيل محمد العامرى 200.00                   
0070338386 Mعبيد خلفان عبيد الشام 2,461.00              
0006543276 مريم محمد محمود الشيخ عمر العامرى 2,300.40              
JO74110258 وليد عe محمد ابوعابد 280.00                   
0030760037 Mسلطان سالم تعيب عبيد القبي 1,230.40              
0070614917 نو�] محمد عون االحبا#"  1,230.40              
0086297547 هادى مبارك هادى عe اليعقو#"  1,230.40              
0083000668 ى DEمحمد بروك الحم Rخالد سعيد عبد 4,562.80              
0074647370 محمد سالم ثعلوب سالم الدر? 600.00                   
0027610577 فريده rحان سالم العامرى 2,300.40              
0015111981 eالغف [ D]سعيد حس eمحمد ع 2,900.00              
0017888381 مصيفه جوعان زوجه الشيخ عe راشد محمد 5,864.00              
0045403008 حصه جوعان مبارك فاضل المزرو? 5,864.00              
0049857901 فاضل جوعان مبارك فاضل المزرو? 5,864.00              
0075175748 امل جوعان المزرو? 5,864.00              
0068885619 احمد عقيل عبدالرحيم عبدالرحمن زرعو#]  1,600.00              
0026130297 بشDE مرزوق بشDE مرزوق 1,230.40              
0010450995 احمد عيM ابراهيم مطر الظاهرى 46.00                      
0063680453 محمد rور الظاهرى 1,230.40              
0084673349 Mمصبح الشام Rمصبح عبد 200.00                   
0021753727 محمد الصغDE سعيد بن خضاره المحر  4,642.80              



0092789739 الصغDE محمد الصغDE سعيد بن خضاره المحر  4,642.80              
0065154800 مبارك احمد سلطان محمد السال  النيادى 1,377.60              
0071032353 سالم حمد سلطان حمد العامرى 16,780.00           
0066104219 محمد يوسف محمد صالح عبدالكريم ال فهيم 4,884.00              
0068945953 Mصفيه نجم محمد القبي 105.20                   
0080464661 يوسف محمد صالح عبدالكريم محمد ال فهيم 20.60                      
0001146579 ناt سلطان عبدR المعمرى 3,621.00              
0005599122 عبدR جمعه عe جمعه ال رحمه الدرم� 22.40                      
0071664807 محمود محمد عe عباس الصفار 488.00                   
0075973216 ناt محمد عe عباس محمد الصفار 400.00                   
0007021301  "iمحمد الوهي eاحمد ع eع 1,300.00              
0092571976 طايع سعيد سالم جوفان 8,931.40              
0048753286 محمد عوض احمد عمر 337.40                   
EG00652464 سليم صادق عبدR عبد الثالوث 820.00                   
0017282041 eاحمد ابراهيم سالم الكيت ال ع 9.80                         
0014449559 eهاشم اسحاق كرم ع 39.20                      
0029047742 Mعبدالرحمن هاشل محمد الشام 54.00                      
0036287970 سلطان عبدالرحمن هاشل محمد 54.00                      
0038005200 شمسه عبدالرحمن هاشل محمد 54.00                      
0038882454 شيخه عبدالرحمن هاشل محمد 54.00                      
0048874535 حمد عبدالرحمن هاشل محمد 54.00                      
0051347350 عائشه عبدالرحمن هاشل محمد 24.60                      
JO00214475 اياد فهT محمود درويش 200.00                   
0095353777 سالم الغبM~ محمد المحر  20.40                      
0024950168 eسيف ب� عبيد حمد الغف 200.00                   
0061696978 eمريم راشد ع 836.20                   
0005021411 عائشه عبيد حمد راشد حمد المطوع الظاهرى 650.80                   
0095756765 امنه حمد محمد سلطان العريف الظاهرى 4,603.20              
0099733923 حمد راشد حمد احمد المطوع الظاهرى 4,023.40              
0066722150 eالهام eع Rيفه عبد ~r 4,840.00              
0044168013 ] زوجه محمد صديق عبداللطيف خورى D]فاطمه حس 4,925.60              
0012094795 عوض خليفه سالم الدرم� 2,654.20              
0031619453 عوض خليفه سالم حاسوم الدرم� 500.00                   
0046347166 ى DEنوره سهيل المه 6,772.40              
0058158216 يف عe محمد خورى ~r ه محمد DEمن 1,000.00              
0059148892 يف عe محمد خورى ~r عائشه احمد محمد 640.00                   
0011149308 عائشه سيف زوجه عبدR محمد هزام الظاهرى 2,429.80              
0083027011 Mالقبي rرفيعه هالل درى يا 9,478.00              
PAK0027688 MALIK UR REHMAN 200.00                   
0016984632 ي� "Eفاطمه سالم صالح ال 2,461.00              
0025712889 مريم سعيد محمد الظاهرى 2,580.00              
0035860722 فاطمه سيف الجابرى 1,294.40              
0026011109 نsه خميس زوجه مرزوق الريح احمد محمد 200.00                   
0056844188 ى DEسالمه عوض سيف المه 1,230.40              
0001478541  [iخالد حسن محمود احمد الحوس 520.00                   
0011333019 عائشه راشد عe الظاهرى 11,438.00           
0062383102 ] بن حرمل الظاهرى D]سلطان سالم 14,049.40           
0098730500 ] بن حرمل الظاهرى D]شماء سلطان سالم 6,787.60              
JO00234138 باسم سليم حنا شهاب 1,100.00              
0065484066 خميس عيM تاج الدين سابك 6,445.00              
LB00963586 Rعمر الجمل عطا 1,632.00              
0082390383 ثريا سعيد محمد عمر 408.00                   



0005468654 Mاحمد رامس غريب الشام 840.00                   
0009739063 ناديه فوزى حسن الجوهرى 230.00                   
0003681902 ى DEمريم طالب زوجة بدر عمر الكث 3,100.00              
0006876249 ى DEالكث Rبدر عمر عبد 56.80                      
0078171901 ى DEالكث Rخالد بدر عمر عبد 200.00                   
YE00156930 ي� "Eعارف محمد محسن ال 1,161.00              
0002262040 ] مقلم الخلي�]  D]حس eهزاع ع 5,116.20              
0009041029 ] مقلم الخلي�]  D]حس eمحمد ع 4,821.60              
0010036245 ] مقلم الخلي�]  D]حس eه ع DEام 5,116.20              
0032463268 ] مقلم الخلي�]  D]حس eنوره ع 5,176.20              
0063333195 ] مقلم الخلي�]  D]حس eع [ D]حس 5,116.20              
0082216346 ] مقلم الخلي�]  D]حس eع 25,796.20           
0088931043 ] مقلم الخلي�]  D]حس eزوجه ع tغصن صالح نا 5,116.20              
0091164880 ] مقلم الخلي�]  D]حس eصالح ع 5,116.20              
0091322249 ] مقلم الخلي�]  D]حس eعبدالحكيم ع 46.20                      
0055314689 Tمحمد النعي eسلماء ع 1,230.40              
YE00964262 عادل سعيد عمر باعقيل 860.00                   
PS00298776 برهام كامل سليمان دويمه 1,157.60              
0049372672 حمد سالم مبارك الدر? 46.00                      
0015040970 Mعبدالكريم الكبي eلي 93.20                      
0040138304 ] الدرم� D]حمر ع eراشد محمد ع 360.00                   
0001817425 Tاحمد النعي eقحطان احمد ع 320.00                   
0001402301 شعبان ابراهيم حسن حسن 1,690.00              
0088080828 مسفر عe مروان الهاجرى 2,962.80              
0053921860 عبدR محمد عe الش� 15.60                      
JO00295204 مو{ محمد عوض R السطرى 9,865.80              
0048110249 محمد عe محمد خلفان خميس الظاهرى 5,281.20              
0088405696 حمد محمد حمد سالم المزرو? 1,225.00              
0071654319 سعيد فالح جابر مفرح االحبا#"  10.40                      
JO03011971 Tبشار جميل خليل ابو خالد تمي 341.40                   
0016247664 عبدالرحمن محمد عe عبدالرحمن الظاهرى 1,000.00              
0083356289 محمد انور عe محمد اسماعيل العفي�]  196.00                   
0007521701 شمسه احمد خليفه اليوسف السويدى 848.00                   
0027482243 شاكره احمد خليفه السويدى 2,340.00              
0093930818 خوله احمد خليفه اليوسف السويدى 200.00                   
SY00596465 محمد مازن عبدالزراق الصفدى 1,954.20              
0079636543 سالم محمد صالح سالم الشيبه 10.00                      
0069267670 سالم عامر سالم عامر العلوى 4,642.80              
IR00651300 بهنام بهرام مرت£] قائدى 63.00                      
0006878923 Tاحمد سعيد حارب سيف العمي 615.20                   
0036695429 Tجمعه سعيد حارب العمي 10,502.40           
0057088185 ى DEحمد مبارك محمد مطر المه eع 100.00                   
0072472674 سهيل محمد احمد خلف العتيبه 207.40                   
0001252025 محمد عبيد محمد قشوم الظاهرى 48.20                      
0032841226 Mسعيد محمد الشام 2,610.80              
0066684660 Mذياب محمد الشام 2,610.80              
0073425246 Mالشام Rمحمد عبد 2,610.80              
0080116737  �iاحمد هالل حمد الكوي 3,363.00              
0053891737 سليمان جوعان سيف الدر? 1,100.00              
0088927881 احمد سعيد احمد راشد التخلوفه اليما� 522.20                   
0097756954 ] رحمه الزعا#"  D]رحمه حس 6,365.00              
0024858442 فاطمه درويش عبدالحميد جداوى 2,461.00              



PS00563478 عصام محمود شيخه 100.00                   
IQ00521622 وائل فاروق البDE رزق بطه 400.00                   
0045287963 اروى صالح عبدالحميد المفل� 2,562.40              
0061434968 احمد عبده سعيد احمد العزعزى 239.00                   
0087957692 صخر عبدR عe سيف 3,560.00              
0029177040  "iحمد راشد الجني tنا 6,238.80              
EG00325655 هاجر محمد ابراهيم ابوبكر 518.00                   
0020262916 فتحيه محمود عبدR االحمدى 1,111.20              
0086465946 مi] عبيد محمد حمدان المنصوري 5,603.60              
0019102608 مهره غريب احمد المزرو? 9,164.80              
LB00723417 فادى يوسف غيث 6,000.00              
0069216288 يدى [ DEفيصل ال eع [ D]زايد حس 20.80                      
0002243962 عمار السيد هاشم الموسوى 7,214.00              
0004510563 فضه سلمان الصايغ 2,461.00              
0004843524 محمد السيد هاشم السيد عبدR الموسوى 6,979.20              
0005358536 نجيبه السيد شE" الموسوى 7,214.00              
0005640798 حسينه السيد هاشم الموسوى 6,979.20              
0018791735 حميد السيد هاشم الموسوى 7,214.00              
0038755838 يفه السيد محمد الموسوى ~r 6,979.20              
0044319108 معصومه السيد هاشم الوسوى 6,979.20              
0048402718 فاطمه السيد عe الموسوى 7,214.00              
0081256702 فيصل السيد عe الموسوى 7,214.00              
0082437476 عادل السيد هاشم السيد عبدR الموسوى 6,979.20              
0078987850 ] محمد خورى D]خالد يوسف حس 14.60                      
JO21021962 حسام الدين سليمان خليل التصلق 14,200.00           
0054175083 مسعود محمد احمد حسن خورى 70.00                      
0001463911 حمدان احمد محمد عبدR بن فيصل الش� 265.00                   
0070099327 eفاضل الهام eمحمد محمد ع 400.00                   
0047201632 عبدR جابر جاسم المري�]  41.80                      
0024865973  "iسلطان مصبح سالم الكع 175.80                   
0087399829  "iفاطمه مصبح سالم الكع 175.80                   
0096447282  "iميثاء مصبح سالم الكع 175.80                   
KW00765123 م� سعيد محمد احمد العو¤]  1,200.00              
SY00581651 hعائشه احمد الجا 260.00                   
EG00025414 قاوى حسام الدين احمد عe ال_~ 500.00                   
0018014739 ] يوسف محمد رحمه االنصارى D]ياسم 663.80                   
0032001576 يوسف محمد رحمه رضا االنصارى 1,850.80              
0051366315 eمبارك سالم عويضه جابر الخي 4,642.80              
SE00698791 KARL DAVID HAGLUND 160.00                   
0006923306 فاطمه محمد عوض سالم الغسا#]  1,052.00              
0007159734 نور احمد محمد الغسا#]  1,230.40              
0022203010 عe محمد عوض سالم الغسا#]  1,230.40              
0063823984 محمد عوض الغسا#]  1,355.80              
0096368689 عمر محمد عوض سالم الغسا#]  1,230.40              
EG00542502 ] رأفت  قنصوه D]محمد حس 400.00                   
0003471090 فاطمه هالل خلف المزرو?�  5,346.00              
0007508416 سهيل هالل المزرو? 5,346.00              
0010026738 عبدR سهيل هالل راشد المزرو? 1,500.00              
0011187834 ميثاء محمد زوجه سهيل هالل راشد المزرو? 3,000.00              
0023601718 خلف هالل المزرو? 5,346.00              
0060552300 راشد هالل خلف هالل المزرو? 5,346.00              
0062864543 سالمه سهيل المزرو? 5,346.00              



0096726907 سهيل هالل راشد المزرو? 171,000.00        
0006252601 عائشه سالم عe سالم العامرى 241.40                   
0043596659 ى DEفاطمه محاد مسعود نصيب المه 619.60                   
0057072382 محمد راشد ناt عبدR المزرو? 424.20                   
IQ00654124 زيد اثDE عمر 348.00                   
SY00566177 eنضال ثامر ع 7.00                         
0089307044 eسهيل حمد سهيل عويضه الخي 0.20                         
0009418924  "iجمعه سعيد جمعه الكع 4,684.40              
0035213248  "iحمد جمعه سعيد جمعه الكع 4,684.40              
0037083109  "iاحمد جمعه سعيد جمعه الكع 4,684.40              
FR00221563 SAMIRA MERZOUKI 168.00                   
0063194574 مهDE سلطانه خاجه م� الدين محمد 4,601.00              
EG00154712 ف عe بدوى عبدالرحمن ~rا 2.00                         
PS00364457 خديجه عرفات ابراهيم الخواجه 1,178.00              
0082357952  [iالحوس eاحمد صالح ع 24.60                      
0005353201 Mحمد محمد عبدالكريم الشام 1,000.00              
0065231607 ] الخورى D]عمران محمد صالح محمود حس 69.20                      
0089785262 Rمريم ابراهيم زوجه عادل راشد سيف عبد 49.00                      
0047072020 Mميثه محمد غانم محمد بوعالمه القبي 322.60                   
0051617713 Mالشام Rعبد eاحمد جاسم ع 2,000.00              
0041773401 عبدالمجيد اسماعيل عe عبدالرحيم الفهيم 37,955.60           
0043859811 Mالشام eمحمد ع eطارق ع 4,601.00              
0072949365 امنه حمد محمد الشمالن 7,000.00              
0060904629 حربيه وهاب شهاب 1,419.60              
0012295020  [iزوجه سالم محمد سيار الحوس eحنان ع 2,720.00              
EG00694751 سا  جالل رفا? 19.60                      
0098428532 ر [ DEحان سعيد سيف مr سالمه صالح زوجه 60.00                      
LB00659822 eنور الدين مروان العكي 0.80                         
JO00467138  "Eحسام فوزى عارف ج 1.40                         
SD00251347 هشام عمر عوض الكريم 180.00                   
0009181266 محسنه حسن عمر عبدR بن عمرو 1,605.00              
0004614137 عفراء عتيق السويدى 3,342.80              
0012695950 عتيق احمد خليفه السويدى 2,146.20              
EG00787613 ايهاب عطيه الجندى 16.00                      
0004149797 محمد حميدان محمد حميدان الزعا#"  6,895.20              
0012784599 عبدR سعيد محمد السوم� 200.00                   
0015121978 Tمحمد هاشم الشيخ الهاش 356.00                   
0048283242 محمد عe حمد الزعا#"  2,461.00              
0091103080 مريم راشد عبيد الزعا#"  2,461.00              
0004854858 eصباح حمد ابراهيم الصباح البنع 10.00                      
0096634778 ورثه المرحوم عبدالسالم حمد عبدالرحمن 381.20                   
0043935073  [iمنذر حسن يوسف حسن الحوس 7,742.80              
0504442464 Mحمد مطر محمد حماد الشام Rعبد 104.20                   
0097587298 صفاء ابراهيم عبدالمنان العور 119.00                   
JO00326525 ] احمد دالل D]محمد حس eع 310.00                   
0004213203 ياr عبدR سعيد سيف العامرى 880.00                   
0078017595 عائشه احمد سعيد العامرى 42.00                      
JO55236025 ] المsى D]عز  احمد ام 600.00                   
0022597133  � "iمصبح محمد خليفه سعيد الكع 1,285.00              
SY00521712 بانه محمد راشد الجمال 260.00                   
IN00612790 MUZAFFAR HUSAIN BOHRA 1,400.00              
PS00469575 مو{ عبدR احمد السيد عزالدين 200.00                   



EG00074519 فخرالدين فريد السيد مرشدى 502.80                   
JO00524521 اره ~r محمود DEسلطان محمد خ 100.00                   
0003336234 خديجه عثمان مبارك الزعا#"  146.40                   
0009673389 امنه يوسف محمد قضيب الزعا#"  4,853.80              
0027499102 مريم يوسف محمد الزعا#"  8,500.00              
0032762621 موزه يوسف محمد قضيب الزعا#"  4,601.00              
0049610118 eفاطمه يوسف محمد الزعا#" زوجه محمد ع 4,642.80              
0053936558 جاسم بن يوسف محمد قضيب الزعا#"  117.60                   
0045019219 hالعبيد eرضا بابا ع eخالد عبدالكريم ع 33.20                      
0087830069 hالعبيد eرضا بابا ع eجمال عبدالكريم ع 670.00                   
0033965863 مريم حسن عبدR ال ب_~  3,076.20              
0005553020  [iالحوس Mعي [ D]حس Rعبد eع 100.00                   
0065329837  "# DEسعود مبارك  محمد المح 500.00                   
0036279611 سلطان يونس محمد عبدالرحيم 4,601.00              
0083967639 Tخليفه سعيد جمعه سعيد الصوايه النعي 1.40                         
IT00045961 سيلفانو لو#"  7.80                         
0097934572 ي� "Eصالح فضل ال Rصالح عبد 4,925.60              
JO00965887 احمد شاكر احمد القيسيه 100.00                   
0044703049 Mاحمد عتيق ثايب خليفه القبي 5,161.00              
BH01011952 محمد محمود عبدR اال حمدى 30.60                      
PH00702191 MARTHA ARCENAS MANZANILLA 24.60                      
0036734045 عائشه هالل خلف هالل المزرو? 5,346.00              
0091460985 محمد سلطان ماجد سلطان بايوسف 0.40                         
0066007700  [iالحوس eحسن ع eحمد ع 1,360.00              
0092566485 Tعبدالرزاق السيد خليل اسماعيل الهاش 6,000.00              
0027476202 فهد سيف كريده 1,230.40              
0012051947 محمد دوست محمد 5,732.40              
0015701472 ى DEالخم eسعيد درويش عبدالرازق ع 1,230.40              
JO00632657 ناt طه عبدالغi] مصط�]  1,800.00              
0018819160 hامل حسن سالم محمد العبيد 1,039.40              
0094511458 hخوله حسن سالم محمد العبيد 625.00                   
EG00341457  [iمحمد احمد عبدالمنعم البدرشي 160.00                   
SY00518291  �iنهاد محمد فؤاد مف 1,160.00              
0095874126  �Mمحمد بوسناد الشام �eنوال ع 64.40                      
RU00987347 ALI KKHREVICH 2.00                         
0090410982 عمر عتيبه عبدR احمد العتيبه 11,612.40           
0072187215 hالعبيد tمحمد نا [ D]جاسم حس 259.40                   
0046456926 ى DEفاطمه سلطان المه 2,438.40              
0019391357  [ D]البوعين Rلولوه منصور زوجه/مبارك عبد 150.40                   
0011289773 ي� "Eصالح فضل ال eكريم ع 860.00                   
0027730563 متعب محمد عوضمحمد العامرى 80.00                      
0003685412 فهد عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الدحيم 6,509.20              
0018551749 مi] عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الدحيم 6,792.60              
0073688358 rيعه عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الدحيم 6,392.60              
0083048524 مهره فهد الحبا#"  6,179.40              
0004545544 مريم صالح سالم سعيد بن كليب ال بريك 350.00                   
0069282399 عبدR خليفه احمد السويدى 2,859.40              
IR00955387 hمحمد صالح محمد نور جما 173.00                   
PS95459724 وليد فضل صالح جعرور 1,277.00              
0016711003 ريما عبدR ابراهيم الراشد 334.40                   
0030097038 وداد حمد عبدالرحمن راشد المبارك 443.80                   
0009575975 محمد راشد عبيد سيف الزعا#"  2,800.00              



0075392575 ناt محمد صالح 200.00                   
0081038120 ى DEالكث Rبدوى صالح ربيع بدر عبد 21.80                      
SD00524503 eسامر محمد احمد محمد الجمي 60.00                      
0005405801 eمبارك راشد سالم الغف 7,400.00              
0020325243  "iالجني eسعيد حمد ع 320.00                   
0065368932  "iالجني eاحمد سعيد حمد ع 852.00                   
0088011572  �iخليفه سالم خليفه الربا? الرمي 4,601.00              
0021020580 شما حسن احمد محمد الحمادى 1,000.00              
SY00987463 عبدالفادي جرجور 6,110.20              
0003231944 خميس سعيد صالح عبدR الغيال#]  2.60                         
0008589956 موزه محمد صالح 5,055.80              
0017965939 eمحمد غنوم الهام Rمحمد سلطان عبد 4,930.40              
0053465471  �iعبدالرحمن الرمي Rعهود محمد عبد 789.40                   
0063006779 ى DEعوشه عجالن المه 1,230.40              
0065326874 خليفه جE" زعل خليفه البوفالسه 24.00                      
0098323988 مبارك محمد مطر المزرو? 264.60                   
0099441959 Tالهاش Rكامل السيد محمد يوسف عبد 4,000.00              
LB00887124  [̈ غاده انطوان غريب زوجه سمDE دب 200.00                   
QA01063921 محمد منصور ابراهيم منصور 10.00                      
LB00958958  [iمحمد احمد الحسي 300.00                   
0050114096 ي� "Eه سالم صالح ال DEسم 42.00                      
0015671573 حمده صياح ماجد المنصورى 46.00                      
0021527710 بخيته حميد صياح المنصورى 46.00                      
0032719437 سويد مسيعد سويد قران المنصورى 1,294.40              
0059843943 راشد صياح ماجد المنصورى 46.00                      
0072823108 محمد صياح ماجد المنصورى 46.00                      
0073820294 احمد صياح ماجد المنصورى 46.00                      
0075087422 صياح ماجد مانع المنصورى 46.00                      
0078994511 عنود صباح ماجد المنصورى 46.00                      
0091018371 ساره مطر احمد المنصورى 46.00                      
0092997193 حميد صياح ماجد المنصورى 46.00                      
0045463512 Mعيد محمد غانم محمد بوعالمه القبي 2,002.00              
EG00657965 حسن عe حسن شحوته 400.00                   
0044238340 Tجمال سعيد صالح محمد النعي 6,938.60              
0002691290 عائشه قضيب احمد الزعا#"  4,601.00              
0030482062 نايل راشد حمد عبيد الزعا#"  4,601.00              
0061794114 راشد حمد عبيد الزعا#"  4,601.00              
0095251828 شفاء راشد حمد عبيد الزعا#"  14,272.00           
0018579799 فاطمه جمعه راشد جمعه الظاهرى 15.60                      
0031485871 احمد عبدR خميس سالم الهدا#"  180.00                   
0031786963 عادل مكتوم غريب عe الظاهرى 6,135.60              
0022332323 سعيد خلف احمد العتيبه 2,410.00              
0004000089 محمد عتيق محمد سالم الضاهرى 4,601.00              
0031338649 فاطمه عتيق محمد سالم الظاهرى 4,610.00              
0051197104 سلT خميس سعيد الظاهرى 4,610.00              
0058778042 شمسه عتيق محمد سالم الظاهرى 4,601.00              
0081083648 اليازيه عتيق محمد سالم الظاهرى 4,610.00              
JO00262387 يف محمد بشDE الدبابسه ~r 220.00                   
JO17624150 وك "Eعصام احمد اسعد م 200.00                   
0055551436 عe خلفان حمد الكوس 4,720.40              
0093932174 eسميه محمد ابراهيم الع 4,601.00              
0005978840  �cسالم محمد سعيد خميس المرزو 699.00                   



0002759529  �cعائشه عبدالعزيز محمد المرزو 24.60                      
0032247591 محمد عبدR حسن البلو{~  24.60                      
0067508426  �cمحمد عبدالعزيز المرزو 24.60                      
0068622580 احمد محمد حمزه محمد 24.60                      
0069907370  �cامنه عبدالعزيز المرزو 24.60                      
0071146017  �cخالد عبدالعزيز محمد المزرو 24.60                      
0074648201  �cمريم عبدالعزيز محمد المرزو 24.60                      
0093482890 لطيفه محمد عبدR البلو{~  24.60                      
0099473503 عe محمد حمزه محمد 24.60                      
IN00793021 SIVADAS BABU KUMAR 396.00                   
0008854120 خلفان طارق خلفان عبيد الغول السال  400.00                   
0001298493 Mميثه محمد غيث محمد بوعالمه القبي 152.80                   
0001298845 مزنه خادم زوجه محمد غيث محمد بوعالمه 338.40                   
0002154734 Mبخيته محمد غيث محمد بوعالمه القبي 153.00                   
0006548925 Mخليل القبي eزوجه ع Mلؤلؤه عي 152.00                   
0067898939 مريم دريب زوجه حسن عe الساعدى 3,326.00              
EG00593312 عمرو محمد عادل عe مو{ المجايرى 425.00                   
JO00259637 عe عبدالصمد الحاج يوسف الراشد 660.00                   
PK00725367 SHAFIQ UR REHMAN SHAH 193.40                   
0004693814 مو¤] صالح مشعل العدوان 220.00                   
0026940076 سعيد عبدR محسن سعد سعيد المحر  118.00                   
0039826037 خليل محمد جعفر خورى 693.00                   
0078076545 صالح عمر الجابري 640.00                   
0003128795  �iمحمد احمد عبيد ثا#] الرمي 600.00                   
0099156301  �iصبحا محمد ارمله احمد عبيد ثا#] الرمي 1,000.00              
0028264915 يف عقيل فوالذى ~r فوزيه محمد 42.80                      
0028343787 هادى محمد صالح هادى المنصورى 800.00                   
0036289530 احمد مبارك مسعود جاسم الظاهرى 200.00                   
0067098244 ابوبكر صديق فتح عe ال خاجه 42.80                      
LB00256933 يوسف بطرس سماحه 100.00                   
0070927621 نوريه يعقوب يوسف 1,230.40              
0001697848 سيف ماجد محمد خميس عتيق المنصورى 260.00                   
0065142418 صالح سالم حمد العامرى 2,461.00              
0086922798 زهره سالم مبارك باثواب 25.80                      
SA00271542 فهد بن صالح السالمه 1,200.00              
0007232131 ساره عبدR احمد جمال محمد الخورى 402.60                   
0027921351 نجيبه محمد عبدR البلو� 402.60                   
0037605192 عبدR احمد جمال محمد الخورى 6,000.00              
0058192623 سعيد عبدR احمد جمال محمد الخورى 402.60                   
JO45317565 ي_ى احمد عبدR ابراهيم ال_و�"  200.00                   
EG09875473 ايمن عبدالحكيم محمد المداح 19.60                      
0011565387 Tالعمي Rهند عبد 2,534.80              
0019187996 Tسيف خلفان خميس العمي 1,105.60              
0044600462 Tفاطمه سيف خلفان العمي 1,000.00              
0049004398 Tلطيفه سيف خلفان العمي 1,000.00              
0065544419 Tمحمد سيف خلفان العمي 1,000.00              
0080981988 Tخالد سيف خلفان العمي 2,300.40              
0002104801 محمد عبيد جوعان راشد الظاهرى 476.40                   
0057391420 خوليه الطيب محمد 60.00                      
0019210470 عبدالرحيم عبدR جعفر الزرعو#]  9,349.20              
0044101641  [iالحوس Rزوجه ايوب عبد Rفوزيه عبد 2,300.40              
0025035969 ] الزعا#"  D]رحمه حس [ D]محمد حس 448.00                   



0083717244 ] الزعا#"  D]رحمه حس [ D]طارق حس 1,644.00              
0003722454 eمبارك شفيق ع Rعبد 20.80                      
0025626203 eمبارك شفيق ع 41.80                      
0008442323 لطيفه مبارك زوجه مزعل محمد اسماعيل 47.60                      
0033494229 عبدR حسن احمد الحداد 8,000.00              
PS00548961 انتصار حسن خليل البنا 100.00                   
YE00566364 محمد احمد سالم الياف¨ 13.00                      
0088031512 عبده محمد عبدان 2,461.00              
JO00030240 ماهر حسi] عادل عبدالخالق 400.00                   
IN00826286 KANNIMEL OONNOON NG MATHEW KUTTY 3.80                         
YE00593612  "iنجاة محمد عبدالرحمن الحري 46.00                      
0043552113 راشد حميد العشيش الزعا#"  1,230.40              
EG00412847 eسليمان الجبي eعالء الدين ع eع 2,780.00              
0006102578 ابراهيم جمعه ابراهيم احمد عe الحمادى 60.00                      
0013759439 مريم مبارك عبدR جاسم الحمادى 51.00                      
0099178215 عe احمد عبدR الحمادى 400.00                   
0006782210  �iمحمد جمعه سعيد محمد الرمي 400.00                   
0002903966 احمد عe حامد البار بi] هاشم 467.60                   
0009093598 محمد احمد عe حامد البار 77.40                      
0098657744 بخيته محمد زوجه خليفه محمد المرزو? 0.60                         
0051781574 عوشه سارى بلوش المزرو? 1,294.40              
YE00259856 جمال عبدR بريك 500.00                   
0044367124 حمدان حمد سعيد بالخالص العامرى 14.60                      
0007826218  "iالجني [ D]مريم محمد حس 1,230.40              
0016499607 صالح عوض الجابرى 1,230.40              
0011475225 عايده سيد عقيل سيد محمد ابراهيم 1,230.40              
0053996682 مريم سيد عقيل سيد محمد سيد ابراهيم 1,230.40              
SY00192678 ثابت حسان نsى 128.00                   
0012559696 سعد صالح سعد عبدR الشيبا#]  1,700.00              
0022599633 عبدالعزيز عبدالرحيم محمد الخورى 1.20                         
0033669878 Tالسيد هاشم السيد محمد الهاش 655.00                   
0047877341 Tاحمد السيد هاشم السيد محمد الهاش 533.60                   
0082296367 Tمحمد السيد هاشم السيد الهاش 625.60                   
0083688485  �iعفراء محمد صالح عبدالرحمن الرمي 1,247.60              
0090883867 Tالسيد هاشم السيد محمد الهاش Rعبد 600.60                   
0006123791 سعيد سلطان سعيد الساعدى 1,230.40              
0058460204 لطيفه سعيد سلطان سعيد الساعدى 1,230.40              
0073537844 رحمه سعيد سلطان سعيد الساعدى 1,230.40              
0095672554 خوله سعيد سلطان سعيد الساعدى 1,230.40              
0038738151 ميثاء عe عثمان الزعا#"  1,230.40              
0078199850 مو{ راشد الحليان 1,230.40              
0022889758 عفراء مسعود زوجه عيد محمد احمد المزرو? 200.00                   
NZ00126459 NABIHA MOUSTAFA HAJ MOUSTAFA AZDUZ 200.00                   
0005577442 شما عبدالرزاق محمود حماد 1,704.00              
0082354498 نور R عاهد معروف الرطروط 1,100.00              
0002667311 Mمكتوم القبي Rسالمه عبد 4,601.00              
0006521473 محمد محمود محمد الخطيب 3,830.00              
0003625714 عبدR سلطان سعيد سويلم المزرو? 100.00                   
0006011676 عe سلطان سعيد المزرو? 184.00                   
SD00985022 نجوى الضو عe محمد 43.00                      
0004965202 سالم ربيع سلطان الظاهرى 1,230.40              
0081135244 كنه حسن زوجه سالم ربيع الظاهرى 1,230.40              



0005466916 حسن ابراهيم محمد ابراهيم الحمادى 800.00                   
SY00458112 تمام نجدت منال 1,000.00              
0026481229 ازدهار عوده زوجه محمود احمد عe اسماعيل 860.00                   
0068254450 حبيبه عe حبيب الغيال#]  4,601.00              
0024695874 Mاسمهان سلطان زوجه راشد عطيش هالل القبي 500.00                   
0045574743 Tجمعان سالم بن حيدره التمي Rعبد tنا 81.00                      
0011225896 جاسم يوسف يعقوب عيM المنصورى 9,545.00              
SY00528864 معن محسن العفلق 440.60                   
0046077788 نوف ماهر احمد محمد العطاس 4,601.00              
JO00987012 صالح محمود محمدبكر 700.00                   
0028799210 احمد محمد عبدR المحياس 24.60                      
0085134358 هدى فريد محمد زوجه احمد محمد المحياس 24.60                      
0081708270 كه سعيد محمد المنصورى DEم 70,000.00           
CA00679869 AHMED ANWER IBRAHIM 800.00                   
0068770534 عe خلفان عe الزعا#"  75.20                      
0088219013 eظاعن محمد ظاعن محاسون الهام 1,500.00              
0063387096 جاسم محمد خلفان حسن 4,642.80              
0026927506  [iسعيد الحوس tنا eصالح ع 1,248.60              
0025618840  [iحسن جمعه حسن غريب الحوس 2,004.00              
PS00986244 داليا خميس سالم هليل 200.00                   
EG00663216  [iمحمد عبدالرؤوف محمود البلقي 746.00                   
0046608303 كلثم عبدR زوجه عبدالكريم عe مDE محمد 575.00                   
JO00165428 باسم احمد محمد عماوى 300.00                   
JO00258436  "Eاالغ [ D]حمدى حس [sخ 1,220.00              
0007297913 eمريم حمد جابر راشد الهام 685.20                   
0018520246 خميسخليفه محمد سهيل المزرو? 400.00                   
JO00761436 ايمن عدh مو{ العارف 1,254.20              
0092185613 ناt عe عبدR محمد النبها#]  8.00                         
0030714039 مريم حسن عe احمد اال نصاري 4,601.00              
0059401550 عe حسن عe احمد االنصارى 4,601.00              
0095261893 حمدان حسن عe احمد االنصارى 4,601.00              
0063741577 eصفيه نعمان ع 632.00                   
0004292150   فارس سعيد المزرو? 4,601.00              
0069218967 سالم خلف خلفان بوحميد المزرو? 3,601.00              
0055987112 Rورثه المرحومه مريم صديق عبد 42.00                      
0004147856 ى DEبن حويرب المه Rسعيد سارى عبد 51.40                      
0004566900 Tمحمد النعي [ D]عادل حس 2,720.00              
0004678492 Mحمد الشام Rبدر غريب عبد 500.00                   
0090304072 eثالث الشكي [iحمود ث 800.00                   
0004236595 هاشم محمد احمد هاشم الرى 1,100.00              
0073420962 مطر سعيد سيف عe الحسا#]  165.00                   
0009425830 Tمحمد خليل صالح الهاش eع 252.80                   
0057275527 احمد ب� احمد محمد المزرو? 2,200.00              
JO00268480 ه DEامنه محمد محمود ابوشع 14.00                      
JO00657721 ه DEمحمد محمود عبدالرزاق ابوشع 58.80                      
JO89340002 خالد محمود عبدالرزاق محمود 510.20                   
0089256875 محمد عبيد ناt عبيد الزعا#"  2,000.00              
0070251085 Mمكتوم احمد هارون القبي Rعبد 1,000.00              
0057685745 عبدR محمد مسعود 49.20                      
0004511841 سعيد عمDE فاضل محمد المنصورى 920.00                   
0098658758 رابعه صالح احمد المنصورى 360.00                   
0046939416 مريم عمر العر#" العمارى 1,962.40              



SY00062301 محمد سعيد عبدالرحمن كناكريه 7.00                         
0002918550 عدنان راشد سالم جمعه الزعا#"  19.60                      
0030709104  "iالكع tسعيد نا Mفاطمه عي 200.00                   
0053415071  "iاحمد عوض الخري eحنان ع 36.40                      
0094160640  [iالحس "iاحمد عوض الخري eع 82.40                      
0053433827 محمد راشد جمعه راشد المغi] الحمودى 4,601.00              
0057185531  [iامجاد راشد جمعه المغ 4,601.00              
YE00453599 محمد احمد احمد معوضه 100.00                   
0052652688 حمد مبارك مسلم عثعيث العامرى 71.60                      
JO00924625 سعيد محمود مو{ العامريه 3.80                         
0019159094 اياد ادريس احمد عe الحريرى 400.00                   
0046619309 مريم عe زوجه عبدR عe مصلح االحبا#"  1,000.00              
IN00585677 BALAMURALI VELAYUDHAN PILLAI 492.00                   
0014722685 حمد عبدالرحمن عيM الزعا#"  4,730.00              
0006553241 عائشه سيف احمد السويدى 820.00                   
0023141944 نوره فهد الدوrى 2,461.00              
0006985552 حنان ابراهيم عe محمد الحمادى 345.20                   
0096856540 محمد ابراهيم عe محمد الحمادى 737.20                   
0003342493 عتيبه سعيد احمد العتيبه 40,000.00           
0037617770  �iخليفه جمعه سالم جمعه الرمي 4,601.00              
0006664551 سالم صالح بخيت خميس الصيعرى 7,162.20              
IN00125897 UMESH ANNAYA SHETTY 70.00                      
IN00985611 ANIL CHATTA 7,823.20              
0025904030 نور احمد سعيد زوجه عe محمد العمودى 200.00                   
0022943273 جاسم محمد خلفان عe الش� 200.00                   
0031729567 Mب� غيث القبي ~Mراشد الحبي 670.00                   
0006628897 Mالشام Rعبد eالسيده مريم ع 2,848.00              
0031995711  �cمحمد المرزو eهبه عبدالكريم زوجه حسن ع 4,849.00              
0081822182 eالغف [ D]عائشه سيف زوجه عيد سعيد حس 4,642.80              
EG22115541 شهب احمد فؤاد محمد سالمه 540.00                   
IN00032620 FUAD ASHREFF 2.00                         
IN00415145 SURESH RAJAGOPALAN 800.00                   
IN00654585 SULTHAN IBRAHIM RAVUTHER NAINA 154.00                   
IQ00659610 عدى شو�c عبدالكريم بدريه 610.00                   
0005552121 محمد مبارك حمد يزرب العامرى 500.00                   
0013773844 هويده مبخوت محسن عمران 4.20                         
0024569380 hسيف محمد سيف بخيت المنها 2,461.00              
0025228197 محمد سيف بخيت 4,601.00              
0025337965 hاحمد محمد سيف بخيت المنها 4,601.00              
0035635223 سيف محمد سيف 2,140.00              
0048041065 hمحسنه معيضد المنها 1,000.00              
0090226116 hعادل محمد سيف بخيت المنها 4,601.00              
0006169392 طارق ناt محمد عبدR السعدى 8.00                         
0015713747 Tموزه محمد راشد حمدان النعي 2,033.00              
0025813711 ى DEربيع بالل فرج الخم eع 2,391.40              
0041145011 وجدى عe عبدR عقاب 200.00                   
SY00995278 اسماعيل راشد سعيد 600.00                   
0028774789 خالد سعيد زعل حاt] المري�]  665.00                   
CA00297562 MICHAEL CHERIF CHEHATA 280.00                   
0001247302 سلT ربيع عe ربيع هاشل المسمارى 225.60                   
0044030712 ناديه خميس محمد زوجه ربيع عe ربيع هاشل 340.00                   
0067928958 امنه ربيع عe ربيع هاشل المسمارى 225.60                   



0072212675 راشد ربيع عe ربيع هاشل المسمارى 225.60                   
0091068946 سيف ربيع عe ربيع هاشل المسمارى 225.60                   
0080469045 جهاد محمد اسماعيل حسن الرم� 1,734.00              
0001767868 محمد عارف عمر ناt عe حويل 200.00                   
0006563271 هند عارف عمر ناt عe حويل 400.00                   
PS00125525 وسام عبدالرحيم بدر 15.00                      
0072778637 عنيدى خادم حمد عe المزرو? 1,274.00              
JO00276526 ا#" مصط�] عe سحتوت 400.00                   
0099956882 ناt سعيد ناt عكلوه الزعا#"  504.80                   
0020737325  �cمحمد جوهر مرزوق جوهر المرزو 160.00                   
0018652844 Mخالد عتيق ثايب خليفه القبي 1,400.00              
0011135383  �iسعيد درويش الرمي 2,375.40              
0005899656 عبدالرزاق محمد محمد مشكال العو¤]  133.20                   
0042660566 بدريه ابل خورى زوجه عبدالرزاق محمد 1.20                         
0028713600  �iعائشه عبيد سالم الرمي 2,300.40              
0092145922  "# DEخليفه احمد خلفان غيث المح 9.60                         
0035134790  [iجاسم محمد اسماعيل احمد الحوس 90.00                      
0006319985 جيهان راشد عجيل خميس 270.00                   
0001557439  �iالرمي Rمريم عبدالرحمن عبد 9,785.00              
0064222511  �iالرمي Rفاطمه عبدالرحمن عبد 882.80                   
0078987890  �iشمسه عبدالرحمن زوجه السيد محمد الرمي 1,650.60              
JO00276552 عبدالرؤوف محمد صالح عبدالرؤوف خريم 1,706.00              
SY00259401 محمد وسيم احمد جالل الدين فضلون 460.00                   
0042640091 عبيد اسماعيل محمد سعيد الجنيدى 11.40                      
0098172501 محمد سهيل سعيد خميس النيادى 1,800.00              
0032967540 ى DEامينه مصط�] ابراهيم زوجه راشد المه 400.00                   
EG00926418  [ D]جمال بيو  اسماعيل حسان 900.00                   
0099012378 فاطمه محمد زوجه خليفه عبدالرحمن بونعاس 420.00                   
0008984232 فيصل ناt محمد ناt سلطان السويدى 485.00                   
0012586985 عبدR حمد عبدR محمد الماس 1,696.20              
0065920796 Mاحمد سيف عيد محمد زنيد القبي 2,483.00              
0034051872 ابتسام محمد زوجه بدر عبدR الجابرى 20.80                      
0056540436 بدر عبدR سالم الجابرى 1,840.00              
0003321132  �iالرمي eمحمد ع Diيوسف يح 400.00                   
0031896475 ] عبدR جاسم محمد الفردان D]حس 4,840.00              
0035795896 فاطمه عبدR جاسم محمد الفردان 4,840.00              
IQ00274265  [ D]هويدا محمد حس 70.00                      
0078922466 Mخليفه بيات مشوى القبي Rعبد 10,514.20           
0047810032 وسيم هاشم محمود احمد الدما{ 11.60                      
JO00745896 عمر عe مصط�] را¤]  13.60                      
0016127969 عائشه سيف سعيد نصيب الزعا#"  1,230.40              
0083581820 Tمحمد مصط�] محمد شهاب الهاش 24.00                      
JO00764759 � احمد خليل حماد حر#" 0.40                         
JO00987624 فايز محمود فايز عويضات 1,590.00              
LB00635251 طارق خليل الصلح 175.00                   
LB00650757 جورج سمDE سليم 144.80                   
0065881806 حسن محمد حسن المسعود الزعا#"  2,461.00              
0082372565 ربيع جمعه ربيع عe الظاهرى 960.00                   
0099852343 خليفه سيف سعيد بن نجمه السويدى 0.40                         
0002513571 ى DEطالل سيف عبيد ماجد المه 200.00                   
0002485631 eراشد هالل راشد هالل العلي 1,060.00              
0001151497 خليفه احمد خليفه خلف المزرو? 6,726.40              



US00774856 NUH ARRE AMIN 100.00                   
0085724308  "# DEعثمان مطر محمد مل�] المح 200.00                   
0057421055 مؤسسه ماجنبتايزر 2,654.20              
0039708996 فاطمه خلف خلفان بوحميد المزرو? 4,001.00              
0020161197 سلطان عe ابراهيم وسواس الزعا#"  10.40                      
IN00995631 SUSAN NINAN 276.00                   
0055445500 خديجه مبارك زوجه بالل غميل سلطان الزعا#"  47.60                      
0070428110 ى DEناعسه محمد منظور المه 1,294.40              
0035393645  �iمحمد عتيق محمد سالم الرمي 2,461.00              
0004342231 Mنوره جمعه محمد جمهور القبي 58.80                      
0006236523 eورثه المرحومه مريم سعيد الهام 4,601.00              
0014144599 eالهام Diمحمد راشد محمد ح 1,070.00              
0031683734 eالهام Diفهد راشد محمد ح 1,070.00              
0046937916 eالهام Diاسماء راشد محمد ح 1,070.00              
0067609107 eالهام Diسالم راشد محمد ح 1,070.00              
PS00210054 رحيل مصط�] برق�"  280.00                   
0011303601 eفاطمه سعيد زوجه خليفه خلفان ض� الهام 4,840.00              
0057827259 eمحمد خليفه خلفان ض� الهام 1.40                         
LB51871016 سامر حنا خليفه 481.20                   
0003315221 ى DEالمه Rمانع عبد Rاحمد عبد 0.40                         
0057817137 ى DEالمه Rمانع عبد Rعبد 7,111.20              
EG00213697 محمد نا�" ضيف R نور الدين ابراهيم 385.00                   
MA00127736 طارق افشتال 270.00                   
EG00214785 ممدوح جالل انور حموده 800.00                   
LB00015260 فادى عادل حماده 24.20                      
0002919127 شمه سيف غانم سلطان السويدى 2,904.00              
0037765710 سالم عe حمد عe المنصورى 800.00                   
0054786840 محمد سيف غانم سلطان السويدى 5,808.00              
0083951733 صباح سيف غانم السويدى 2,904.00              
0046594353 عe محمد الظاهرى 2,461.00              
0093408414 عمر احمد محمد احمد سعيدى 1.00                         
0008326227 مريم عe محمد المزرو? 2,341.60              
0026329590 زايد عe محمد المزرو? 2,341.60              
0051355534 عe محمد مطر ابونمر المزرو? 140.00                   
0079683534 ] صالح D]غاده حس 4,881.20              
0038855960 ليe محمد خليل خورى 21.80                      
0004975446  "Eعوض ج eمحمد ع 135.40                   
0063560659 ى DEعبدول الخم Rمحمد عبد Mعي 718.40                   
0086886341 ى DEالخم Rفاطمه عبدالعزيز عبد 852.60                   
0007457210 ورثه المرحوم علوى محمد حسن عe الحداد 112.00                   
EG00521347 سناء محمد دليل العبد 60.00                      
0023126898 ع�e شامخ محمد الشامس 400.00                   
0050780184  "# DEظبيه جمعه زوجه طارق محمد المح 309.40                   
PK00523470 MOHAMMED SALEEM TIWANA 800.00                   
0092909701 eراشد سلطان احمد صباح الهام 1.00                         
0006675321 eهناء طاهر محمد ع 180.00                   
0054947501 سعيد حسن سالم عتيق الزعا#"  260.00                   
0012989845  [iعبدالرحمن سالم الحوس Rعبد [iم 0.60                         
0006788963 Tرائده راشد عبدالعزيز سالم المزروع تمي 1,600.00              
0008139890 عائشه عبيد خميس 1,600.00              
0037329412 كه النوافذ التجاريه ~r 41.80                      
0094795799 عبيد جمعه عبيد المزرو? 19.60                      



0063598103 ى DEمحمد عمر عوض سالم الصع 1,150.20              
0003269557 Tاحمد محسن صالح الحامد الهاش 361.20                   
0099018435 eعبدالباسط سيف سالم سيف الخي 37.40                      
0001485295 محمد يوسف اسماعيل عباس اسماعيل الخورى 61.20                      
0003799779 مريم عبدR عباس الخورى 61.20                      
0005236092 اسماعيل محمد اسماعيل عباس الخورى 61.20                      
0029631381 محمد طارق عبدR عباس اسماعيل الخورى 3,393.60              
0037040405 عائشه يوسف اسماعيل عباس اسماعيل الخورى 61.20                      
0037828843 عبدالعزيز يوسف اسماعيل عباس الخورى 61.20                      
0042028078 عيM محمد اسماعيل عباس اسماعيل الخورى 61.20                      
0045183541 ساره محمد اسماعيل عباس اسماعيل الخورى 61.20                      
0045715954 امنه محمد اسماعيل عباس اسماعيل خورى 61.20                      
0046074289 عبدR يوسف اسماعيل عباس اسماعيل الخور 61.20                      
0052569271 فاطمه يوسف اسماعيل عباساسماعيل الخورى 61.20                      
0057025622 صفيه عقيل عباس الخورى 6,787.60              
0060587225 عمر يوسف اسماعيل عباس الخورى 61.20                      
0065928956 مريم يوسف اسماعيل عباس اسماعيل الخورى 61.20                      
0079887175 احمد محمد اسماعيل عباس اسماعيل خورى 61.20                      
0089308879 يوسف اسماعيل عباس اسماعيل الخورى 66.20                      
0057945118 عائشه عبدR حسن 4,601.00              
0061184512 ] الحار#�  D]عوض صالح عائض حس 0.40                         
0026597018 ى DEالمه Rعيالن سعيد عيالن عبد 1,419.60              
0073500680 ى DEالمه Rسعيد عيالن عبد 1,419.60              
0077381643 ميثا محمد عe المزرو? 1,419.60              
0006875750 Tالطابور النعي eعائشه ابراهيم يوسف ع 118.00                   
0054879633 محمد عبدR كردوسعبيد العامرى 276.00                   
0012311004  �iسلطان سالم سعيد الرمي 16.20                      
SA00127601 هاشم بن احمد بن عبدR العطاس 180.00                   
YE00748661 عe محمد عبدR باقروان 600.00                   
0021689594 فاطمه بالل محمد عبدR البلو{~  4.80                         
0033575146 بالل محمد عبدR البلو{~  4.80                         
0068091266 محمد بالل محمد عبدR البلو{~  4.80                         
0080835312 سيف بالل محمد عبدR البلو{~  4.80                         
0092410897 ايمان محمد عبدالعزيز البلو{~  4.80                         
AF00218288 SALMA MOHAMMED OSMAN 87.00                      
0056651492 راشد احمد راشد 4,616.60              
0022155840 مامون محمد سالم المصيعi" الحار#�  673.00                   
SY00871432 هادى حكمت السليم 140.00                   
SA00125537 ى DEفيصل بن غالب بن محسن الكث 5.00                         
0016503426 ك صالح العامرى "Eعيظه ال 516.00                   
0069598744 عنوه عوض عبدR العامرى 21,800.00           
SA00046827 يك بن سعيد العامرى "Eبدر بن ال 8,000.00              
0034567787 شجاع سالم محمد حفيظ المزرو? 4,862.80              
0052615550 Tراشد النعي eاسماء ع 2,245.00              
0054857352 سالمه عe زوجة سالم محمد حفيظ المزرو? 5,357.60              
0007478672 محمد مهDE سعيد محمد بالصايغ المزرو? 14.80                      
0045856957 مريم خلفان سالم سحT الهاجرى 180.00                   
0013022893 وفاء سالم زوجه حمد خميس سعيد الظاهرى 612.00                   
0006215343 ورثه المرحوم عبيد سعيد سيف السبو{ 12.40                      
0012587410 حمده عبدR زوجه حميد راشد حميد راشد 960.00                   
0009596767 eاحمد صالح احمد ال ع 2,461.00              
0067546056 ليe عبدR الجنيد 5,416.80              



0079980664 Tعتيق الشيبه سعيد سالم النعي 160.40                   
0086842816 eسالم هويشل الشكي tيوسف سالم نا 505.60                   
0045478033 سعيده عبدR محمد 2,461.00              
0062704671 سلT قاسم يسلم عمر 2,461.00              
0077313555 نوف قاسم يسلم عمر 2,461.00              
0079593946 قاسم يسلم عمر 2,461.00              
0050258636 عزيزه محمد ناt العامرى 1,230.40              
0009574445  [iسالم الحوس Rعبد eع Rعبد 840.00                   
0012723153 مريم اسماعيل محمد المنصورى 1,308.00              
0011470182 eيفه حسن ع ~r 1,230.40              
0017542090  �cجابر محمد المزرو 1,230.40              
0032976374  �cه محمد المرزو DEام 1,230.40              
0068146218  �cحميده محمد المرزو 1,230.40              
0068443422  �cالمرزو eمحمد ع 1,294.40              
0086232517 ه محمد المرزوق DEسم 1,230.40              
0066061966 لط�] عوض عبدR بامطرف 97.20                      
0042638459 هزاع ناt المنصورى 46.00                      
0079125048 ى DEصالح محمد الكث 24.60                      
0090458931 غانم يوسف جمعه العباد المنصورى 116.00                   
0067910928 Mصالح الشام Rصالح سلطان عبد 760.00                   
EG00656312 مو{ احمد مو{ حسن سالم ابوعبيده 6.00                         
0005455254 حصه عبدالرحمن حسن عe البلو{~  80.00                      
YE00287826 خالد عبدR عامر محمد 200.00                   
0067886100 محمد عوض عبدR المهرى 22.40                      
0004563897 امل صالح محمد بن اسحاق 572.00                   
0090666248 هادى محمد عبدR خميس المنصورى 800.00                   
0006871387 بدر ناt محمد سالم المهرى 9.80                         
OM00998065 سعد حسن محمد الحريزي 3.60                         
0005468890 ى DEفائزه برك عزان محمد عبدالعزيز الكث 134.00                   
0021054818 ى DEفيصل برك عزان الكث 2,000.00              
0004449934 حسن سالم محمد الوجيده الكر#"  110.00                   
0001883671 فوزيه ناt سعيد بن سميدع 353.00                   
0049564841 صالح مساعد حسن عe المصورى 1.00                         
0008744807 عبدR سعيد حميد المنصورى 20.00                      
0066169106 جمال ناt مبارك باظفارى 990.60                   
0038803066 eيوسف محمد ال ع Rمحمد عبد 220.80                   
0009874563  �

] الحار#� D]حس tصالح نا 686.00                   
0099452218 سعود عبدR سيف رشود الحار#�  6.00                         
0098865274 سليمان مسلم سالم بن هال#"  193.40                   
0026122399 عبدR احمد عوانه 86.20                      
0066279670 هالل محمد حميد عe الحجرى 201.00                   
0066193861 ى DEسعيد مسلم الكث tنا 0.40                         
0088528525 ى DEسعيد مسلم الكث tمسلم نا 78.40                      
0008956424 ناt سعيد فهيد الهاجرى 3,269.00              
0089345544 غانم ناt سعيد فهيد الهاجرى 2,288.60              
0050275847 سليم صالح سعد شيبا#]  1,000.00              
0015054610 سيف عيM عبيد سعيد المنصورى 400.00                   
0058389970 Tعاطفه صالح سالم باهميصي 2,300.40              
0075663774 صنعاء عe باظفر 4,601.00              
0005232417  �cابتسام عبداللطيف يوسف عبداللطيف المرزو 120.00                   
0073669661 احمد مبارك عe حنيفه 360.00                   
0015107342 فاطمه سالم المسكرى 1,230.40              



0028655945 Mسالم خادم محمد القبي 5,866.00              
0014203876 عائشه محمد ابراهيم 147.60                   
0009002544 حارب سالم سيف حمد اليحمدى 400.00                   
0025691630 مؤسسه الماهر للمفروشات والديكور 4,628.40              
0066333742 مريم جمعه حمد 4,881.20              
0070456941 سالم سهيل الراشدى 4,066.00              
0089946411 ى "Eخليفه محمد سليمان الع 1,860.00              
0007794709 مناع حيدر صالح 133.20                   
0009961834 اشواق حيدر صالح 133.20                   
0013398392 محمد حيدر صالح 133.20                   
0015836639 صالح حيدر صالح 133.20                   
0021613176 شوق حيدر صالح 133.20                   
0036202249 حيدر صالح احمد 133.20                   
0052126420 احمد م_ى الظاهرى 24.60                      
0060789920 يوسف حيدر صالح 133.20                   
0073970229 جعشان حيدر صالح 133.20                   
0074924992 احمد حيدر صالح 133.20                   
0075713406 صفيه العبيدى محمد 2,461.00              
0082384520 ى DEسالم الصع [ D]ماجد مرزوق سالم 21.20                      
0024022869 مبارك سالم زوبع 144.80                   
0006323326 نور عبدR عوض حنتوش الكر#"  25.00                      
0002585899 عبدR عe يحDi بدر النهدى 13.00                      
0004787489 قابوس ابراهيم محمد احمد ال حرم 300.00                   
0051145446 بدريه محمد اسماعيل 400.00                   
0067674210 سالم عe سعيد محسن بن قاحل 1,296.00              
0009863259 خالد صالح عبدالرحمن الحمدا#]  900.00                   
0025578859 مريم مبارك سويد العامرى 268.60                   
0097371182 فاطمه سيف العامرى 368.00                   
0017074140 فتحيه فضل زايد ابورجب 400.00                   
0019900564 ى DEوز فرحان المه DEسليمان محمد مبارك ف 24.60                      
0021280249 ى DEوز فرحان المه DEعلياء محمد مبارك ف 24.60                      
0024393720 ى DEوز فرحان المه DEمبارك محمد مبارك ف 24.60                      
0038543863 ى DEوز فرحان المه DEعائشه محمد مبارك ف 24.60                      
0058560871 ى DEوز فرحان المه DEشيخه محمد مبارك ف 24.60                      
OM00245781 عe بن سالم بن مسلم عموش المهرى 780.00                   
EG00558088 احمد عبدالفتاح عe عبدالفتاح 62.60                      
0006532121 ]ى [Eمحمد سالم الع Rساره عبد 402.60                   
JO00420351 غرام محمد مطر الحوامده 40.00                      
0075916834 ] هادى المنصورى D]مبارك حس eع 439.20                   
0012675435 عوض سالم عe عامر 2.40                         
0065236859 عبدR مسفر عe سوده احمد المنصورى 300.60                   
0052869755 سالم مزاحم سعيد مزاحم 460.00                   
0021457153 ان �Eسعيد ب eع 2,650.20              
0070534986  "iابراهيم خلف جميع احمد الكع 200.00                   
0030690821 عبدR احمد عبدالقادر عبدالحق الواحدى 400.00                   
0027972545 مi] سعيد سالم عe المهرى 303.40                   
0013682908   [sمحمد ساعد خلفان الح 215.60                   
0015598963 محمد سالم محمد عيظه العامرى 4,085.00              
0006769796 ي� "Eسالم صالح مبارك ال 3,208.00              
0014559096 ي� "Eعيظه زوجه سالم صالح مبارك ال [iلب 2,362.80              
0065971824 ي� "Eمبارك صالح مبارك ال 2,341.60              
0097855195 امنه حمدان جمعه 1,230.40              



0098258301 موزه حمدان جمعه 1,230.40              
0047825680 eعبدربه محمد هادى ع 900.00                   
JO00487410 نعيم كامل سليم الفار 272.00                   
0045985585 محسن محمد ناt عبدR خويران ال بريك 500.00                   
0026664580 محمد خلفان محمد المسانده المنصورى 938.60                   
0062305933 محمد خالد يسلم عبود عوض بالفقيه 9.20                         
0006479662 مسيعد خالد محمد المنصورى 200.00                   
0095889806 محمد مسيعد خالد محمد المنصورى 602.00                   
0026173060 راشد محمد المنصورى 1.00                         
0009972186 احمد راشد احمد محميد المنصورى 46.00                      
JO00187254 ابراهيم محمد عوده عواد 430.00                   
0033281890 ناt سليمان ناt العامرى 5,265.60              
0003004001 eسعيد سيف راشد سيف الخي 1,989.40              
0063024098 eحمد سيف راشد سيف هزيم الخي 9,284.40              
0099100697 eراشد سيف راشد سيف هزيم الخي 4,642.20              
0038190279  "iمحمد مبارك محمد الكت 4,200.00              
0009465642 نيله سالم صالح 160.00                   
0025811256 � العامري

ي�] حمد سالم صالح نsه ال_~ 800.00                   
0097719191 سالم ابراهيم سيف سليمان العامرى 24.60                      
0006521260 ] المنصورى D]سالم tمبارك هزاع نا 1,000.00              
0001818224 eمنصور صوايح ثعيلب بخيت الخي 300.00                   
0031143321 Mرويه سيف محمد زوجه عتيق حامد الشام 760.00                   
0036713169 جمعه عe جمعه مانع العميم الظاهرى 4,642.80              
0082976604 عe جمعه مانع 4,642.80              
0038177832 ثريا سليمان خلفان عيM المسكرى 19,187.80           
0059343529 عهود عe عبدR اليا{ 4,705.00              
0005488756 ي� زوجه منصور سالم "Eعمر ال eه ع DEسم 600.00                   
JO00969876 سهاد محمد ابراهيم حسن 110.00                   
0045722412 ى DEينه مطر خميس بيات المه ~r 2,420.00              
0047095486 سلT محمد سالم حاسوم الدرم� 2,420.00              
0059417675 ى DEاحمد مطر خميس بيات المه 2,420.00              
0068690713 ى DEمطر خميس بيات المه 2,654.20              
0073325060 ى DEعلياء مطر خميس بيات المه 2,420.00              
0075650604 ى DEمحمد مطر خميس بيات المه 1,340.00              
0083810531 مريم مطر زوجه سلطان جمعه محمد الدرم� 2,420.00              
0096945440 ى DEميثاء مطر خميس بيات المه 2,420.00              
0097307322 سهيل سالم سليم اسود العامرى 7,201.00              
0036058863 يوسف ابراهيم محمد سالم الظاهرى 18.20                      
JO00925541 رائد محمد راغب حردان 10,000.00           
0038865298 عe سالم عبيد محمد الفار{ 5.00                         
0006370724 ] حدير D]نجيب صالح حس 396.00                   
YE00898767 فيصل محمد باشكيل الخزر�"  4,799.20              
JO00808888 محمود سعيد عبدالمع� ابوامونه 2,049.80              
UK00685256 FALAH ABDUL HAMID AG AL KHATIB 978.00                   
US00541169 MOHAMMAD HADID 1.40                         
0088787545  "iصالح زيد الجني eصالح ع 1,509.40              
0091674999 Tحمد نايل محمد راشد النعي 28,340.20           
0002256561 ] بشDE الشقفه D]حس DEحسن محمد بش 100.00                   
IN00362519 GAVIN NICHOLAS REBELLO 400.00                   
0025615615  "iسالم معيوف سالم الكت eع 2,000.00              
0029253333 محمد احمد سليمان القا¤] الش� 32.60                      
0028227408 سالم محمد عe خميس العيسا#�  2,915.20              



0050761348 كنه صقر عبيد خرباشالظاهرى 4,601.00              
0091600078 فاطمه راشد مبارك الريا  319.20                   
0003542791 محمد خميس سعيد ناt الظاهرى 600.00                   
0049683135 عمر ابراهيم عمر 5,751.20              
0005938292 شمسه عيM الفال� 2,805.40              
0004785412 eمبارك احمد مطر ماجد طارش الخي 8,000.00              
0066998525 eاحمد مطر ماجد طارش الخي 44,500.00           
0029189783 Rمحمد ارمله خليفه عبد eالطاهره ع 123.80                   
0021068507 ] الظاهرى D]موزه سلطان سالم 5,049.60              
0044177562 ] الظاهرى D]سالم eمريم محمد ع 2,692.00              
0067816091 ] الظاهرى D]سالم eحمده محمد ع 2,692.00              
0004183157 محمد عبيد محمد عبيد محيش الظاهرى 2.80                         
JO00235866 عالء شعبان الكيال#] عاشور 1,000.00              
0055272820 سليم محمد مطر عطاR البلو{~  24,725.80           
0076340843 راشد حارب محمد 1,230.40              
0085690876 ] محمد مطر البلو{~  D]حس 32,952.00           
EG00512368 احمد سا  خليل الشاهد 3.80                         
EG00756957 مصط�] عبدالحافظ عبدالمحسن احمد 5.00                         
0030698369 ى DEسيف المه eسلطان ع eع 42.20                      
0059992266 ى DEسيف المه eخليفه سلطان ع 4,000.00              
0083488865 عائشه خميس سعيد زوجه راشد سلطان سيف 161.00                   
0004873578 Mمحمد سعيد بالعود الشام 19.60                      
JO00566366 عبدالناt عارف خليل كلبونه 3.20                         
0067303621 عائشه عيM ابراهيم مطر الظاهرى 4,642.20              
0088750422 ى DEمهرى ال كث Rاحمد عمر عبد 200.00                   
0063241786 Mالشام Rراشد حميد راشد عبد 960.00                   
0037400492 احمد راشد خميس كراز احمد السبو{ 15.80                      
0002369877 احمد خزع العثه الهر� العامرى 3,140.00              
0062582132 Mزوجه سعيد الشام Mالشام eحمده سعيد ع 1,983.00              
0053802021 سيف محمد احمد خلف العتيبه 2,308.00              
0093715995 عائشه عيد عبيد 7,017.00              
JO00448256 ماهر احمد محمد قعدان 12.20                      
JO00466593 احمد نواف كايد يونس 192.60                   
0004349199 eمنصور محمد جوعان عويضه الخي 4,410.00              
0048689541  "iمطر محمد سعيد راشد الكع 600.00                   
0064931808  "iالحاج الكع Rسعيد سالم عبد 867.80                   
0075191189 سعيد عe فالح جابر 92.00                      
JO00618401 شاكر نايف عليان ابوحمور 54.80                      
0080842601  "iراشد سالم حمود الكع eع 2,938.00              
JO00700922 خالد احمد ع�e صباح 3.80                         
0036821718 شمه احمد محمد عبدR الظاهرى 2,588.80              
0016556882 محمد سعيد سبيع مسفر المنصورى 48.40                      
0093735251 محمد برقش طبازه الدوده 2,588.80              
0006115487 صبحه مصبح زوجه منصور سالم النهيه العامرى 360.00                   
0011444579 فاطمه سيف زوجه ابراهيم محمد محمد الطني�"  4,601.00              
0027035416  [cحان عامر الصواr محمد 2,483.00              
0014150525 عوض سعيد الحدادى 4,642.80              
0002714581 عارف عبدالبارى بخيت عبيد السعدى 35.00                      
0040155514 عازم عبدالبارى بخيت عبيد السعدى 160.00                   
0029986096 Tسالم سيف معضد لخربيا#] النعي 400.00                   
JO30259090 مجدى انيس يوسف عيد 74.00                      
0049182231 ناt الطوير ناt بالمر العامرى 3,700.00              



0053225275  ~Mجمعه سيف زعيل سعيد الوح 5,084.40              
0001796458  "iمحمد عبيد محمد عبدالرحمن الكع 800.00                   
0010519353 Mمحرول الشام eع DEمه eحمد ع 209.00                   
0080043502 Mمحرول الشام eع DEمه eع 1,080.00              
0034973079 شيخه عبيد حمد 4,840.00              
0030922556 سعيد غدير سعيد الوي� 3,000.00              
0026252881 مزنه ناt مبارك 2,871.80              
0072150554 م ~rاحمد اال eصالح ع 2,320.00              
0004767689 Tالنعي eسعيد مصبح محمد ع 0.80                         
0059946061 محمد سالم ربيع العمارى 5,778.60              
0067053633 فاطمه عبدالقادر زوجه سالم ربيع العمارى 5,778.60              
0078763622 عائشه احمد زوجه عe سيف الناtى 2,148.00              
0054748130 eموزه محمد ع 4,140.80              
KW00284468 وليد اسماعيل عبدالرزاق اسماعيل ادريس 772.00                   
0003782541 Mالشام [ D]مبارك مطر محمد سالم 2,000.00              
0003810730 eمحمد سالم محمد خليفه الغف 19.00                      
0001829101 موزه عe عبيد 3,382.00              
0032699547 سعيد مصبح سعيد سالم الساعدى 17.60                      
EG00345661 Mعي eعالءالدين محمد ع 1,958.00              
0015296797 حصه خليفه الظاهرى 2,461.00              
0031986980 عائشه خليفه الظاهرى 2,461.00              
0058936354 صقر راشد عبدR الظاهرى 2,442.80              
0049249671 حماد حمدان سلطان حمد العامرى 850.80                   
IN00643881 VIJAY NARAINDAS BHOJWANI 400.00                   
0012786926 Tمهنا محمد احمد محمود النعي 960.00                   
0018178166 شيخه مبارك خصيف 2,760.60              
0039922708 Mراشد جمعه مرزوق الشام Tسل 4,401.00              
0089361344 Mمريم راشد جمعه مرزوق الشام 2,805.00              
0006683063 Mالشام Rسلطان سعيد عبد Rفاطمه عبد 610.00                   
0029490097 Mسلطان سعيد الشام Rسلطان عبد 4,610.00              
0056509654 Mالشام Rسلطان سعيد عبد Rعبد 210.00                   
JO00676514  [ D]حس Rمحمود عبد ̄ معتصم با 4,483.80              
0031122698  "iمحمد عبيد راشد الكع Rعبد 123.00                   
0052425762  "iخالد محمد عبيد راشد الكع 0.80                         
0004727742 سعيد سيف سلطان عe سلطان البهيو#]  4,601.00              
0001876511 حمدان محمد سالم محمد حمد الدر? 912.00                   
0080314196 سالم ربيع سالم ربيع الظاهرى 801.60                   
0078596122 عبدR احمد عبدR بخيت النيادى 400.00                   
0017405765 ى DEبلظراف الكث [ D]فيصل احمد سالم 707.80                   
0064437508  "iالكت eسعيد غدير عبيد ع 11.20                      
UK00788654 JAWEED AKTHAR MALIK 200.00                   
0093589961  "iسيف احمد محمد سعيد الكع 1,150.00              
0037439212 عائشه عe عبدالرحمن عe الهرمودى 2,300.40              
0069595885 عبدR عe عبدالرحمن عe الهرمودى 2,300.40              
0084654705 فاطمه عe عبدالرحمن عe الهرمودى 1,380.20              
0018887081 لطيفه حمد سلطان محمد الدرم� 5,783.00              
0048659012 عفراء راشد سعيد الدرم� 6,247.80              
0050561618 عائشه حمد سلطان محمد الدرم� 5,783.00              
0059108730 حصه حمد سلطان محمد الدرم� 5,318.60              
0059784420 محمد حمد سلطان محمد الدرم� 5,000.00              
0086475394 مريم حمد سلطان محمد الدرم� 5,318.60              
0030252324  �iعبيد الغي tراشد سعيد نا 40.00                      



0015441379  "iعلوى الجني Rاحمد عبد Rعبد 4,601.00              
0054143803  �iميثا محمد سالم صالح الغي 5,160.00              
0056278762  "iعلوى محمد الجني Rاحمد عبد 3,706.00              
0087003667  "iعلوى محمد الجني Rسلطان احمد عبد 4,601.00              
0012092000 خالد محمد رسول عe الهرمودى 16,000.00           
0010102332 ه العsى ارمله طالب مسلم محمد سبت DEصغ 2,922.20              
0076579814 ناt جمل هادى الهاجرى 4,688.20              
0046910032  "iالكع eاحمد مصبح عبيد ع 540.00                   
CA00282662 MOHAMMED A ALWAQFI 814.60                   
0030620565 عبدR هادى صالح هادى االحبا#"  1,000.00              
0077337215 eفاطمه محسن م_ى احمد الهام 2,300.40              
0084309420 eمبارك سالم م_ى محمد الهام 1,200.00              
0046231875 سيف خلفان صالح الظاهرى 2,321.20              
0008112204 عمر سالم عوض موh الدويله 2,321.20              
0097749544 سيف صالح سيف علوى جهرى 39.20                      
0021363462 Mعوض مبارك حمد سليمان الشام 1,740.00              
EG00120912 ساh محمد عبده صقر 36.40                      
0024171987 خليفه شيبه عبيد محمود البلو{~  4,601.00              
0039720596 عe شيبه عبيد محمود البلو{~  4,601.00              
0051028944 خالد شيبه عبيد محمود البلو{~  4,601.00              
0062664384 عبدR شيبه عبيد محمود البلو{~  4,601.00              
0052671132 حمد سلطان محمد عe ب� النيادى 3,032.00              
0046222165 سلطان محمد بالعبد حمد الظاهرى 1,765.20              
0077544092 Mمحمد هالل الشام tنا 1,294.40              
0019832581 سلطان محمد سيف مفتاح العريا#]  4,601.00              
0061211209 لطيفه سالم شهداد النيادى 14,741.20           
0013804996 شيخه سيف محمد سيف الظاهرى 2,473.20              
0073902754 مريم سيف محمد سيف الظاهرى 2,473.20              
0048168257 عيM احمد المرر 4,601.00              
0098065082 Mحمد سهيل محمد راشد الشام 44.00                      
0014504014 Mسعيد الشام DEحنان سعيد الصغ 3,680.80              
0036480013 Mسعيد الشام DEاحمد سعيد الصغ 19.60                      
0007376108 محمد حمد سيف عe الساعدى 9,400.00              
JO00742516 محمد يوسف محمد مو{ 110.00                   
0002148755 ى DEمريم حارب زوجه احمد محمد شيبان المه 800.00                   
0016450604 هاجر احمد صالح منs حاجب 2,187.60              
0048200046 عائشه احمد محمد عe اليبهو#] الظاهرى 300.00                   
0077795553 ميثه سلطان محمد 2,610.80              
0091004998 مطر حامد مصبح النيادى 600.00                   
0065612230 سلطان حمد سالم سعيد الراشدى 10.40                      
0087484711  [iصالح خاطر فايل خميس المخي 4.20                         
0002145418 ف ~r احمد عبدالكريم محمد ال 30.00                      
SA00167181 محمد بن صالح بن حسن العطوى 500.00                   
0040909319 احمد صالح خلفان صالح مروان الظاهرى 1,601.00              
0097542187 محمد خليفه خميس غليظه الظاهرى 140.00                   
0031773560 خليفه عe مفتاح حمد النيادى 3,758.60              
0036003581 عائشه محمد صالح عبدالرحمن البلو{~  400.00                   
0094926328 محمد عe سالم محيمد الظاهرى 2,000.00              
0083797404 ى DEاحمد عبيد محمد عبيد المه 2,632.80              
0089704850 ي�] العامرى مبارك محمد صالح بن نsه ال_~ 4,000.00              
0046781911 hاحمد سويدان محمد سعيد المقبا 750.00                   
0050433074 محمد احمد مفتاح الناtى 8,271.00              



0062083826 سالم احمد سالم المشجرى 12.40                      
0010713705 Mمحمد هاشل محمد الشام 101.00                   
0044494121 Mسالم محمد هاشل محمد الشام 101.00                   
0058374749 Mفاطمه محمد زوجه سعيد عديل الشام 101.00                   
0066269933 Mهاشل محمد هاشل محمد الشام 101.00                   
0076846381 Mشيخه محمد هاشل محمد الشام 101.00                   
0078308279 Mعبدالرحمن محمد هاشل محمد الشام 101.00                   
0092389997 Mمحمد هاشل محمد الشام Rعبد 101.00                   
0038225392 علياء احمد حسن احمد 1,230.40              
0093624172 عبدR احمد محمد البلو{~  2,470.60              
0007878392 Mمريم سعيد حمد الشام 1,000.00              
0006455127 علياء محمد عe يحال الظاهرى 68.00                      
0086328824 احمد محمد عe يحال الظاهرى 433.80                   
0038867640 فياض كميدش حمد بن علوبه 9,371.80              
PK00366957 اسد R مومن بيادل 23.00                      
0004336111 نهيان محمد سهيل ربيع المحر  430.00                   
0059062616 ي� "Eعمر حسن عبدالرحيم ال 39.20                      
0095035662 سالم كرامه عبيد الجابرى 2,461.00              
0034193495 منه احمد محمد الفال� زوجه دهوير العامرى 5,394.60              
0095286322 ه احمد محمد درى الفال� DEصغ 5,394.60              
0022990214 خلفان جمعه حارب مسعود الظاهرى 9.60                         
0049806463 سا  سعيد عبدR صالح برمان الخلي�]  460.00                   
0082291473  �iاحمد العفريت الكوي Rسلطان عبد 7,821.60              
EG00466026  Diمحمد محمد يح Tعادل حل 1,234.60              
0006638984 سعود سالم شهداد عبدR النيادى 19,700.60           
0036181384 eراشد مصبح سعيد شمروخ الغف 1,600.00              
0001277342 Tزريج النعي Rحمد راشد عبد 360.00                   
0006693587  "iالكع Rسلطان عبيد سلطان عبد 55.60                      
0041188314 راشد سعيد راشد مسعود المسكري 41.80                      
0073323053 عائشه سلطان ربيع الظاهرى 17,645.80           
0099696401 سلمان سعيد راشد مسعود المسكرى 41.80                      
SY00521735 الياrزوق كاتو 300.00                   
0050796467 شمسه صالح زايد محمد الفال� 1,840.00              
0001205521  �iسعيد حمد الغي Rاحمد عبد 15.60                      
0003522942 حمده محمد سالم مسفر الظاهرى 4,601.00              
0057311684 رفيعه محمد مفلح االحبا#"  5.40                         
0028966086  "iراشد حميد راشد حميد الكع 15.60                      
SA00933267 ] الوعله D]عايض بن صالح حس 38.00                      
0065980562  "iصبحه سيف سالم الكع 400.00                   
0004671839 Mسعيد جروان الشام eع 2.60                         
0097559759 Mحمدان سعيد مبارك جروان الشام 1,200.00              
0061858036 فاطمه ابراهيم جاسم الظاهرى 4,642.80              
0026753284 Mمطر الشام eمطر خلفان ع 150.40                   
0008066560 Mالقبي eان احمد ع "Eفاطمه ج 400.00                   
0025802337 حمد سالم سعيد نايع النيادى 400.00                   
0052761567 ] راشد الهاجرى D]زايد حص 4,601.00              
0059105102 ] راشد الهاجرى D]مريم زايد حص 4,601.00              
0007686004 سيف عe بخيت عبدR النيادى 1.60                         
0098535547 عبدالواحد خزع العثه الهر� العامرى 66,500.00           
0009864545 عبدR راشد المر راشد النيادى 2,000.00              
SY00515682 محمد مؤيد محمد لؤى قيطاز 726.80                   
0027860957 فاصمه مهDE سعيد المزرو? زوجه خليفه محمد 2,461.00              



0048063684 احمد خليفه محمد المزرو? 2,461.00              
0049690569 عبدR خليفه محمد سعيد المزرو? 2,461.00              
0095124765 خليفه محمد سعيد المزرو? 2,524.80              
0012556686 ثابت مطر سعيد حمد الحسا#]  7,019.80              
0009419236 عامر محمد سعيد خميس النيادى 331.40                   
0011734862 فالح عامر محمد سعيد خميس النيادى 4,601.00              
0098789878 ي DEجمعه خليفه جمعه دروسالخم 400.00                   
0093279820  "iالكع eحميد عبيد ع eع 42.00                      
0004363771 خلفان سعيد خلفان المزرو? 3,284.80              
0055422642 محمد راشد عe النيادى 2,300.40              
0037003651 Mبدريه سبيل مبارك عزان الشام 3,321.00              
0079081658  "iالكع Rاحمد سعيد عبد 3,267.80              
0031592799 طارق مراد شعبان محمد عبدR البلو{~  1,000.00              
0006493911 نجوى جمال فرج 126.00                   
0090820803 tصالح عبدالقادر نا�" نا 641.80                   
0056567448 نوره عe محمد ابراهيم 400.00                   
0097043997 ابراهيم عe محمد ابراهيم 3,985.80              
0086783905  �iراشد محمد الكوي eاحمد ع 4,299.20              
0002036098  "iاسامه زيد سويد حليط سويدان الصي 2,042.00              
0002169488 eسعيد راشد الشكي [iم 48.20                      
0066622666 م الفال{ ~rاحمد اال Mهند عي 568.20                   
0004886352 Mحميد دميثان خلفان دميثان الشام 800.00                   
0082873857 فاطمه راشد عبدR الظاهرى 4,601.00              
0044326987 يوسف عبيد سالم حسن الزعا#"  13.60                      
0008165289 Tسلطان سعيد غميل خميس النعي 176.60                   
0013847355 عتيق عe سلطان الظاهرى 4,601.00              
0008744528  "iسهيله محمد سعيد محمد الكع 120.00                   
0061434651 محمود مصبح غريب البلو{~  560.00                   
SY00871527 فاديه فهد الحاج يونس 4.00                         
0030268895 حسن عe محمد النقيب العفي�]  3,000.00              
0005934030 سعيد راشد عe راشد العزيزى 3,200.00              
0050374386  "iمحمد جمعه سالم جمعه الكع 39.20                      
0046749930  "iاحمد مطر سعيد حاذه الكت 282.00                   
0071758214 احمد سيف عبدR سلطان الظاهرى 4,601.00              
0001633320 احمد مطر سالم محمد المزرو? 1,800.00              
JO00675099 عمادالدين احمد محمد ابراهيم 622.40                   
0003845625 خالد احمد عبدR ابراهيم البلو{~  3.00                         
0059928085  �cاحمد المرزو Rخالد احمد عبد 98.00                      
0060707090 Mمحمد الشام Rبثينه عبد 25.40                      
AU00880124 FUAD FAWZI SUKKAR 430.00                   
0055631772 حام السيد محمد احمد الشيبا#]  17,444.00           
0033948563 سالم سعيد محمد ال بريك 4,642.20              
0036999984  �cزهراء محمد حسن دهقان المرزو 430.00                   
IR00986656 eاحمد عبدالرضا ع 750.00                   
0002892902 محمد عe سعيد الضبع الدرم� 800.00                   
0011288991 محمود عe عباس محسن اللويس النويس 57.00                      
0054151402 مهDE مبارك خلفان احمد المنصورى 4,720.40              
0033496237 منال عامر صالح منيف الجابرى 4.80                         
0004634638 ى DEعاشور محمد الكث eمحمد ع 54.00                      
0042042787 ى DEعاشور محمد الكث eع 54.00                      
0065880058 ى DEعاشور الكث eعائشه ع 54.00                      
0070146132 ى DEعاشور الكث eصالح ع 54.00                      



0084923329 جميله صالح الراشدى 61.40                      
0087771983 ى DEعاشور محمد الكث eبتول ع 54.00                      
0093460079 ى DEعاشور محمد الكث eزينب ع 54.00                      
0099853340 ى DEعاشور محمد الكث eساره ع 54.00                      
0042915175 موزه راشد المحرزى 4,601.00              
0081800644 عائشه خميس المحرزى 4,601.00              
0003618125 Mمبارك خالد خلفان ب� القبي eع 2,461.00              
PS00124589 سامر حامد حسن هليل 100.00                   
0039376596 Mروضه محمد غانم بوعالمه القبي 408.80                   
0003334419 ى DEبن مر? الكث [ D]حسن سعيد حس 31.20                      
0026584421 فريال سالم احمد 41.80                      
0080461505 خديجه يزيد سالم 14.40                      
0052569355  "iالجني eاحمد ع Diي_ى يح 200.00                   
JO00698847 طارق نعمه R اسكندر افرام 700.00                   
IN00998237 ASSARIATH MATHEW MATHEW 600.00                   
EG00065103 فت� احمد ابو الفتوح حفور 200.00                   
EG00289765 عصام فت� صادق مو{ 250.00                   
EG00650365 طه محمد محمد طه 100.00                   
0001261966 Tالهاش ~Mمعصومه حسن سلطان المرع 1,010.40              
0038056281 ] باكويرى العوبثا#]  D]مازن مانع سالم 50.00                      
0043511547 ] باكويرى العوبثا#]  D]منال مانع سالم 2.20                         
0053853244 ] باكويرى العوبثا#]  D]مانع سالم 63.20                      
0067542204 سلوى حميد سعيد حميد عصبان 38.00                      
0007212299 فوزيه عe محمد العو¤]  160.00                   
0041940446 سيف خلفان سعيد خلفان المزرو? 1,605.00              
0076716555 ريم خلفان سعيد خلفان المزرو? 1,605.00              
0080916557 محمد خلفان سعيد خلفان المزرو? 1,605.00              
0090292905 فيصل خلفان سعيد خلفان المزرو? 1,605.00              
IR00983544 عبدالرضا سلطان قطبا 540.00                   
IN00578166 ABDUL NAZIR KALLIANAM VEEDU 1,480.00              
0063162649 كه البناء الخلي�"  ~r 2,743.80              
0003941783 امل احمد عبدR محمد 651.00                   
0044216940 سلT احمد عبدR محمد 301.00                   
JO00236544 جودت عوض محمد اسعد 130.00                   
0074375668 خالد عيM الزعا#"  46.00                      
0021786471  �iسعيد محمد المي 1,798.80              
EG00849455  DEسمر مدحت هاشم بك 847.80                   
SY00563291 ] المهدى D]مهند ياس 163.40                   
IN00623141 ABDUREHIMAN THIRUVAKKALATHIL 400.00                   
0055301036 ه عبدالعزيز عبدالرحمن الرئيس DEمن 374.00                   
0004095007 سيف مبارك سيف خليفه القمزى 200.00                   
OM00129752 eحامد بن احمد بن سالم العجي 245.40                   
0005740748 ه محمد سالم صالح الحامد DEسم 20.80                      
0014101481 مi] محمد سالم صالح الحامد 20.80                      
0014928010 خديجه محفوظ محمد بن بريك 20.80                      
0053440043 محمد ادريس محمد صالح الحامد 20.80                      
0054232671 امل محمد الحامد 20.80                      
0055007234 ابتسام محمد زوجه احمد صالح سالم الصل� 20.80                      
0085960225 شيخه عبدR محمد ال بريك 20.80                      
0090148596 ريم ادريس محمد صالح الحامد 20.80                      
0041971080 احمد عبدR محمد صفر الهرمودى 255.80                   
0018890372  [iالحوس eمحمد احمد محمد جاسم ع 500.00                   



0037087221  [iالحوس eاحمد محمد جاسم ع 1,000.00              
0016859328 محمد شليويح سهيل سالم العامرى 9,276.80              
0091681171 جمعه خميس سحوبه الظاهرى 2,061.00              
0064067584 ناt مبارك سالم صالح نsه العامرى 3,461.00              
0048372380 سهيله سالم عe الظاهرى 14.60                      
0026785125 مريم عبيد عيد عبيد الزعا#"  97.00                      
CAN0063124 HATEM FATHI ELHAYEK 5.80                         
0090381789  [iخديجه محمد سالم الحوس 37.60                      
JO00469689 را  احمد كامل قاسم 35.20                      
0038471782 eفريده حيدر ع 0.20                         
0077656731  "iالحلق [ D]حس eع tاحمد نا 2.00                         
0022901319 Rامنه نوفل عبدالكريم عبده عبد 88.00                      
0002154662 دعاء بدر عبدR عe سيف 46.00                      
0089876257 ريم محمد عبدR عe سيف 46.00                      
PK00658299 AHMAD MAJEED ABDUL MAJEED 40.00                      
JO00735642 نبيل سليم ابراهيم الموج 167.20                   
0074846052 سهيله صب� ابوجراد 5,070.00              
UK00464714 MOHOMMED TARIQ SHEIKH 1,154.00              
0061171988 سلطان عبدR محسن بخيت العامرى 3,827.00              
JO00652833 محمد ابراهيم احمد الكرنز 1,139.60              
PS00377151 اياد حسن العنيس 200.00                   
0005224428 فريده محمد بالل مراد 24.60                      
JO00615829 tعمر راجح محمود نا 1,706.00              
0063273544 محمد سهيل محمد سويح المزرو? 46.00                      
0071752154 مينه محمد عيM المزرو? 601.00                   
0012389745 عمر عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المبارك 1,628.00              
SA00594429 ابراهيم عبداللطيف عبدR ال الشيخ مبارك 350.00                   
0006788920 eمبارك محمد مبارك حمد الخي 3,000.00              
0070999044 ] عبدالقوى العامرى D]علوى حس [ D]حس 11,349.00           
YE00847761 ] عبدالقوى D]محمد حس eع 318.00                   
SY00514856  �Tمحمد شفيق عبدالقادر حاك DEابو الخ 92.00                      
0033018883 شقراء عe عبدالرحمن المنصورى 4,601.00              
0089574684 عe عبدR ابراهيم محمد المنصورى 2,642.00              
0098165875 ابراهيم عبدR ابراهيم محمد المنصورى 302.00                   
PS00514566 ماهر مصط�] خليل 500.00                   
0016539788 eامنه راشد عبيد الجلج 5,070.00              
0043003426 علياء سيف سالم سيف بن حامد المزرو? 4,601.00              
0059388589 موزه سيف سالم سيف بن حامد المزرو? 2,300.40              
0089419770 ورثه المرحوم سيف سالم بن حامد المزرو? 4,601.00              
0093972634 مصبح سيف سالم سيف بن حامد المزرو? 2,300.40              
0099615400 احمد سيف سالم سيف بن حامد المزرو? 2,300.40              
0024371258 عادل عبدR محمد مهران البلو{~  1,458.20              
JO00264311 امجد وديع خليل هلسه 292.00                   
0022526341 سعداء احمد مبارك محمد الجابرى 36.00                      
EG00062150 ] محمود D]ف طه ام ~rا 200.00                   
0005266340 ] زوجه مطر راشد مطر سالم D]فاطمه حس 1,000.00              
SA22974458 تركيه بنت عايد بن العويد الشمرى 448.00                   
0002691018 فوزيه الحاج يحDi عe بن عe القا¤]  20.00                      
0012039931  [iعادل محمد احمد راشد الحوس 3,298.80              
0003678299  "iسعيد الكع Rشامس بخيت عبد 140.00                   
KW00112336 امنه جمعه حسن غريب 5,070.00              
0064515869 صالح عe سالم عوض بن لجرد الحضارم 45.40                      



CA00641253 ROBERT ALLAN  ANDERSON 80.00                      
0011163342 خالد عتيق هاشل سليم 24.60                      
0060156921 مطر عتيق هاشل سليم 24.60                      
0009170676 ى DEربيع محمد عبدالعزيز المه 10,863.00           
0002563821 Mسند القبي eاليازى عتيق ع 4,840.00              
0039173234 Mسند القبي eعتيق ع 5,309.20              
0052969374 Mع_ه هالل محمد القبي 5,778.60              
0053649719 Mغمران خلفان ابراهيم القبي 6,726.40              
0055364998 Mسند القبي eعتيق ع eع 4,840.00              
0056261673 Mسند القبي eحمد عتيق ع 4,840.00              
0067704472 Mعائشه خلفان ابراهيم القبي 5,778.60              
0083646646 Mسند القبي eعائشه عتيق ع 4,840.00              
SA00521107 محمد بن عe بن عبدR العيسا#�  800.00                   
0035868425 طالل عبدR يوسف عe الرا¤]  900.00                   
0007351115  �iحميد الرمي Rاحمد عبدالرحمن عبد 3,301.40              
0028101977 ى DEبخيت المه [tشيخه مطر حا 1,528.40              
0032800918  [iعبدالحميد ابراهيم الحوس eلي 117.60                   
0058091569 سعيد مطر ب� مبارك هواش الخيe المنصورى 10,017.80           
0065355215 فاطمه محمد عباس زوجه سعيد عبدالجليل 6,500.00              
0099563314  "iالجني DEنظ Rسعيد حمدان عبد 200.00                   
SY00813699  [iمصط�] اللب DEمحمد تيس 601.40                   
0056652919 محمد خميس صالح المشجرى 30.80                      
0051429584 eاحمد محمد سيف سعيد الع 902.00                   
0015834183 منصور ناt المنصورى 1,230.40              
0016969923 ناt مبارك المنصورى 1,355.80              
0017177608 مبارك ناt المنصورى 1,230.40              
0050086129 لطيفه ناt المنصورى 1,230.40              
0069304761 اليازيه ناt المنصورى 1,230.40              
0093962180 خليفه ناt المنصورى 1,230.40              
0001236632 سالم خميس محمد عوض بن سويدان 200.00                   
ZA00981324 JACOBUS JOHANNES DEBEER 310.00                   
JO00654980 ليث رسT نور سهاونه 167.00                   
0078355378 حمده سعيد زايد سعيد المزرو? 1,605.00              
0005253650  [iحسن محمد بن طوق الحوس [ D]اشواق حس 323.60                   
0087586515  [iحسن محمد الحوس [ D]مشاعل حس 323.60                   
0012054583 Mعلياء محمد غيث محمد بوعالمه القبي 152.80                   
0047537359 تويبه عبدالحميد عبدR الخزر�"  180.00                   
0003255864 عبDE محمد عبدR سعد الهاجرى 600.00                   
0056295477 امنه اسماعيل زوجه سعيد سلمان جاسم 479.40                   
0021038755 عe احمد محمد احمد الب�]  1,150.20              
0078070146 tناديه جمعه نا 2,707.00              
0001873652  "iوت الجني "Eوت حمد سالم الح "Eالح 1,800.00              
TR00410216 Mاركان جولي 5,820.00              
0072994896  "# DEمحمد الفن المح 1,937.40              
0006939753 حصه عبدالرحمن يوسف الحمادى 1.00                         
0036468905 يف شيخ ابوبكر الشاطرى ~r ندى زهره البدر 1.00                         
0007488204  �cحسن المرزو eمحمد ابراهبم ع 400.00                   
0021606807  "iحمد صالح حمد صالح ريا الجني 968.20                   
0008916460 راشد صالح محمد الصابرى 2,300.40              
0068714895 عنايات عبدR محمد 16.00                      
0089562167 موزه مطر العفارى مطر المنصورى 200.00                   
YE00856834 ي� عوض عامر 400.00                   



IN00452672 SANDEEP ARORA 1,146.00              
JO00951364 باسم شمس الدين سعد الدين 430.00                   
LB00364926 انطونيوس بهجت الحاج 42.00                      
0084335602  "iالجني Tالزح Rخالد عمر عبد 2.40                         
0004743180 Rاحمد نا�" هادى عبد 474.00                   
0063450619 محمد نا�" هادى عبدR الحار#�  2,610.00              
0098728345 معمر سعيد عبدR صالح برمان الخلي�]  4,216.20              
0078542689 eقيس محمد درويش خميس الشب 600.00                   
IN00536875 JOY KRISHNAN KUTTY VASANTHA KUMARY 147.60                   
EG00544038  [ D]فيصل السعيد سليم حس 500.00                   
JO00291120 احمد سليم محمد القاسم 0.60                         
0005611487 eسعيد ع eعفراء سلطان زوجه محمد ع 1,000.00              
0016796087  [iخديجه حسن ارمله جمعه حسن غريب الحوس 2,534.80              
0085594905 eسلطان محمد ماجد الع 15,210.80           
0004405036  �cجاسم المرزو eجابر محمد ع 2,600.00              
0008465257 حمد عe حمد خلف حافرى 903.00                   
0002525698  �iحميد الرمي Rعبدالرحمن عبد eع 3,400.00              
0021258977 عائشه محمد سالم المرر 121,271.20        
0006795675 Mبوست القبي Rفاطمه مسلم عبد 25,103.00           
EG00785990 حمدى رياض حمدان احمد 320.00                   
0066805376 ى DEعلياء خادم خليفه راشد الحم 30.00                      
SY00027452  [iخالد مظهر مهاي 1,110.00              
0022019569 خديجه جمعه اسماعيل الزعا#"  0.40                         
EG00648460 هشام متوh خليل احمد الرا? 160.00                   
0062846450 Tصالح غريب الهاش eع Rعبد 0.60                         
0056511241 يا#]  يوسف الشيبه خميس عبدR ال_~ 1,256.00              
JO00456218 جهاد سا  غالب ابوشهاب 276.00                   
0025679793 ى DEخالد غالب محمد المه Mعي 1,230.40              
0045686385 ساره عe عبدR حا�" رضا 442.20                   
0060324816 ى DEر المه [ DEموزه خليفه م 2,461.00              
0089426553 زهره حسن محسن المطوع 2,473.20              
LB00286439 جوزيف كرم كرم 2,100.00              
SA00231235 روال بنت محمد بن رياض الصلح 800.00                   
0025463393 Mعليا رحمه الشام 2,507.60              
0031833949 Mعزه رحمه الشام 2,507.60              
US00688934 IBRAHIM ELSHARIF 11.60                      
0004403812 فهد احمد سعيد عبدR الجابرى 617.20                   
SY00362593 ماهر صال ح الدين البيطار 400.00                   
LB00046786 اقدار DEالشا  ب DEبالل محمد خ 5.40                         
0069653244 ريم صالح احمد عمر العامرى 4,163.00              
YE00259761 بلعيد سالم محمد العتي��  200.00                   
0006358429 عادل عe محمد العيM ابوحليقه 1,290.00              
JO07124589 محمد ابراهيم حسن عصعوص 840.00                   
0049469801 ه سالم قناص العامرى DEمحمد النخ 200.00                   
0037112465 سلطان جاسم حسن عبدR خصيبه الش� 27.40                      
0086853066 جاسم حسن عبدR خصيبه الش� 27.40                      
0013013682 اما#] عبدالرحمن سعيد 2,140.00              
0060256944 سعيد عامر عe سعيد المنصورى 13,017.60           
0015323701 نتاليا جوس هDE ناندس 989.00                   
0005458522 eزوجه احمد راشد منصور الهام tاما#] نا 120.00                   
0012161719 Mحمدان راشد محمد مشارى الشام 1,200.00              
0042607288 Mايمان سيف زوجه وليد سالم الشام 433.40                   



0040546423  [iسيار الحوس Rفاطمه عبد 7.20                         
YE00046872 eخالد احمد ع 19.60                      
0002513681 علياء خميسعبيد مفتاح المحرزى 384.80                   
IN00642230 AKRAM MOHAMMED BAPU 309.00                   
YE00825465 نبيل محمد محسن الربي¨ 400.00                   
YE74793156 دليله عوض ثابت 300.00                   
0001107822 الكلثوم موالى العر#" الحاج ابراهيم مبارك 2,760.40              
0027190450 نوف محمد ناt علوى عبدR حليقه 41.80                      
0058586717 محمد ناt علوى عبدR حليقه 4,642.80              
0006274111 ناt طه حسن عوض السعيدى 240.00                   
0005478411 سالمه محمد الرمثDi زوجه فهد صقر الحاى 850.00                   
0060709841 Tالنعي Rمحمد راشد عبد 1.00                         
0075069432 عبيد محمد سعيد محمد بوعبله الزعا#"  8.20                         
0004501455 hمحمد صالح جعبل محمد العوذ 70.60                      
IN00018825 SAJAN VARGHESE 0.20                         
0038585591 ى DEامنه سعيد خليفه ثا#] المه 448.00                   
0050526991 امنه بالل محمد خليفه 200.00                   
UK00352411 ARIF AHMED HASSAN HUNASHI 200.00                   
0012584462 اسماء عبدالرحمن عبدR العطاس 20.00                      
0006232651  �iمصبح بونعاس الرمي eمصبح ع 43.40                      
JO00467219 حنان حموده عوده صالح 1,199.00              
0035911591 عبدR سلطان عبدR سلطان الحمادى 4,420.00              
0055393079 سلطان عبدR سلطان عبدR الحمادى 1,053.20              
0002478451 Mسالم ب� ب� القبي Rعبد 107.00                   
USA0036530 EDWARD ARTHUR MENALLY 120.00                   
0066372912 محمود عبدR االحمدى 347.00                   
0086035388 عe عe حا�" محمد الخورى 236.40                   
0003183789 سمر عبدالعزيز ابراهيم الشهرا#]  310.00                   
0025878165 ى DEالمه Mسالم القبي eمريم مصبح زوجه ع 2,461.00              
0033156224 Mسالم سيف القبي eعائشه ع 1,230.40              
0005473652 مريم محمد بالعفارى عصيان المنصورى 626.40                   
0010074497  �cالمرزو [ D]محمد حس [ D]امنه حس 4,601.00              
0043961638  �cمحمد المرزو [ D]عائشه حس 4,601.00              
0086185959  �cالمزرو [ D]زوجه حس �cفاطمه سالم المرزو 4,601.00              
0059596685 فاطمه خلفان سعيد خلفان 200.00                   
0040795802 حميد راشد سعيد حميد الكوس 21.80                      
0045948945 صالح محمد مقرم 2,321.20              
JO66545720 محمد بشار محمد صد�c كمال 4,750.00              
0052062878 رحاب محمد يوسف عزيم الحمادى 840.00                   
EG00786288 احمد ابراهيم محمد ابراهيم 200.00                   
0004516998 فهد سالم احمد محمد الصيعرى 250.00                   
PS00251992 خليل ابراهيم خليل 3.80                         
0018043267 فارس محمد سعيد سالم الجارى 5,107.00              
0047206550 eمحمد مبارك الخي Mسعيد عي 1,000.00              
0059584625 eالع Rعبد eه حسن ع DEسم 1,740.00              
0032946142 ] البلو{~  D]محمد احمد حس 2,461.00              
0055749956 Mصفيه هامل خادم الغيث القبي 260.00                   
0053691145 ماهر سالم محمد سالم قادرى 600.00                   
0019265289 سماح محمد محمود 649.00                   
IQ00698522 BASHAR Y.DAWOOD HADDAD 800.00                   
IQ60250238 ZINA J.SALEH 480.60                   
JO00328255  "iسلطان كمال احمد الزع 380.00                   



PS00546214 هيام حسن الحاج 320.00                   
0046807207 ى DEمحمد مبارك عبدات الكث 200.00                   
0071204626 محمد هادى عايض مطرف العامرى 200.00                   
IN00465968 VEMULAPALLI SESHU BABU 200.00                   
0075396539 خديجه احمد زوجه راشد سعيد مبارك الطني�"  191.60                   
JO00349633 سمر مدحت عبدالرؤوف الكيال#]  760.00                   
SY00991452 محمد هيثم بدر الصباغ 348.00                   
IT00048032 LOAAY HAIDAR 39.20                      
OM00193287 احمد حمود حمدان اللوى 40.00                      
0038103748 فاطمه عبدالوهاب محمد 0.60                         
0034172360 tمحمد نا tكريمه سالم محمد زوجه نا 1,230.40              
0020529331   [sعمر صالح عوض سعيد محمد الح 4,300.00              
0005301147 حمدان مبارك سيف خادم المنصورى 300.00                   
0064316015 حسن عe مطر الريا  9,680.00              
JO00498775 احمد محمد احمد عبداحمد 104.40                   
0002190147 زمله طماطم زوجه سهيل مسلم حمد الراشدى 60.00                      
0026715465 Tيف سيد خليل الهاش ~r هاشم سيد eع 2,000.00              
0068920300  "iعبدالعزيز راشد مبارك سالم الكت 960.00                   
0056789411 Tمحمد النعي Rمحمد سيف عبد 400.00                   
0092109621 عe سعيد مطر عe النيادى 840.00                   
0004226036 eالغف [ D]سعيد حس eسالم ع 4,300.00              
0013405816 eعيد سعيد الغف 4,642.80              
0048529556 eالغف [ D]عيد سعيد حس [ D]حس 30,000.00           
0051970357 eوداد محمد احمد الغف 4,642.80              
0059886898 فينسكو لالستثمار الماh ذ.م.م 66,885.20           
0064119184 eالغف [ D]سالم عيد سعيد حس 4,642.80              
0048689969 يعقوب يوسف محمد غريب المنصورى 700.00                   
PS00986320 احمد محمد ع�e هليل 46.40                      
0099521250 ه بخيت عيM حويرب المنصورى DEم 740.00                   
0098063765 سعدى سالم ارمله حمد عe عبدR المنصورى 2.60                         
0009182579 سيف راشد عبيد سليمان المزرو? 288.00                   
0001503260 eمحمد مسلم محمد الخي 1,952.60              
0086334956 eطالب مسلم الخي 2,442.20              
0063285097 فاطمه مبارك خلفان محمد زوجه عبدR خميس 2,473.20              
0016052850  [ D]صباح شحاته حس 161.20                   
0036465951 عبدالباسط محمد عبدR حيدر الحمادى 1,628.00              
JO00986530 رأفت احمد عيد عمر 1,688.00              
0051202377  "iالجني Rصقر حمدان عبد 14.00                      
0004206826 عبدR سالم حميد الضحاك المنصورى 4,000.00              
MA00478441 ى بنشيخ ب_~ 1.80                         
0001452154 محمد مبارك عe رصاص المنصورى 541.00                   
0023659876 راشد محمد عe الرصاص المنصورى 13.60                      
0001841979 خليفه محمد احمد خورى 4.00                         
0012169015 رانيا عe محمد زينل البست� 800.00                   
CA00357292 MONTHER AL QUZAH 8,000.00              
0089415749 محمد حسن مو{ حسن القمزى 2,364.60              
0065498722 خالد احمد سالم فارع الحر#"  800.00                   
0071208939  [iخلف شمس الحوس Rحسن عبد 100.00                   
0005213662 رحمه عبدR مبارك بن حميد 508.20                   
0006040384 Mمبارك حميد الري Rمريم عبد 9,019.00              
0013649785  �Mمبارك حميد الري Rخالد عبد 872.40                   
0067216772 Mمبارك حميد الري Rفاطمه عبد 400.00                   



0005980020 Tقاسم العج [ D]زوجه حس Rامل عبد 968.00                   
0016061978 سلطان محمد يوسف عزيم الحمادى 108.00                   
0072898843 tنا tاسيا عبده نا 3,663.60              
0000558722 اسماء مانع سعيد العتيبه 110.00                   
0009787558 مروان مانع سعيد احمد العتيبه 1,390.00              
0009857465 هاله وجيه زوجه محمد عبدالجليل الفهيم 8,020.00              
0078123798 محمد عe سالم سعيد العامرى 690.00                   
LB00625358 ] محمود احمد عيده D]ياسم 3,400.00              
0012553212 ى DEاحمد سعيد عتيق سالم الخم 531.20                   
0092712632 مi] سعيد زعل المري�]  852.40                   
PS00695362 R عبدالرحمن خليل عوض [ D]ياس 600.00                   
0064389881 فهد عبدR عe سيف 5,000.00              
0087333083  "iسعيد جمعه راشد محمد الكع 246.00                   
JO00667530 نضال ابراهيم حسن عصعوص 320.00                   
0076985432  �

سعيد عبدR محمد العو¤] 3.80                         
OM00018726 سليمه بنت خالد بن محمد الغيال#]  233.80                   
SE00565231 TAWFIQ QATANANI 902.00                   
0042949174  "iوليد محمد خميس سالم الجني 260.00                   
LB00268451 سعد سمDE الجارودى 1,911.80              
0012331238 عيM محمد يوسف عيM الحمادى 380.00                   
0014578566 فاطمه حسن زوجه ابراهيم احمد فرج 70.00                      
SY00552433 وليد حسن اعقيل 600.00                   
0020529793 سيف جابر عبدR سالم الجابرى 4,641.80              
0031330331 نجود جابر عبدR سالم الجابرى 2,102.80              
PS00487213 eحازم سليمان الع 268.40                   
0013399962  "iالكع eع tسيف سعيد نا 3,767.00              
0024418369 شيخه سعيد زوجه جمال احمد محمد الراشدى 2,281.00              
0066857665 حميده سليمان زوجه صالح حمد يزرب العامرى 180.00                   
JO00258710 عالء محمد احمد ابودوله 70.60                      
0002566522 عائشه احمد غانم بن ديالن المزرو? 63.20                      
JO00480850 عبدالحليم حمزه عبدالحليم نا�"  13,834.40           
JO00498570 بسمات نظT حسن الجنيدى 700.00                   
0021903956 eسالم الشب eسليمان صالح ع 241.40                   
JO00352698 وخ DEحامد محمد اسحق ن 31.20                      
JO00552478 الرا باسم مو{ خورى 3,100.00              
0006666226 ى DEمحمد بروك الحم Rاحمد سعيد عبد 500.00                   
EG00355971 رحاب عبدالوهاب صالح المsى 600.00                   
OM00326154 عبدR بن مسلم بن عe الغيال#]  132.80                   
0054519716  [ D]المصعب eاحمد ع Rعبد tنا 2,000.40              
JO00547954 نور الدين هاشم عبدR ابوهزيم 4,000.00              
JO00578921 هشام توفيق يوسف الخطيب 53.20                      
JO00731073  [sمحمد محمود محمد خ 16.20                      
0012565325  �iالرمي �Eعتيق ف �Eعتيق ف 500.00                   
0018747839 محمد عتيق شامس احمد العامرى 2,000.00              
0054662311 عادل محاد مسعود المهرى 40.00                      
0004455255 خميسسالم مبارك مسلم بالليث 260.00                   
EG00178166  [ D]خالد محمد عمر شاه 14.00                      
0072569336 فاطمه حسن زوجه خالد سليمان احمد سليمان 185.00                   
0089608852 سالم عوض صالح ال_اج ياف¨ 7.20                         
EG00958745 محسن السعيد rحان 2,200.00              
EG00627745 حازم اسماعيل محمد 9.80                         
0017199876 خميس احمد محمد عبيد الروh زيودى 200.00                   



0008879120  �iضا� سعيد ضا� الرمي Rعبد 100.00                   
CA00935245 SELA R HUMOOD 10,400.00           
SY00545800 ى DEندى وليد الشع 920.00                   
0044586579  "iراشد سعيد بخيت نو#" الكت 4,437.00              
0050166519  "iخليفه سعيد بخيت نو#" الكت 1,000.00              
0099081671 يحDi محمد حمزه شاه كرم البلو{~  1,340.00              
0002588977 Rبدريه محمد زوجه سلطان احمد عبد 41.80                      
0084444110 احمد حامد محمد صالح حامد الجفرى 460.00                   
FR00067610 JAMILA ISHAK 260.00                   
IQ00872176 عبدR عبداللطيف مهدي 1,134.00              
IN00524645 HYDERALI SHAIKH BAHADUR 20.00                      
0063126438 Mبخيته خادم محمد القبي 430.00                   
0007332264  �iخزامه سهيل مانع الرمي 4,601.00              
0056248309  �iموزه سيف مانع الرمي 5,539.20              
0086155621 احمد عتيق سيف غانم السويدى 200.00                   
0003461222 مبارك عمر شعبان السبو{ 161.00                   
0008219799 eحمده محمد زوجه سعيد احمد سعيد الهام 57.00                      
JO00969934 عصام الدين جميل عe ابو مرشد 50.20                      
IN00127655 SARAT CHANDRA KUMAR 200.00                   
0087624566 Tمريم فهد عبدالهادى النعي 413.20                   
0079231828 Mامنه ثايب خليفه القبي 1,343.80              
0095442660 ى DEاحمد المه eمحمد سيف ع 6,171.80              
0023431255 سلr Tور جمعه 3,357.00              
0074856321 Tالسيدمو{ السيدعبدالرحيم الهاش [iم 1,400.00              
0086255527 جميعه سعيد مجدم الزعا#"  200.00                   
CA00825196 FAROUK ABDUL BAKI 1,100.00              
0019571585 فاطمه احمد خلفان مطر جباره المرر 1,000.00              
0075629108 رزنه محمد المرر 1,000.00              
0076845653 ى DEمحمد احمد هالل محمد هالل المه 4,642.20              
0087981960 ى DEاحمد خليفه محمد خليفه ثا#] المه 4,601.00              
0024584464 فاطمه عe راشد مصبح راشد الظاهرى 4,862.60              
0078219813 عائشه يوسف محمد قضيب الزعا#"  800.00                   
IQ00095985 Mال عي eظافر ت�� ع 860.00                   
0044674896 ] الحمادى D]محمد شعيب محمد حس 1,339.00              
0023096099 عe محمد غيث السويدى 209.80                   
0004433828 محمد سعيد صالح خلفان العشار المزرو? 2,467.20              
0032739523 ى DEصالح الحم eصالح ع eع 1,530.00              
JO20711482 فايز وديع جاد حكيم 600.00                   
0045628654 محمد عبدR محسن صالح الحامد 1.00                         
SZ00068510 KARIN THUR 100.00                   
0045549608 منال محمد عوض 200.00                   
0050710993 احمد فيصل عe صالح بن بريك 3,000.00              
0002541521  [iسبت الحوس eهديل يوسف احمد ع 2,046.00              
0049709274 Tعبدالرحيم السيد مو{ السيد الهاش 161.00                   
0024626352 eراشد سعيد الشكي Rراشد عبد eع 9,803.00              
0061830800 ه هياى زوجه درويش عبدR خادم ب� DEم 2,400.00              
0047214195  "# DEالمح eكامله محمد ع 6,726.40              
0083418134 سعيد سالم سعيد سالم المرر 386.00                   
0012556939 محمد عبدالرحمن ابراهيم البلو{~  172.00                   
JO46951384 سحر خليل مصط�] فالح 1,000.00              
PS00643296 حماده رعاب محمد ابودقه 202.40                   
0040833478 نجود سالم عثمان مبارك الزعا#"  2,300.40              



0073977525 خالد عبيد جمعه حميد الزعا#"  11.60                      
0067110425  [iسلطان حسن سالم محمد الحوس 483.00                   
0055656065  �eخلفان شلبود الهام Rخليفه عبد 300.00                   
0055957375 eخلفان شلبود الهام Rسيف عبد 2,561.40              
0089359349 حمده راشد حريف احمد المرر 854.00                   
JO00316987 Mعطيه مصط�] العي Mعي 600.00                   
0069193945 مi] عe حميد الكوسالزعا#"  41.80                      
EG00124524 محمود عبدالوهاب عبدالغفارعفي�]  140.00                   
0078148676  "iصالح الغيال#] الجني Rراشد حميد عبد 200.00                   
0004599612 عe خلفان سالم مفتاح المنصورى 380.00                   
0076884002 عe محمد عe غيث حسن الزعا#"  3.20                         
0028987652 عبدR ابراهيم عبدR محمد المزرو? 190.00                   
0014255712  "# DEخلفان جمعه سالم حايز المح 600.00                   
0059529542 ى DEمحمد خليفه محمد عبيد راشد المه 48.40                      
0082603513 µعبدالعزيز صالح البطا [iلب 1,230.40              
0008213568 جابر سلطان بتال المرر 5.00                         
0052234695 Mعائشه احمد محمد ب� القبي 262.20                   
0052334698 Mسالمه احمد محمد ب� محمد خلفان القبي 115.00                   
LB00587191 جمال عe فتو#]  280.00                   
UK00387256 MOHAMED WASFY ABDEL WAHAB EL ABIARY 400.00                   
0002656235 Tعمر الشاطرى الهاش Rحسن عبد [ D]حس 600.00                   
0066596795 عبدR سالم عبدR محمد 1,230.40              
0065431981 فايز محسن حيدره السعيدى 400.00                   
US00486741 DONALD EDWARO SCHWIDT 78.40                      
0027545572  [iمحمد الحوس [ D]سيد حس eخالد ع 200.00                   
IN00326565 JAYAPRAKASH ATHMARAM 112.00                   
0069853627 ] عبدR الشيخ ابوبكر D]حس 800.00                   
YE00032620 ان "Eمحمد سالم محمد ج 26.00                      
EG00524879 فكرى احمد محمود الشاف¨ 215.00                   
AU00957415 ADAM ALBAZZAZ 400.00                   
0030658919 طالل راشد سالم 24.60                      
0001925867 خميمه عبدR مطر بن سهيل 24.60                      
0002828243 سعيد عe سعيد 24.60                      
0005810228 hالمنها eع Diيح 24.60                      
0006672805  �iفاطمه غانم خميس الرمي 24.60                      
0016453180 ميثاء سعيد سعيد 24.60                      
0042864115 مريم سعيد سعيد 24.60                      
0049003909 راشد سعيد سعيد 24.60                      
0051642993 وض� سعيد سعيد 24.60                      
0069368401 نوره سعيد سعيد 24.60                      
0079052950 هزاع سعيد سعيد 24.60                      
0025206992 Tالمطوع النعي eراشد ع eع 2,300.40              
JO00642279 عبدال� ماجد عبدال� ناt الدين 100.00                   
DE00821662 BAHIJ AL HASSOONI 1,000.00              
0094357443 ي� "Eاحمد محسن عمر صالح ال 46.00                      
EG00537496 سامح فوزى احمد مهدى 405.00                   
0009776529 ] وسوبرماركت النخيل(ذ.م.م) "Eمخ 9,726.00              
LB00258677 مارى تران بطرس فارس 306.00                   
0050038188 يسلم احمد عبود بن سميدع 39.20                      
0009995677 حمد سهيل خميسالمزرو? 690.00                   
0093811103  [iعبدالرحمن الحوس Rعبد [ D]ياس Rعبد 60.00                      
PS00980755 رائد محمود ابو عزيزه 179.60                   



PS00154786 نمر محمود محمد عوض 258.60                   
PS00623354 ه مصط�] محمد عوض DEسم 758.80                   
SY00012657 رامز محمود منصور 334.80                   
LB00653214 حسن محمد را¤]  800.00                   
0006663434 عe عبدR محمد المعينه 3,654.60              
0017756414 عبدR محمد عبدالواحد المعينه 5,029.40              
0025240739 حمدان عبدR محمد عبدالواحد المعينه 580.00                   
JO00366738 احمد حسيب احمد عبدالجواد 39.20                      
EG00198781  [iاحمد شوكت ي_ى احمد عبدالغ 2.00                         
0032490684  �iفهد عتيق الرمي 2,300.40              
0093611475 سيف عيضه هالل محمد المزرو? 2,074.00              
0003455344 محمد عبدR صالح بدوه الدرم� 33,330.00           
EG00015230 سحر محمد عزالدين محمد عوض 0.20                         
0023124241 عبيد احمد عتيق محمد خلف المزرو? 44.00                      
LB00251970 مظفر نديم العريس 127.40                   
JO00232564 احمد منDE شكري محمد 600.00                   
JO00391023 عبدالفتاح احمد عبدالرحيم عزريل 400.00                   
PS00954132 رمزى برهم رباح ابو فرحانه 260.00                   
0004365435 eه دليمج خلفان الهام DEنخ 759.40                   
YE00064856 ريان رشيد مرشد 1,006.80              
YE00630125  [iرنا رشيد مرشد الردي 503.20                   
0040633146 عمر مبارك عبدR بايوسف 4,601.00              
PK00461256 LAYAQAT IQBAL 1,952.00              
US65556379 FAHAD SALAH ALAMOUDI 200.00                   
JO00441125 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن اشتيوى 1,200.00              
0098590750 hبدور محمد سالم صالح المنها 92.80                      
0009533620 ] احمد محمد D]فطوم احمد سعيد زوجه احمد حس 210.00                   
0005264597 فريده محمد زوجه محمد احمد محمد احمدى 256.00                   
0077285481 طلحه بوبكر عe الحامد 2,300.40              
PS00564899  [ D]عبدالوهاب الغص Rعبد DEسم 70.00                      
JO00397660 Tعبدالمحسن التمي [iمنصور حس 340.00                   
0025974556 محمد مبارك فاضل سعيد المزرو? 4,642.20              
0050011311 منصور عبدالكريم الفهيم 4,840.00              
CA00524133 WISSAM HALIMI 1,000.00              
IN00715213 MOIZ SAIFUDDIN CHAKKIWALA 860.00                   
US00323256 HANI BARHOUSH 1,700.00              
0071567684 دالل محمد العمودى زوجه سعيد عبدR سعيد 4,969.00              
0071880598 سعيد محمد سعيد عبدR العمودى 4,969.00              
0076161040 وفاء محمد سعيد عبدR العمودى 4,969.00              
0078623878 صفيه محمد سعيد عبدR العمودى 4,969.00              
0058211475 عيM سيف مبارك سيف الريا  16,000.00           
0056267683 موزه عبدR ظاهر 2,601.00              
0029881863 مهره مرزوق مبارك مرزوق المنصورى 1,274.00              
0090520969  "iسيف الكع tمحمد نا 600.00                   
0023002501 ليe محمود عثمان 600.00                   
0035096714 مختار قاسم عبادى محمد 1,251.20              
JO00369102 ف عادل شحاده غوشه ~rا 2,400.00              
SD00475089 عبدالرحمن عبدR قر{~ ابو صباح 0.20                         
JO00520654 جيفرا صادق عبدR الرم� 640.00                   
0051259785  "iزوجه سيف حميد الكع tعيده نا 1,000.00              
SY00440857 عبدالناt عبدالكريم عريضه 400.00                   
0083408820 محمد سهيل عe الظاهرى 18,740.00           



0003493363 مها#] عe زوجه خالد عامر منيف لر¤]  256.40                   
0080977127 خالد عامر منيف لر¤] (عبدالحليم سابقا) 110.00                   
0023491234 ساره عبدالحميد محمد محمد حسن التندى 5,070.00              
SY00556874  "Eيارا سفيان ج 30.00                      
YE00836514 صبيحه حبيب محمد العيدروس 1,584.80              
JO00531728 غسان جوده حنا جوده 65.00                      
JO00458230  DEنجوى محمد سليم باك 39.20                      
MA00658790  [iمحمد شف 28,000.00           
EG00846122 طه احمد طه احمد اسماعيل 600.00                   
0004646101 محمد رماح احمد محمد ابو الفضل 1.40                         
SY00855394 عماد الدين محمد غالب حمشو 260.00                   
0060642357  �cابراهيم المرزو eحسن ع eع 848.00                   
0002586347 Mهالل القبي eمبارك ع eع 2,999.80              
0002587413 هناء راشد عيM احمد الميل الزعا#"  370.00                   
JO00386640 عبدR حسن مفلح الخالدى 600.00                   
JO00675213 خالد غالب مو{ مقطش 9.00                         
0007258799 فاطمه سالم الصيعرى 4,619.00              
0015424459 محمد سالم الصيعرى 4,619.00              
0049327628 صالح سالم الصيعرى 4,619.00              
0083882212 فوزيه صالح الصيعرى 4,619.00              
0081835081 ى DEاحمد عوض الكث eسلطانه فرج زوجه ع 16.20                      
0012994882 مريم سعيد محمد محمود 2,633.20              
0060127384 سماء عمر عبدالرحيم العمودى 2,633.20              
0089480852 ] النعيم D]حس Rهيفاء قائد زوجه احمد عبد 208.00                   
SY00256854  "iنور عصام فريد حل 303.00                   
0017618015  [iطارق اسماعيل محمد سيار الحوس 45.00                      
0069665070 سعيد خميس حمدان مفلح المزرو? 601.00                   
0004260585 صالح مر? عe الكر#"  46.00                      
0008282656 رباب عe عمر صالح ال بريك 49.20                      
0011765617 فهد صالح مر? عe الكر#"  46.00                      
0012912727 ايمان عامر عمر زوجه زايد محسن عمر 49.20                      
0014774297 ي� "Eعمر صالح ال eمحمد ع 49.20                      
0018918811 وليد خالد سعيد محمد 46.00                      
0031477595 مسعده ناt بريك زوجه عامر عمر صالح عمر 0.80                         
0035606868 ريم صالح مر? عe الكر#"  46.40                      
0036904117 نجود عامر عمر صالح عمر 92.80                      
0038419720 سالمه عامر عمر زوجه خالد محسن عمر صالح 0.80                         
0042065002 ساره صالح مر? عe الكر#"  46.00                      
0043621174 ي� "Eعمر صالح ال eريم ع 49.20                      
0047312853 عبيد صالح مر? عe الكر#"  46.00                      
0048958327 ناt عامر عمر صالح عمر 92.80                      
0050751191 صيده نا�" عامر الكر#"  46.00                      
0057080632 فاطمه عامر سالم 92.00                      
0059640895 نوره صالح عe الكر#"  46.00                      
0062689422 محمد مبخوت مر? عe الكر#"  46.00                      
0066750822 مi] عامر عمر صالح عمر 92.80                      
0068770202 سالم سعيد احمد سالم 92.00                      
0069320859 فاطمه صالح مر? عe الكر#"  46.40                      
0074344618 رابعه عامر عمر صالح عمر 92.80                      
0074750000 غانم صالح مر? عe الكر#"  46.00                      
0077354939 مريم عامر عمر صالح عمر 92.80                      
0001205501 زينب حامد قاسم سعيد المشهرى 200.00                   



0049584246 ] المنصورى D]عبيد محمد حمدان سالم 300.00                   
LB95663001 ميشال انطوان بستا#]  292.00                   
IN00545705 YOUSUF ALI KHAN 13.60                      
0016303549 مبارك حمد المنصورى 1,230.40              
0033527183 فارس عامر صالح محمد عامر الراشدى 5.40                         
0018883877 ى DEمريم صالح حسن صالح المه 220.00                   
0029425343 ى DEاحمد صالح حسن صالح المه 840.00                   
0015465960  [ D]اسماء مو{ احمد حس 2,461.00              
0041109781 Tدره محمد حمد سعيد العري 5,309.20              
0056009691 Tحمد محمد حمد سعيد العري 5,357.60              
SY00735417 زهDE حامد غانم 400.00                   
SY00662154  [iالبتول طريف الحسي 271.60                   
0010527618 ي� "Eسالم سعيد صالح فضل ال 290.00                   
0068344871 سالمه عبدR مطر المزرو? 5,309.20              
UK00235147 MOHAMED AHMED ABOU ZOUR 86.20                      
0047219153  �iعوشه حمد حارب حمد الكوي 4,884.00              
0050842145  �iعلياء حمد حارب حمد الكوي 4,884.00              
0085689327  �iمريم حمد حارب حمد الكوي 4,884.00              
0097408997  �iحمد حارب حمد الكوي eع 4,884.00              
0019737346 سيف عe سيف سلطان العوا#]  640.00                   
SY00048591 eمحمد مروان انس خربوط 600.00                   
0043972210 سالم مبارك rور سالم الظاهرى 1,351.60              
0025956868 بدريه سالم خميس 1,230.40              
0031661785 سوسن سالم خميس 1,230.40              
0006686854  ~Mسمرا ادريس سلطان سالم الحب 59.40                      
PK00965449 ZEERIK AHMAD MUBARIK 655.00                   
0091442698 ى DEالمه eاحمد ع eشيخه خليفه زوجه ع 4,656.00              
0003122315  ~Mمحمد غريب راشد محمد الوح 940.00                   
CA00963366 MOHAMED SAID HABIB 3,190.00              
EG00046729 عمرو محمد رضا ابراهيم عزوز 400.00                   
LY00542250 مصباح محمود سالم المسال#�  161.00                   
PK00387653 MOHAMMAD MUSTAFA ALI MALIK 2.20                         
0099280130 احمد سعيد مزرو? 46.60                      
0020015032  "# DEمحمد سالم سيف صقر المح 20.80                      
0082518565  "# DEمنصور سالم سيف صقر المح 22.00                      
SY00467191 محمود ز� لو{ 2.60                         
0007555616 زايد سلطان يسلم بن حويل 708.00                   
0096137293 منصور محمد منصور 1,230.40              
JO00452512 ه DEعبدالرحمن عبدالرزاق محمود ابو شع 851.00                   
0021558119 بخيته هداف سالم مسلم الراشدى 1,079.60              
KM00532104 ABDOURAHAMANE MUSTAPHA ALWI ALHASHIMI 220.00                   
0027529184 ى DEسالم حسن محمد المه eع 1,080.00              
PS00682133 محمد اسعد عباس 400.00                   
LB00508099 RAMZI ABOU EZZEDDINE 4.00                         
PK00425420 SYED AMMAD UDDIN JAMI 160.00                   
PS00054071 يوسف نمر حطاب راضيه 400.00                   
0008401474  [ D]خالد غسان صب� حسن الغص 475.00                   
0017191409 عفراء عبدR زوجه صب� غسان صب� 5,831.20              
0022456251  [ D]صب� غسان صب� الغص 2,531.20              
0026829893  [ D]علياء صب� غسان الغص 2,612.20              
0033421599  [ D]روال غسان صب� الغص 300.00                   
0065583683  [ D]غسان صب� غسان صب� الغص 2,503.60              



0072781223  [ D]مها صب� غسان صب� الغص 2,612.20              
0045458546 شيخه عبدR محمد عقيل باعباد 528.80                   
0069728824 رقيه عبدR محمد عقيل باعباد 3,601.00              
0081508228 فوزيه عبدR محمد عقيل باعباد 3,540.80              
0048904131 حامد محمد حسن الكاف  بi] هاشم 3.80                         
0005478847 عe هادى عe الحبا#"  800.00                   
0038614255 محT عe فالح جابر 92.00                      
0045669159 فاطمه عe فالح جابر 49.20                      
0078721920 eفاطمه سعيد سالم ع 134.40                   
0095496718 فالح عe فالح جابر 49.20                      
JO00784581 اسامه محمد عزالدين الرشق 0.40                         
EG00623378 محمد متوh عبدالواحد ابوعمايم 10,079.00           
DZ00450012 Tناديه تمي 400.00                   
DZ00458807 Tنوره تمي 200.00                   
EG00746640 ] البنا D]وحيد السعيد السعيد ابوالعين 600.00                   
0009653181 منال عبدالرحمن منصور 1,200.00              
0005711589 فاضل سيف مبارك فاضل المزرو? 695.00                   
0098786855 عيM خليفه احمد المحمود البلو{~  457.00                   
0065879900 محفوظ محمد احمد محمد عe بخيك 100.00                   
EG00316495 محمد عبده محمد فياض 644.00                   
JO00685864 ايهاب نافذ حلT شعث 17.60                      
BG00698677 IRINA DELCHEVA KOZALIEVA 254.80                   
0004503607 كه المستثمر االمارا#� ذ.م.م ~r 5,042.40              
JO00648132 Rاحمد عبد eخالد ع 220.00                   
0069880280 خالد عبدالرحمن عبدالهادى يوسف محمد الشيخ 1,300.00              
JO00475220 ي� �Eباسل غازى محمد مس 430.00                   
JO00521478 مثi] محمد عبدR الحياصات 80.00                      
SG00986985 SUSAN LIM MEY LEE 64,900.00           
0095684321 Mخليفه قريوش القبي [ D]شمه حس 108.00                   
0097434627 عبدR راشد احمد محميد المانع المنصورى 2.00                         
SY00793558 صايل نبيه مكارم 34.00                      
CA85410036 BASEL MUSTAFA ABU ALRUB 1,600.00              
0008844751 Tسعيد صالح النعي eع 3.00                         
IQ00655479 رافد عبدR ابراهيم 338.00                   
0015269931 محمد ب� خادم المزرو? 1,230.40              
0031082664 Mمطر محمد الفاره القبي 1,071.20              
0040211492 احمد راشد عبيد المنصورى 1,294.40              
0004753530 محمد خليفه محمد هادى المنصورى 9,169.60              
0024262400 سعيد خليفه محمد هادى المنصورى 9,169.60              
0019789052 محمد عe مصبح الكندى المرر 1,290.00              
0019355643 مصبح مبارك مصباح المرر 4,840.00              
SY00512473 عماد اسماعيل رزق عسكريه 220.00                   
0093481269 بدر مبارك عe سيف المزرو? 830.40                   
0091094543 حمد ناt جابر الحمادى 6,000.00              
0094836401 ناt حمد ناt جابر الحمادى 22.60                      
0019462659 مريم مرشد عe  مرشد المرر 4,642.80              
0044197551 حمد عe سلمان محمد المزرو? 5,039.20              
0031588722 حميد حمد احمد سيف حريحر المزرو? 150.40                   
0065857420 منيه حمد احمد المزور? زوجه سالم حريز 150.40                   
0042381328 eالهام eاحمد سيف مو{ ع 5,894.00              
0004571900 سلطان محمد خليفه محمد المزرو? بi] ياس 8,000.00              
0002314788 rحان محمد rحان صليبيخ العامرى 4,840.00              



0005414789 محمد سارى بلوش براك المزرو? 200.00                   
0004696773 عبدR ابراهيم كمال جابر خلف الحمادى 3,902.00              
0043988845 ه مرشد عe مرشد المرر DEم 4,642.80              
0048466697 عويضه مرشد عe مرشد المرر 4,642.80              
0052172407 ه مرشد عe مرشد المرر "Eع 4,642.80              
0058238583 عe مرشد عe مرشد المرر 44,614.60           
0070236452 محمد مرشد عe مرشد المرر 4,642.80              
0086155492 العنود مرشد عe مرشد المرر 4,642.80              
0015854158 امنه صغDE زوجه عبدR حرمش راشد 1,070.00              
0027361411 ساره عبدR حرمش راشد حرمش المنصورى 1,070.00              
0029370385 عبدR حرمش راشد حرمش المنصورى 5,991.60              
0041541773 ] سلما#]  D]ساره سلطان محمد حس 2.40                         
0061381751 ] سلما#]  D]هنادى سلطان محمد حس 2.40                         
0092528271 ] سلما#]  D]خوله سلطان محمد حس 2.40                         
0096876994 سالمه عشDE عe سليمان المزرو? 2,510.00              
0021028635 Mعتيق سعيد عيد سعيد القبي 2,000.00              
0057702334 عe ظبيب عe سليم العامرى 3,220.60              
0055236198 مصبح الكندى مصبح الكندى المرر 571.20                   
0048595764 محمد صياح محمد عبيد المزرو? 5,375.00              
0078082668 سلمان مطر سهيل محمد المزرو? 2,318.40              
SO00645894 ABDULBASIT YUSUF HAJI IBRAHIM 100.00                   
0018531352 حمد سند محمد الوجيده الكر#"  35.00                      
0002177433 عe احمد عe الكندى المرر 1,880.00              
0020938799  [iخميس الحوس eع Mسالم عي 2,280.00              
0075886744 حمد سلطان محمد مرخان المنصورى 2,300.40              
0089132940 سلطان محمد مرخان المنصورى 2,420.00              
0029891833 مبارك سلطان مرخان المنصورى 2,300.40              
PS00486533 عماد ابراهيم محمد الطويل 415.00                   
0009614321  "iاحمد عامر احمد النق eع 495.00                   
0026940188  [iاحمد سليمان بخيت سالم الحوس 45.00                      
YE00192589 انور محمد هيثم العامرى 149.00                   
0021111976 علياء الياس كيفور شاوى 16.00                      
0055458250 حسن عمر عبدR بن عمرو 35.00                      
SY00214425 ] جعفر D]فاطمه ام 180.00                   
0040962437 Tحمد السال tمحمد سالم نا 1,080.00              
0084188029  "iاحمد سيف المصع eع 180.60                   
0009815425  "iوضحه سالم محمد سعيد الكع 600.00                   
0022355360 احمد محمد عبدR احمد الدهما#]  46.60                      
PS00254470 خلود محمود العبد مو{ سمهدان 3.20                         
JO00065485 خالد محمد حمد شناق 200.00                   
0007765444 محمد عe سالم عبدR باوزير 241.00                   
SY00223598 ] المجاهد D]ربيع محمد تحس 0.80                         
UK44987751 SULEMAN UMER 100.00                   
0032237222 اسحق خميس احمد نورى البلو{~  4,092.80              
0045616278 فاطمه جمعه عبدR البلو{~  1,220.00              
0005231699 ] ش. ذ . م .م DEكه كيه ام بروبرت ~r 54,000.00           
JO00650854 طلعت شبعان عبدR الشبعان 290.00                   
JO00766920 Rاياد صالح حسن عبد 800.00                   
SE00981265 ROMAN GRZEGORZ CICHULSKI 1,863.60              
0006480360 خليفه سيف سعيد القمزى 4,300.00              
0012345246 وسيم اسحق سليمان محمد ابو شوشه 548.60                   
0033346015 زين حسن احمد العزب الحضارم 15.00                      



JO00952145 � وليد مو{ يونس ال_~ 410.00                   
SD00521884 م� الدين سيد احمد عبدR الغول 2.00                         
PK00045676 MANSOOR AHMAD 200.00                   
0005565479 سلطان عe عبدR عe القشارى المنصورى 184.00                   
0053425233 وك يسلم صالح العمرى "Eخليفه م 200.00                   
0093141342 هدى مفرج عوض محمد العامرى 13.60                      
0034216441  �iعبيد عتيق سالم عزران الرمي 1,000.00              
LY00258994 عبدالحميد فت� فرحات 1,000.00              
0003995049 eخالد محمد عبيد محمد الحمر ال ع 300.00                   
EG00542391 بهجت عثمان عe مو{ ابوالليل 574.00                   
JO00735427 طارق محمد نظDE شبيب 270.00                   
SY00687813 باسم نعيم جرجور 4.00                         
0096635918 عبدR احمد قاسم الجهورى العامرى 161.00                   
PS00596538 ] حمد D]ايمن حس 11.60                      
0082543686 عتيق فنون سعيد حمد الفال{ 170.60                   
0082688726 عائشه زايد راشد فرج الزعا#"  360.20                   
0006035172 Mسعيد مكتوم احمد هارون القبي 575.00                   
0070915405 Mعلياء خالد خلفان القبي 1,420.00              
SD00635450 وليد بابكر رمضان محمد 535.00                   
EG00087324 احمد عبدالعزيز عبدالقادر عبده 756.00                   
EG00226394 عصام الدين عبدالرزاق محمد سالم 420.00                   
0075894769 عe سالم عe مبارك الجزي¨ 5,200.00              
IN00358268 VYAS DIPAK SHANKERLAL 62.80                      
JO00813376 Mسناء محمد اسعد العي 450.40                   
0005426487 ] ابوبكر عe الحامد D]حس 200.00                   
PS00458139 اياد ابراهيم يوسف الغول 285.00                   
0053970862 وز  الكندى DEوز بالل ف DEف 34.20                      
YE00845799 عيدروس محمد السقاف 330.00                   
SY00984430 عبDE احمد عباس زوجه محمد غيث صفيه 180.40                   
BD00529854 MD.GULZAR HOSSAIN MD.A.GONI MIAH 3,280.00              
0016015050 خلفان سالم الرضه محمد المزرو? 2,600.00              
0029991130 احمد محمد عيضه الراشدى 131.00                   
0008877160 اه عال ق الحمادي زوجه مرزوق فالح الحبا#"  0.40                         
0042587645 مرزوق فالح جابر الحبا#"  1,070.00              
0083242630 نجالء مرزوق فالح جابر 613.40                   
0009456544  [iمحمد الحوس eاحمد حسن ع 677.20                   
0068312284 ي� المزرو? "Eحميد ال Rخميس سالم عبد 140.00                   
EG00964860 ابتسام عبدالفتاح عe دحروج 140.00                   
JO00986538 احمد خليل اسماعيل ابوكحيل 13.60                      
IN00528566 MOHAMMED MOID KHAN 435.00                   
0004444073  [iجمال محمد عبد الحميد راشد الحوس 3.80                         
0017192463 حسن عe عباس محسن النويس 151.00                   
0035347958 ى DEاحمد الكث Rعبد eرائد ع 2,588.80              
PAK0093169 IQBAL HUSSAIN GHULAM ABBAS 2,365.00              
0027655156 سالم محمد اسحاق الصيعرى 4,619.00              
0028243224 مانع سالم محمد اسحاق الصيعرى 4,619.00              
SY00521478 hكلود اندره اسطنبو 1,400.00              
0028059716 محمود عe عبدR جاسم الحمادى 4,614.60              
0012444124 شفيقه عبدR صالح 400.00                   
0099178813 سعيد ناt سعيد متوه المهرى 12.00                      
0092729026 حمده حمد عe عبدR المنصورى 2.80                         
0065856466 hور المنهاr "#طارش طماطم حر 2.00                         



0079243085 ى المنصورى DEزايد مبارك سعيد الوح 4,000.00              
0058477989 eسيف محمد ح�" محمد الهام 800.00                   
0027221610 عe هالل محمد سليمان الكندى 7.80                         
0051413627 ] ناt محمد احمد الواحدى D]ام 42.80                      
0090104615 ذهبه صالح زوجه احمد عe مبارك 127.00                   
0051701683 ى "Eاحمد الكع Rعوض عبد 2,619.00              
0005914742 حليمه سعيد مفتاح العلوى 58.80                      
0003568786 hبخيت سهيل سالم المنها 356.00                   
0006864250  "iعوض خلفان جمعه الكع Rعبد 241.00                   
0076933215 صالح اسعد ثابت 180.00                   
0006586912 محمد مطر محمد معيوف حويرب المنصورى 2,000.00              
0066284316 hعهد كرامه صبيحان العبد السما� المنها 675.00                   
0005918974 بخيت حاتم سعيد مسلم المحر  العامرى 56.00                      
0091420826 ى DEالكث DEزوجه سعيد صغ eالخيار ع 302.60                   
SA00278564 محمد بن نصار بن محمد النصار 441.60                   
0087384017 eابراهيم يوسف جابر ال ع 14.60                      
SA00997610 سعيد بن هادى بن صالح المحامض 13.00                      
0017621313 مزنه حمد عبدR سبعان 1,225.40              
0074131321 سالم سعيد بريك عe المهرى 41.00                      
0006561927 ] القحطا#]  D]حس Rثمره عبد 240.20                   
0006661016 سعيد سويد زايد سويد قشمان المنصورى 680.00                   
0001265401 ] الحار#�  D]طالب حس eع Rعبد 400.00                   
0081812544 مساعد حسن عمر عبدR بن عمرو 87.60                      
0084542554 عمر عامر عوض  ناt العمرى 6.80                         
JO00548750 هيام باير عيد السليمان 400.00                   
0079614557 ايمان صالح احمد صالح المشاجر 2,461.00              
0022100001 نوره محمد سالم المنصورى 4,642.20              
0075219403 محمد سالم المنصورى 1,294.40              
0057181556 سالم مبارك عيد ناt المنصورى 91.20                      
0074129524 hبخيت النوه احمد المنها DEعم 96.60                      
0023225159 مريم سليم شويرب العامرى 1,029.80              
0047392905 سعيد محمد عجب حمد الهاجرى 420.00                   
0025858663 محمد عبدR حمد عبداللطيف الجابرى 200.00                   
0006649758 eمحمد عبدالقادر محمد ال ع 1,387.80              
0008621147  �cمال محمد المرزو [ D]حس Rعبد 125.00                   
0028976622  �cشمس المرزو Rاحمد حسن عبد 237.60                   
0036701252 صالح حسن حمد عe الهاجرى 3,077.60              
0002669412 روضه سعيد عe المنصورى 200.00                   
0070096670 ] سالم صالح الراشدى D]محمد حس 96.00                      
0003898276 مفرج عe سالم بجاش الهاجرى 648.00                   
0040278208 وك سالم محسن الهما  "Eم 4,000.00              
SA00445830 مطلق بن عوده بن مطلق الشمرى 8,200.00              
YE00136552 فهد عبدR محمد العمودى 215.60                   
0040640551   [sخالد ساعد سالم خلفان الح 1,075.00              
0085210145   [sساعد سالم خلفان الح 2,016.60              
0029428293 hالمنها DEصالح سليمان العمر الخب 6.40                         
0091626539 مليون محسن زوجه صالح برك فرج الجابرى 92.00                      
0008977201  "iالجني eنا�" مبارك حمد ع 3.60                         
0062271370 عبدR صالح سالم صالح العامرى 1,500.00              
0045846254 محمد سويد زايد قشمان المنصورى 1,660.00              
0040316877 سعيد مبارك عايض بن شمالن 5.20                         
0096574082  DEيوسف ابراهيم حسن ال بش Mعي 400.00                   



0001011979 مرزوق جمعه جرش عe المزرو? 246.00                   
PS00995201 eمحمد ابراهيم محمود احمد ع 420.00                   
0002595460  "# DEسيف صباح محمد صباح المح 570.00                   
0018115155 eسهيل كنيش عبيد كنيش مبارك الهام 2,300.40              
0024727640 eعبيد كنيش عبيد كنيش مبارك الهام 1,300.40              
0007121784 سعيد محمد عe مرشد المرر 2,000.00              
0079446994 محمد ثعيلب صقر مسعود العامرى 200.00                   
0085406829 قدريه محمد زوجه ابراهيم احمد احمد 1,617.40              
0068138662 حميد جاسم براك محمد المزرو? 80.40                      
0089341766 محمد سيف عe صابر المزرو? 2,300.40              
0080918417 اسامه صالح ناt محمد جعبل 4,642.80              
0013624053 محمد عe حميد المنصورى 147.80                   
0050111886 محمد احمد عe الكندى المرر 2,654.20              
0002766216 خالد مبخوت مر? عe الكر#"  46.00                      
0024751022 حمده محمد عe الكر#"  46.00                      
0002365598 امنه مرشد زوجه سارى مبارك سالم 2,141.00              
0046954124 احمد عبيد محمد عبيد العامرى 250.00                   
EG00675924 ف الحسيi] منصور الحته ~rا 15.40                      
0002541454 eاحمد فاضل سعيد الهام 2,000.00              
0019078248 صالح محمد صالح المزرو? 529.60                   
0021749340 Tحامد محمد صالح جويسم النعي 3,382.00              
JO00578391 نصار محمد صادق منصور 2,600.00              
0006132422 احمد درويشعتيق احمد راشد المزرو? 900.00                   
0057549930 احمد راشد مبارك وليد الزعا#"  62.40                      
0011558522 شعله محمد عبدالجليل المطوع 201.00                   
0005434212 عبدR عe حميد الدر? 600.00                   
0095267575 سعديه حامد ارمله محمد ذيبان المنصورى 12.00                      
0007954073 ى DEمحمد ماجد المه Rماجد عبد 1.80                         
KE00876385 NAHID AWADH SALIM SAARY 598.00                   
PS00286256 ريما عيM الياس جحا 577.00                   
EG00420149 sابوالن "iفتوح عبدالن DEاحمد سم 553.80                   
EG01472580 زكريا محمد احمد عبدالهادى 600.00                   
0036288066 سلT سالم غانم شايع المنصورى 416.00                   
0053720058 ] مزاحم سعيد مزاحم D]حس 900.00                   
0074114894 ى DEعبيد غانم المه Mراشد عي 1,100.00              
0003541258 حمدان ناt عبدR حمدان الزعا#"  200.00                   
0009142891 فاطمه محمد زوجه احمد هالل عرار الظاهرى 3,000.00              
0001491972 اسماء عيM زوجه عبيد راشد جمعه عبيد 800.00                   
0079872792 خالد عبدR سعيد عe الزعا#"  17.80                      
0027722911 عبدR احمد غانم سلطان السويدى 100.00                   
0006422946 قاء الحمادى حمد عبدR محمد عe ال_~ 72.00                      
0002884652 عائشه سعيد محمد جاسم الزعا#"  14.00                      
0067187747 Tسيف فاضل كامل احمد الهاش 1.60                         
0012463456 فريد محمد العبد عبود الجابرى 0.20                         
0060618107 بدر عبدR عe سيف 36,308.80           
0035499171 Mسعيد شخبوط سليمان الشام Rعبد 300.00                   
0045829930 هادف الحز  قناص عe العامرى 1,200.00              
0045784518 موزه راشد ب� الظاهرى 1,000.00              
0028625522  "iسالمه سويد حليط سويدان النصي 600.00                   
0016934355 Mسليمان محمد سالم الشام 14,170.00           
0099997554 Mالشام Rعبد eعائشه ع 5,490.00              
EG00064503 محسن صالح صالح العدل 1,800.00              



0062919883  "iثامر ربيع ابراهيم خميس الجني 1,355.80              
0045698546  "iمحمد بخيت سعيد بخيت الكت 1,000.00              
0016515225 سعيد عe النو#" عبدR الظاهرى 165.60                   
0012436444 حمد الدهيT حمد سهيل العامرى 500.00                   
0004838824 ى DEفاطمه سعيد خادم المه 1,000.00              
0007878954 محمد ظافر عبدالهادى صوفان االحبا#"  4,812.80              
OM00095762 سالم بن سيف بن ناt الخميسا#]  560.00                   
0005667821 eسعيد خليفه محمد شلبود الخي 985.60                   
0055114447 عبدR صالح عe المنصورى 1,520.00              
0084215123 Mمحمد سالم سيف حميد الشام 19.00                      
0003422005 ى DEموزه محمد زوجه مبارك محمد زيتون المه 2,442.00              
0090556633 ى DEمحمد مبارك محمد زيتون المه 14,302.80           
0049153160 hغبيشه سعيد زوجه را¤] مبخوت يعيل المنها 2.00                         
0006944769 يوسف احمد محمد عبدR البلو{~  200.00                   
0095040104 محمد سيف محمد سيف الظاهرى 4,642.80              
0001688178 Mسعيد الشام eسعيد سالم ع 1,097.80              
0031345551 Mبيات غانم بيات سند القبي 161.00                   
0077854832 Mورثه المرحوم محمد راشد الشام 42.80                      
JO00650227 مi] خليل محمد سالم 100.00                   
0058286455 سلطان سعيد راشد سعيد المنصورى 213.00                   
PS00956175 نجوى طالل احمد حجاج 256.00                   
0008467961 فاطمه محمد زوجه محمد بخيت محمد المزرو? 400.00                   
0076844150 شيخه ناt ب� ناt المزرو? 980.00                   
SY00222654 محمد محمود الحم£ 39.20                      
0034271104 لT نصيب زوجه عe عجالن عe هالل السبو{ 150.40                   
0034071098 ايمن يوسف الشيخ عبدR المبارك 3,523.00              
0004343231 Mنعيمه جمعه محمد القبي 58.80                      
0081757423 ابراهيم راشد حميد الزعا#"  484.80                   
0008695727 شيخه محمد ناt الزعا#"  1,802.80              
0074461920 Tمحمد ابراهيم احمد التمي 200.00                   
0009956211 عايده عبدالجواد ارمله سالم الزعا#"  200.00                   
0032596097 سعديه عامر عبدالعال 200.00                   
0038628289 محمد سالم عبدR الزعا#"  247.00                   
0003088951 ساره خليفه محمد عبدالرحمن المبارك 4,730.80              
0019811938 فاطمه حمد عبدR المبارك 26.20                      
0028936936 مالك عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المبارك 2,822.80              
0029533656 نبيل عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المبارك 46.60                      
0093026817 ريم خليفه محمد عبدالرحمن المبارك 20.80                      
0075485869 مطر سعيد مبارك المنصورى 161.00                   
0098497563 نوال خالد عبده عe عثمان 4.80                         
EG00986631 R محمد فتح Rهشام عبد 209.80                   
0061474547 علياء غانم زوجه عبدR سعيد صالح 1,412.00              
0074326587 عبدR محمد خليفه عe الظاهرى 1,000.00              
0099558338 شمسه حميد عe المزرو? 2,000.00              
0005366294 Tمحمد منور حمود الحاز  الهاش 272.00                   
UK00256317 FALAH HASAN MUSTAFA 590.00                   
0042547819 فطوم ابراهيم نبيه محمد سالم 353.80                   
0057445049 عواطف ابراهيم نبيه محمد سالم 1,008.40              
0065234218 مها ابراهيم نبيه محمد سالم 353.80                   
0065527894 مواهب ابراهيم نبيه محمد سالم 353.80                   
0075847596 راقيه ابراهيم نبيه محمد سالم 353.80                   
0075848579 حامد ابراهيم نبيه محمد سالم 376.40                   



0093396246 ام السعد عe حسن 607.80                   
0057770933  �cيوسف مرزوق جوهر المرزو 45,160.40           
JO64122510 بديع احمد حافظ رحال 740.00                   
0030145464 eمريم احمد زوجه عامر محمد خلفان الهام 1,056.00              
0098257545 Tمحمد خميس  عبيد النعي 1,660.00              
0004447007 ] عe الخورى D]احمد محمود حس 12,000.00           
0041895040 ] عe الخورى D]سعيد احمد محمود حس 5,670.00              
0096471726 هاشم مسلم سليمان عبدR الكيو  7.60                         
0023722871 سمر عe زوجه محمد احمد محمد نا�" الحاشدى 191.40                   
0008223338 Tصالح مبارك عوض مبارك بن حيدره التمي 1.60                         
0004967853  [iمحمد اسماعيل الحوس eمحمد ع 4,544.40              
0011488963  [iمحمد اسماعيل الحوس eسلوى ع 4,042.20              
0005545474 سيف عبيد عيM سلطان السويدى 292.00                   
0002156986 Mسعيد القبي DEبخيته حميد زوجه سعيد مه 54.00                      
0023129293 Mغانم القبي eمبارك مبارك ع 109.20                   
0070217596  "# DEميثاء سيف المح 2,524.80              
0001230540  "# DEمحمد سعيد فرج المح Mعي 1,800.00              
0067846650 Mب� احمد خليفه كنيش القبي 2,100.00              
0083008504 محمد ناt محمد سيف العلوى 3.40                         
0004976938 خالد خادم سالم حرموص المنصورى 200.00                   
0079321421  �iسعيد خميس سيف الغي Rعبد 18.80                      
0049859846 Mمطر الشام eخلفان ع eع 970.00                   
0073383947 ى DEرحمه المه Rعتيق خلفان عبد 340.00                   
0045714571 عبدR عبدالرحمن احمد محمد النيادى 3,234.00              
0042270296 Mصالح بتال بوعالمه القبي Rعبد 3,501.00              
0062849088  "# DEدانه محمد خادم المح 2,150.00              
0006451287  �cمحمد زوجه سلطان ابراهيم المرزو [iم 55.00                      
0005645640 ] المرر D]خلفان خلفان بالطح Mعي 1,344.00              
EG00023768 شحاته محمود احمد 200.00                   
0041945159 محمد مجاهد عبدR سالم مسلم بالليث 301.40                   
0029917747 عبدR حميد عبدR المعمرى 736.00                   
0020162297 سعيد احمد سعيد صالح المري�]  2,443.00              
EG00821523 وس [tتاو Rايمن موريس عطا 140.00                   
SY00010236 عالء عطيه سليم محمد 1,400.00              
SA00745893 مؤيد بن عبدالمحسن بن احمد الرمضان 693.80                   
0002158545 مبارك شعفان عبيد عوض العامرى 142.80                   
0002880841 عبيد شعفان عبيد عوضالعامرى 47.00                      
SD00875213  [ D]االم DEحسن بش "iمحمد المجت 600.00                   
SY00594297 امل فضل R زيتونه 400.00                   
0026492400 عبدالكريم محمد احمد نا�" المنصورى 400.00                   
0090015873  �cالمرزو Rفيصل عبدالعزيز عبد 551.40                   
0005454014 خديجه ابوبكر زوجه عبدR عمر المحضار 768.00                   
0096912250 طلحه اسماعيل  زوجه/ابوبكر جعفر العيدروس 2,769.60              
PS00490854 بشDE عبدالرحمن البنا 8.40                         
0031629505 Mسلوى سعيد محمد سعيد القبي 2,461.00              
0048702495 Mعلياء سعيد محمد سعيد القبي 2,461.00              
0067619428 ى DEرجاء خادم راشد خادم المه 2,640.00              
EG00025232 فاطمه عبدالوهاب حسن السقا 450.00                   
0042772101 عتيقه عيM زوجه جاسم احمد الهندى 19,031.20           
IT00995820 AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI 1,000.00              
0010925877 محمد عe عبيد محمد الفزارى 5,940.00              
0034507722 ف الفردان ~r سيد [ D]حس 4,642.20              



0048821655 مريم عe الفردان 2,483.00              
0067246267 ف سيد عe سيد ماجد الفردان ~r سيد 5,811.00              
0091217858 ابتسام احمد عe الفردان 4,642.20              
0068421297 فاطمه عبدR سعيد القمزى 2,465.80              
0068814360 عبدR سعيد القمزى 2,465.80              
0065154279  �cمحمد برتوى المرزو eفؤاد خليل ع 600.00                   
0006082100 عبيد ناt الزعا#"  4,601.00              
0050247080 فاطمه ناt الزعا#"  4,601.00              
0059503931 امنه ناt الزعا#"  4,601.00              
0079019647 مريم ناt الزعا#"  4,601.00              
0081192629 شيخه ناt الزعا#"  4,601.00              
LB00516223 مايا سا  كنعان 80.00                      
0032145685 Mالقبي eان احمد ع "Eخالد ج 1.80                         
0083563223 نعيمه احمد محمد عمار الظاهرى 41.00                      
0065585551  �iر سعيد الرمي [ DEمعضد صالح م 150.00                   
PAK0052640 TAUSEEF ABDUL GHAFFAR 1.80                         
0060682286 احمد ناt سعيد عثمان الواحدى 779.80                   
PAK0078765 ALTAF QADIR 200.00                   
SY00961823  �cمحمد خالد ممدوح الجرا 200.00                   
0078336040 ساره مرزوق مبارك مرزوق المنصوري 6,787.60              
PAK0097610 FAISAL MOHAMOOD 480.00                   
0015264895 عيM محمد ناt الميل 540.00                   
0001549325  [iالحوس Rمحمد عبد Rهند عبد 4,614.60              
0011550591 اسماء احمد محمد احمد 101.00                   
0064237864 احمد المر احمد 24.60                      
MA00513487 زينب الضويو 300.00                   
BD00231256 ABDUL KADER MOHD NAZIR AHMED 2,400.00              
SY00065259 احمد ماهر محمد ياr الحم£ 403.80                   
0005326265 بخيت محمد احمد ديال ن المزرو? 905.40                   
0037843947 صفيه ابراهيم محمد 4,601.00              
YE00878414 محمد حسن عطيه 800.00                   
YE03031937 hعبدالعزيز عبده محمد الدا 100.00                   
0002840697 خالد سعيد خلفان راشد المطوع الظاهرى 3,200.00              
PK00989658 MUHAMMAD NAVEED CHAUDHRY 154.80                   
SY49070040  �Eعبدالرحمن محمود الع 420.00                   
0008252565 احالم حسن عبدR محمد الظهورى الش� 110.00                   
0009623021  ~Mعبيد محمد عبيد محمد الجري 200.00                   
0009755421 ى DEى الحم "Eسعيد العك eصالح ع 1,000.00              
0079017962 محمد فاهد سعيد نصيب المزرو? 407.80                   
0017284201 ] الحامد D]عبدالرحمن هادى حس [ D]حس 80.40                      
JO00234028 يوسف فارس يوسف صالح 8.60                         
0078465808 عبدR ابراهيم محمد سلطان رابوى 700.00                   
0006450859 اسماء درويش راشد محمد لوتاه 1,817.60              
0005644099  [iالحوس eع Rحامد عبدالرحمن عبد 200.00                   
0065215480 ى DEحسن بامجبور الصع Rعمر عبد 86.20                      
0068817979 يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك 1,920.00              
0085045520 محمد حسن سعيد بامجبور الديi] ال بريك 200.00                   
0029763041 مريم عe محمد عe المازم 1,294.40              
0063568207  [iالحوس eجمعه ع 4,610.00              
0009683724  [iالحوس Rابراهيم عبد eع 520.00                   
0061048944 فاطمه محمد طاهر لهدان 2,473.20              
0085217548 صالح احمد صالح سالم المنصورى 17.60                      



0008899228  �Tصالح شحبل التمي Rخليفه حمد صالح عبد 83.00                      
0006754433 eمروان صالح مبارك ع 94.00                      
0032665857 مريم احمد زوجه خلفان احمد خلفان 0.40                         
0009422258  "iرضا مصبح خليفه عوض الكع 12.00                      
0055310278 خوله جمعه زوجه لؤى مبارك الغافرى 20.00                      
0006452078 موزه محمد زوجه عe محمد مطر الرزه 200.00                   
0070135677 فاطمه سليمان حميد سعيد السعيدى 41.80                      
0027527882 خليل ابراهيم عيM عبدR الدهمش 103.20                   
0074055470  [ D]المصعب [ D]صالح حس eنعيمه ع 500.00                   
0024658245 ? ريس ناt سعيد ال_~ 254.40                   
0072922407 فاطمه سليمان سعيد عe الخضورى 71.20                      
0004354432 محمد حمد سلطان ثابت المنصورى 300.00                   
0099124736 محمد سالم سعيد الغيال#]  628.00                   
0085746633 حمد عبدR محمد احمد الحمادى 522.00                   
0084942814 مبارك سيف محمد الحديe المنصورى 2,042.00              
0007425500 طارق احمد محمد عبدR الحمادى 326.00                   
0020562369 عبدR سيف محمد المنصورى 2,600.00              
0004477553 ] محمد سيف المنصورى D]حمد مجين 400.00                   
0002477312 محمد قران خميس راشد المنصورى 3,779.60              
0007213866 خميس قران خميس راشد المنصورى 45,539.00           
0032787075 ] سالم نايع المنصورى D]شاه 2,300.40              
0082894736 مبارك سعيد محمد الحديe المنصورى 1,000.00              
0024184403 خاتم محمد خاتم محمد الحمادى 800.00                   
0090527411 سالم جمعه احمد جزائرى 1,840.00              
0003262820 سلطان محمد يوسف خلفان الحمادى 4,400.00              
0014942861 يوسف محمد عبدR محمد الحمادى 1,400.00              
0006995120 ] السويدى D]سلطان شاه Rرفيعه عبد 524.00                   
YE00918363  [iفضل مطلق مث 466.80                   
0004525642  [iاحمد الحوس Rاحمد عبد 200.00                   
0055650238 محمد عبدR راشد احمد حمدوه الش� 2.60                         
0089954938 مهند عبدR راشد احمد حمدوه الش� 2.60                         
0013136452 Tعنود محمد حمد سعيد العري 1,345.20              
0065781231 احمد عبدR عe عامر الجسا{ 1,187.40              
0065781233 روضه احمد عبدR عe عامر الجسا{ 5,020.00              
0065781234 مثe محمد زوجه احمد عبدR عe الجسا{ 145.20                   
0074541016 رحمه سعيد محمد الهناوى 322.60                   
0003755780 eالغف eمبارك خليفه مصبح ع 1,000.00              
0095049597 سعيد مبارك سالم مال R سويس 1,034.80              
0068592733 علوى مساعد ناt احمد 25.00                      
0095444538 Mراشد بوهندى الشام eحميد راشد ع 283.20                   
0079586694 عبدR عبدالباسط ابراهيم سعد البطيح 20.80                      
0006932166 خR DE شمال الفارس 200.00                   
0098456765 عe عثمان عثمان عe الش� 0.20                         
PK00784108 KHALIQ UZ ZAMAN KHAN 576.00                   
0007171256 راشد مبارك قران راشد المنصورى 11,440.00           
EG00658955 نبيل محمد احمد عامر 280.00                   
PS00457792 Mنبيل فت� عي 2,040.00              
EG00516494 حسن السيد التها  محمد 246.00                   
0002687514 محمد سعيد احمد عيM المنصورى 12,920.00           
0001447855 ] ال ب_~  D]هدى حسن احمد حس 76.00                      
0002525084 راشد حسن عبدR عe الحمادى 3,448.00              
0006556251 eسعيد احمد عابر ح�" الهام 330.00                   



OM00256399 فهد بن عزيز بن يوسف 942.20                   
0002525110 Mخلفان مبارك الشام Rحمد عبد 1,980.00              
0004596251  �iهالل الكوي Rسعيد عبد tنا 200.00                   
0031821879 فاطمه صالح زوجه سعيد عبدR هالل 200.00                   
0053711275  �iهالل الكوي Rمحمد سعيد عبد 1,400.00              
0078626207 سعيد سالم عe اليحيا#�  4,881.20              
0003719564 سعيد عيد محمد سلطان الظاهرى 400.00                   
0094909261 يوسف عبدالرحمن محمد عبدالكريم الهرمودى 1,600.00              
0013833057 امنه محمد مبارك سيف الريا  5,376.20              
0032368839 موزه محمد مبارك سيف الريا  5,376.20              
0033965349 يوسف محمد مبارك سيف الريا  4,642.80              
0046419563 مريم محمد مبارك سيف الريا  5,376.20              
0046576697 احمد محمد مبارك سيف الريا  5,376.20              
0019380993 سعد محمد سعيد نايع النيادى 119.60                   
0020117598 موزه سعيد زوجه سعيد نايع النيادى 1,580.00              
0044870209 ى DEالمه Rمحمد سهيل محمد عبد 1,960.00              
0080241291 ى DEالمه Rسالمه سهيل محمد عبد 6,772.40              
0020228292  "iيوسف عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الكع 0.60                         
0036017102 سهيل سليم سهيل عe باالسود العامرى 1,800.00              
0009261373 ] محمد بن رفيع D]جميل حس 2,000.00              
0087543219 سيف سعيد سيف معضد المشغو#]  100.00                   
0046419772 حمد مبارك خلفان عe غليطه القمزى 2.00                         
0030857216 سعيد عe ابراهيم عe البلو{~  2,300.40              
0036282246 Tمصبح محمد النعي eمحمد ع 1,267.80              
0097120242  "iم الكت DEمطر سعيد خلفان حض 320.00                   
0019235928 Tبخيت مطر بخيت النعي 1,294.40              
0082803315 ى DEطالب الكث [ D]خالد فيصل سالم 4,601.00              
0083866306  �cدرهوست المرزو Rاحمد حسن عبد 1,098.00              
0049197172 eسعيد شطيط محمد شلبود الخي 890.00                   
0064070474 فيصل سالم عبدR صالح بن اسحاق 1,043.80              
0048893526 عe عبدR عوض خميس العامرى 400.00                   
0076033393 ى DEحسن سعيد بن سلم الكث 303.60                   
0078722716 سعيد مراد عبدR البلو{~  400.00                   
0008816423 ناt صالح عبدR ريس العامرى 356.00                   
0001906921 مريم سعيد زوجه احمد غميل عامر اليحيا#�  190.00                   
0004775869 مبخوت مبارك سالم حمد بن شيخه المرى 176.00                   
0006542580 سلطان احمدعبدR الطاهرى 1.00                         
0028793899 حمد سالم محمد سالم العلوى 0.80                         
0065786082  "iالجني Mعي eامينه صالح ع 172.00                   
0014828358  "iعائشه راشد الكع 41.80                      
0065529016  "iفاطمه راشد الكع 41.80                      
0097271175  �cمحمد احمد عبدالرحيم المرزو 2,540.00              
0097856287  "iخميس مسلم الجني Rاحمد عبد 640.00                   
0045007745  [iعبدالعزيز صالح محمد صالح المخي 9.00                         
0093576389  "iجمعه حمدان سالم الكع 4,000.00              
0031142436 ه ظافر زوجه ظافر حمد مسعود االحبا#"  DEمن 2,300.40              
0025659687 سليمان عبدR عe الصيعرى 200.00                   
0042603978 Mمحمد الشام eشيخان ع 4,642.80              
0077982346 Mخلفان سليمان سيف سعيد الشام 14,066.80           
0004031885 Tالنعي eفارس سيف المر راشد ع 24.60                      
0032092452 احمد عامر محمد الحجرى 3,403.80              
0004156111 eخميسالخي eدويسع eحنان فريد زوجه ع 90.00                      



0095561376  [iجاسم محمد احمد حسن الحوس 240.00                   
0039248143 تعيبه ب� عبيد المزرو? 3,363.00              
0026388589 Mايمان راشد حمود الشام 9.00                         
0036868181 امنه خليفه راشد 53.20                      
0060258402 عبدR الطوير ناt بالمر العامرى 390.00                   
0014415852 عبدR حمد سالم مبارك الدر? 46.00                      
0008553849 فاطمه خليفه ناt المزرو? 4,601.00              
0091543422 يا#]  موزه الشيبه خميس عبدR ال_~ 5,831.20              
0036160058 Tسيف الذيب محمد النعي 4,116.20              
0039602770 جمال عe محمد القا¤] الظاهرى 5,033.00              
0030518703 Mسعيد الشام eمحمد سعيد ع 158.80                   
0039336478 يفه خليفه زوجه فهد عبدR احمد ~r 1,230.40              
0061591571 نوره عبدR احمد عبدR الظاهرى 1,299.20              
0003981652  "iعبدالرحمن سالم نعمان الكع 127.00                   
0058873143 سعيد محمد سعيد العضيe العامرى 1,960.00              
0093784919  "iسعيد حمد صالح الكع 1,000.00              
0076381711 فكرى قائد احمد حميد خرباش 1,431.20              
0003393206 محمد سعيد مسلم العامرى 9,589.60              
0053333471 صافيه محمد منصور العامرى 3,902.20              
0075547882 سالم محمد سعيد مسلم العامرى 4,542.20              
0077833405 Tسالمه بخيت سويدان النعي 4,840.00              
0036564678 موزه هالل زوجه سهيل محمد سيف الظاهرى 5,357.60              
0049512566 سيف سهيل محمد سيف الظاهرى 49.40                      
0059181771  "iمحمد سيف حميد حمد الكع 32.20                      
0002693002  "iالكت DEسعيد نصيب حمد عم 1,268.80              
0072108083 زهره مراد محمد 1.20                         
0002236565  "iسعيد ح�" محيل ح�" الدر{ الكع 1,000.00              
0052963485 Mسالم سيف حميد الشام Rعبد 334.60                   
0084630026 عبيد مسلم الزفنه مسلم العامرى 5,424.00              
0011081957 ورقه صالح عبدR العامرى 765.60                   
0049227660 صالحه سهيل سالم محمد نهيه العامرى 703.80                   
8050884196 نوره عe زوجه سعيد حمد عe سالم الظاهرى 80.00                      
0012181667 محمد عe محمد الراشدى 25,584.40           
0040877084 محمد حميد عبدR اليحيا#�  1,000.00              
0051621255 امنه محمد عبدR الظاهرى 1,400.00              
0029828347 مبارك عبدالهادى غريب مس� االحبا#"  4.80                         
0005478951 Mسعيد سالم خميس الشام eع 148.00                   
EG00854697 hمرقص ثابت دميان غا 300.00                   
0023115342 موزه عe جاسم الظاهرى 3,791.00              
0058930542 Mكنه محمد عوض  مطر الشام 819.60                   
SY01042923 ماهر خلف عبدR العليش 1,189.00              
0075897478 ى محمد قريش "Eك 400.00                   
JO00632987 محمد موفق نعيم ابرهيم 3,010.00              
0005543221  [iالحوس Rخليل احمد عبد eع 2.00                         
IN00062311 SAM THOMAS 350.00                   
JO00887860 ماجد فؤاد محمد عوده 4.00                         
BR00421577 PAULO RIBEIRO SOARES FILHO 280.00                   
0014954815 بشار عبدالكريم اسماعيل حسن الرم� 800.00                   
0064541010 Mب� خليفه بيات مشوى القبي 0.60                         
0075864647 احمد سعيد عe المزرو? 565.40                   
0003388547  [ D]سالم شمالن المصعب Rعبد eساره ع 191.00                   
0005672940 فاطمه يحDi عبدR احمد العيدروس 1,185.20              



0081573814 عبدالحميد فتح عe عبدR الخاجه 10,000.00           
0045262736 فوزيه متوh ارمله سالم سعيد الفال� 23.00                      
0069882713  "# DEحنتم سالم محمد المح 150.40                   
0012971913 Mمريم حسن القبي 4,642.20              
0024366028 Mسكينه محمد جعفر القبي 4,601.00              
0029530907 Mصالح القبي eع 4,601.00              
0048120724 Mاحمد صالح بتال بوعالمه القبي 4,601.00              
0060037978 Mنوره محمد القبي 4,601.00              
0064077418 Mخالد محمد القبي 4,642.20              
0067668682 Mعائشه صالح القبي 4,601.00              
0072093889 Mمحمد صالح بتال بوعالمه القبي 4,840.00              
0081825316 Mمحمد القبي tنا 4,601.00              
0085289065 Mحمد محمد القبي 4,642.20              
0091074501 Mصالح بتال القبي 4,601.00              
0026803976 موزه خلفان زوجة مطر سعيد حمد الحسا#]  4,642.80              
0025986743 احمد عe حسن محمد المال بi] حماد 640.00                   
0002802490 كليثم سالم زوجه مبارك عتيق فرحان الفال� 1,921.20              
0013554477 eسلطان زعل سهيل مفتاح ال ع 32.00                      
0083177716 فاطمه محمد سالم الدرم� 1,196.00              
0022223773 عدنان احمد عe زيد العامرى 0.20                         
PS00287821 يف سمDE خورى ~r 940.00                   
0028726421 Tمطر محمد سالم النعي 788.00                   
0025693966 ] المنصورى D]مبارك محمد سالم eع 112.00                   
0008543963 ى DEالخم Rعبد eعبدالرزاق ع eع 330.40                   
CA00213524 HANAN DAWOUD 2,000.00              
MA00541478 نزهه حيدى 400.00                   
PS00223196  [ D]محمود منيب الشيخ حس 200.00                   
0056208417 نور سالم المنصورى 879.80                   
JO00078352  [ D]محمد سعيد سليمان ياس 1,075.00              
0052497852 محسن بخيت محسن حفيظ المزرو? 415.00                   
0034469362 رائد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزعا#"  4,000.00              
0024990878 ] سالرى D]راشد عباس حس eع 124.00                   
MA00117654 زكيه بنا#]  987.80                   
0006901640 hصالح سالم سعيد سالم المنها 300.00                   
0012559085  [iمحمد جابر يوسف محمد الحوس 229.60                   
0099089673 سيف سارى بلوش براك المزرو? 10,000.00           
0054250017 ه مهدى زوجه عبدR حثبور محمد كداس DEمن 400.00                   
0067554503  "iرحمه حمود زوجه خالد محمد سالم الوهي 140.00                   
EG00037563 Tالسيد الشي [ D]عماد حس 174.20                   
SA00823763 صالح بن محمد بن ويران ال مهرى 1.00                         
OM00264564 ا  "Eغانم بن سالم بن مبارك ال 400.00                   
JO00433338 ] حسن المطرى D]امجد روب 480.40                   
0010393669 ى DEفاطمه سعيد مسعود الكث 300.00                   
0003311421 كه بيت ابوظi" لالستثمار ش.م.خ ~r 2,000.00              
0005896231 فاطمه سالم زوجه مبخوت محمد مسلم المحر  7.00                         
0017618956 عe هيثم محمد صالح المي_ى 252.20                   
0098508402 Tمحمد يوسف التمي Rمحمد عبد 1,600.00              
EG00245139 فريد محمد فريد جمال الدين 400.00                   
0067478392  "iبركات الكع [ D]حس Rعبد [ D]حس 690.00                   
0098456526 ناt حمد سالم دعفوسالمنصوري 904.00                   
0025147893  "iالكع eراشد ع eراشد ع 2.60                         
0062962821 احمد عبدR عبدالكريم اسد الرئيس 49.40                      



SD00372184 محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم 972.00                   
LB00263771 مصباح زهDE الدنا 800.00                   
SY00667955 ن_ين محمد ظافر العالف 67.00                      
0004456446 eخليفه هالل الغف eهالل خليفه ع 595.00                   
SD00454654 eع Tعل Rاسمهان عبد 1,032.20              
0078055870 سالم ناt مذكر ال شاc] الهاجرى 2,123,420.60    
0008981764 Mالشام Rعبد eابراهيم جاسم ع 600.00                   
0007897722 eراشد قرونه الهام eع Rعبد 1.00                         
JO02651398 مامون عبدالرحيم محمد كراجه 3.80                         
0096735653 مبارك مهدى ناt مبارك االحبا#"  22.00                      
JO00465954 كارول محمد ابراهيم اقنينش 645.00                   
JO00529177 عبدالحميد نافع عبد ابو شمله 2.00                         
0082777935  "iعبيد سيف عبيد برهوم الكع 5,052.20              
0076928601 عبدالرحمن احمد عبدR محمد المحسن هرمود 2,500.00              
0080697377 ى DEاحمد هالل محمد هالل المه 20,000.00           
0025061953 Mسعيد مرزوق راشد القبي 400.00                   
JO00325817 احمد را�" سليم احمد 12.00                      
0003254177  "# DEبكسه سعيد المح 22.00                      
0001056932 ] الحامد D]فاطمه السيد ابوبكر حس 16.40                      
0028694828 ورثه المرحوم محمد سعيد محفوظ الصيعرى 1,619.40              
EG00422501 هيثم محمد عبدالمنعم عبده سعد 580.00                   
0049587458 عبيد محمد عبيد ربيع الزعا#"  10.00                      
EG00312847  "iرضا محمد عبدالمجيد عبدالن 96.00                      
0004698135  "iسعيد عبيد سلطان عبيد الكع 520.00                   
0006983122 سالم حمد عe سالم الظاهرى 400.00                   
0006750369  "iخميس راشد خميس الكع 8.00                         
0006188088 eحمده سعيد سعيد سهيل بالقطرى الخي 100.00                   
0004671739 حمد سعيد مصلح جمهور االحبا#"  117.80                   
JO00972158 عماد عطيه محمد السطرى 183.20                   
0036050285 Mموزه احمد محمد بن ب� محمد خلفان القبي 1,546.20              
0006532977 hمحمد العبيد Rصالح حسن عبد 1,200.00              
0038728296 سلطان rحان سالم حمد العامرى 3,010.00              
0023256326 يوسف غلوم عe عبدR خورى 4,000.00              
0005625468 ه العامرى DEشطيطه حمد بخيت حمد بن عف 600.00                   
SY00259674 رياض محمد حجازى 200.00                   
0093635204 عتيق محمد سالم مسفر الظاهرى 6,830.00              
0005474395 ه زوجه الحز  حمود العفارى DEفاخره نخ 320.00                   
0057171723 سعيد محمد ناt خلفان المنصورى 200.00                   
0044455500 محمد عe احمد محمود محمد المحمود 2,959.40              
0087667780  �iغريب حارب فرحان مبارك الكوي 300.00                   
0049629995 خالد حمد عe سيف حميد الدرم� 400.00                   
0082172396 نsه عبدالرحمن هاشل محمد 24.60                      
0089774511 ورثه المرحوم عe طالب عe الخلي�]  40,139.80           
SY00656560 ممدوح محمد دوش 600.00                   
0099565543 hالمقبا Rسعيد عبدالغفور عبد eفيصل ع 340.00                   
0031081980 Mعائشه محمد صالح محمد الشام 375.40                   
0034199522 eسيف سعيد الغف eساره سعيد زوجه محمد ع 80.00                      
0020947768 محمد عبدR محمد عبدR هزام الظاهرى 1,104.00              
CA00364527 LAWAND NASIH 1,000.00              
0047655438 شما سالم محمد عبدR التاجر الظاهرى 4,000.00              
0085743205 µنضال عبدالوهاب محمد المربا 400.00                   
0058009419 ] الظاهرى D]موزه عبيد زوجه سعيد سلطان سالم 9,164.80              



0023165855 ى DEالكث Rهالل بدر عمر عبد 210.00                   
0002578442 ماغنا لال ستثمار 20,000.00           
JO00985123 جمال العبد محمد ابوغنوبه 200.00                   
SD00379264 ى DEمحمد عويض حامد العم 589.20                   
0095011240 خالد عبدR احمد عبدR مليح النيادى 495.40                   
0033778681 سالم م_ى سالم الظاهرى 5,394.60              
JO00812260 Rسامر طالب عبدالرحيم حمد 500.00                   
EG00621754 ايمن محمد عبدالعزيز عبدR تميم 0.20                         
0003189772 Mالشام Rسعيد خلفان سيف عبد 2,260.40              
AU00212145 GUY ST AUBYN BARRETT LENNARO 300.00                   
0020586422 محمد عبدالرحمن عبدR محمود البلو{~  4,642.20              
0004120157  "iالكع eجمعه محمد نايم ع 600.00                   
0025002531 انور عe محمد اسماعيل العفي�]  796.00                   
0023360068 فاطمه مبارك فاضل 5,122.20              
0084890456 عبدالكريم محمد طاهر 4,601.00              
0099919241 Tجمعه سعيد حارب سيف العمي 8,000.00              
SA00524654 هشام بن جواد بن محمد القرم 870.00                   
0050805471 Mالشام Rعائشه خميس زوجه محمد عبد 2,610.80              
0006650518 محمد مسعود غريب سعيد العتيبه 400.00                   
0005625417 حمد محمد سعيد ناt الدر? 3,500.00              
SY00954321 جمال محمد الخطبا 700.00                   
0026534422 راشد سليمان راشد احمد عe بi] ياس 100.00                   
0018121448 ي�]  سلT صالح زوجه محمد سالم صالح ال_~ 200.00                   
PS00143589 محمد رشيد محمد العم£ 200.00                   
0006184224 سهيله ناt محمد الدر? 280.00                   
0005874144  "iعمر محمد راشد سالم الكع 200.00                   
0028101984 خالد الحر راشد الحر السويدى 1,306.60              
0001021973 لطيفه عبدR زوجه عيM محمد صالح محمد 448.80                   
0024681012 Mمحمد صالح محمد الشام Mعي Rعبد 2,220.40              
EG00917617 محمد جالل عe عابدين 200.00                   
PS21572236 وشاح عبدالهادى وشاح جادR وشاح 1,001.40              
0047839933 ناt سعيد سيف سعيد السبو{�  4,560.00              
0099067632 Tسلطان سيف سعيد سيف النعي 152.00                   
0098593616 عe ناt احمد محمد البلو{~  274.00                   
0086019035 حميده عبدالرحيم جمعه عباس خورى 5,778.60              
IR00772105 فيصل عبدR صداقت 100.00                   
0074916457 ى DEاسماء مطر خميس بيات المه 2,420.00              
0024074041  �iالكوي Rمحمد عبد Rعبد 40.00                      
PS00238091  DEعبدالفتاح فايز عبدالفتاح ابوضه 400.00                   
0004414228 عمر سالم خميس خلفان خميس البلو{~  58.00                      
0056442270 مريم عبدR راشد عبدR الظاهرى 340.00                   
EG00516878 جيهان محمد محمد اسماعيل 413.00                   
SE00722513 GABRIELA VALERIA 100.00                   
JO00268484 خالد يحDi عبدالفتاح عساف 198.00                   
IN00605530 JOLLY ABRAHAM MALAYIL 480.00                   
0077142707 فاطمه سعيد سالم 601.00                   
SA00510247 محسن بن سليمان بن ساير الشمرى 153.40                   
0055458562 eسهيل مسلم محمد سبت الخي 12,130.00           
EG00696544 خالد عبدالعزيز عبدالسميع 200.00                   
0021548754 Mخليفه سالم عبيد الشام 9,151.00              
OM00269891 Mغافان محمد الشام [iعبدالغ 200.00                   
0064522171 مبارك برك عبدR العامرى 500.00                   



0001154897 فاطمه مصبح محمد الظاهرى 300.00                   
JO00203653 هشام عe مو{ الوحش 20.00                      
JO00331258 محمد جمال محمد الصعيدى 0.20                         
JO00429531 كايد نواف كايد يونس 373.80                   
JO00568299 ف نواف كايد يونس ~rا 675.40                   
0009530395 Rمصبح عبد Rالينه صالح زوجه عبد 3,311.00              
JO00852166 احمد محمد محمود ربابعه 360.00                   
0078516490 ى DEالحم Rاحمد محمد سالم عبد 1,000.00              
0006496337 خميس راشد خميس كراز احمد السبو{ 2,050.00              
0051296153 صالح عبدR بركات عبدالصمد 9,202.00              
0089758756 عمر صالح عبدR بركات عبدالصمد 4,601.00              
0008411762 محمد عمر جعفر عمر بدر 75.60                      
0052859588 راشد عe راشد سعيد الساعدى 800.00                   
JO00894217 احمد عالم وجيه ابوغزاله 2.80                         
0099124712 ظاهر احمد سلطان احمد الظاهرى 350.00                   
0072451082 eالمساب hعصام السيد احمد محمد االهد 441.80                   
0088362431  � "iحان سعيد الكعr محمد مصبح 200.40                   
0074936956 eفاطمه ربيع مبارك سالم هويشل الشكي 4,601.00              
0093626896 eاحمد ربيع مبارك سالم هويشل الشكي 1.00                         
0094118130 eالهام ربيع مبارك سالم هويشل الشكي 4,601.00              
0004458888 فاطمه حارب سيف 1,020.00              
0004489000 rور عمDE معضد المشغو#]  1,478.00              
0006234555 احمد عمDE معضد سيف المشغو#]  43.00                      
0012987376 مi] سالم ربيع محمد العمارى 5,778.60              
0097065834 سالم ربيع العمارى 7,352.20              
0017639011 سلطان ب_~ سالم بن حريز 1,000.00              
0009521285 ى DEالكث eهمدان عون محمد ع 1,000.00              
OM00064778 راشد بن عe بن سعيد الجابرى 340.40                   
0092535869 عطيه حارب عe الدر? 1,800.00              
SY00994207 eعبداللطيف عبدالبارى الشب 400.00                   
0091826589 Mاحمد حمد الشيخ احمد الشام 100.00                   
JO00265654 احمد راتب مصط�] حسن 805.00                   
CA00485961 LOUISE LAMBERT 23.00                      
YE00485705 مبارك عمر صالح باشنيه 16.80                      
0006112345 Mمحمد راشد محمد الشاعر الشام 595.00                   
0042587761  "iزوجه سلطان راشد حمد الكع Rخلود عبد 20.80                      
0085165487 اسماء ناt سعيد المسكرى 4,601.00              
0001401766 eايمان طالب مسلم محمد سبت الخي 2,920.20              
0050838051 eامنه طالب مسلم محمد سبت الخي 2,922.20              
0066410677 eه طالب مسلم محمد سبت الخي DEم 2,922.20              
0083699471 eشمسه طالب مسلم محمد سبت الخي 2,922.20              
0097130609 eمسلم طالب مسلم محمد سبيت الخي 282.20                   
0004587782 شمه خليل ابراهيم محمد حمد الحمادى 600.00                   
0075521645 محمد محمود محمد عبدالهادى االنصارى 2,461.00              
JO00658922 فيصل احمد حسن عبدالفتاح 209.00                   
EG00981210 شديد عe شديد الجخه 400.00                   
0022312321 محمد ع�e عبدR السقاف 1,724.00              
0085957468 صالح محمد عe عبدR السقاف 2,600.00              
YE00879526 احمد عبدR محسن ي� 60.00                      
0034544896 ان الظاهرى DEالح eعبيد ع eيوسف ع 222.20                   
EG00635245 eهاله محمد محمود ع 400.00                   
0005674850 Mالشام Diزوجه ثا#] ح Tلطيفه مصبح النعي 100.00                   



0002659875 حصه هادف حمد العامرى 600.00                   
0092548085  "iسالم مصبح راشد الكع Rعبد 328.00                   
SY00712457 محمد بشار محمد سهيل الزيتاوى 200.00                   
PS00650548 خالد احمد عابد 400.00                   
0074755103 يد? "Eجمعه سالم ال 20.00                      
YE00254198 صالح سالم هيثم عثمان 260.00                   
0003163241  "iجمال محمد سلطان سعيد الكع 7,097.20              
0039330864 بدريه غريب زوجه احمد ناt سعيد زيتون 370.00                   
JO00415263  �

[iعماد كامل عودة السفاري 825.00                   
0005423123 حمد محمد سلطان محمد الظاهرى 928.40                   
0059893642 حمد سعود سالم المعمرى 1,230.40              
0045457888 احمد مطر حامد مصبح النيادى 8.00                         
0035242812 ى DEمحمد طالب سعيد الكث 1,500.00              
0006452642 Mسعيد حمد سعيد الشام tنا 100.00                   
JO00975421 Mعي eرا¤] محمد ع 400.00                   
0041890998 سعيد عبدR صالح برمان الخلي�]  946.00                   
0073053079 محمد صالح احمد كميل المد#]  2,886.60              
EG00936120 فردوس عe عبدالحميد 435.00                   
0091220291 فهد سالم شهداد عبدR النيادى 594.00                   
JO00485525 حمد محمد حمد شعار 900.00                   
0098307622  "iنعيمه جميل سالم الوهي 1,934.60              
0004873547  "iالكع DEسالم زه eسالم ع 13.60                      
0059492060 سهيله هاشل زوجه عبدR مطر عبدR بخيت 700.00                   
0027562992 شما خلفان محمد خميسالنيادى 4,601.00              
0048605952 محمد خميس محمد النيادى 49,000.00           
0012554582 فهد سالم احمد سيف الكيو  400.00                   
0046626650  "iسيف جمعه الكع Rمحمد عبد 1,827.20              
0005332622  �iسالم عامر محمد مسعود الغي 440.00                   
0067409830 حميد ناt صابر محمد جهجDE البلو{~  175.00                   
0005688148 خالد طالب محمد السمرى 200.00                   
0002387876 وت سيف سهيل المزرو? "Eح eع 7.60                         
0012155846 خلفان مطر سعيد حمد الحسا#]  7,019.80              
0055887745 زياد مطر سعيد حمد الحسا#]  7,019.80              
0097185207 سلطان مطر سعيد حمد الحسا#]  7,019.80              
0063326399 eسعيد مبارك سلطان راشد الخي 3,488.00              
0023654588 احمد سيف مفتاح حمد خميس النيادي 5,200.00              
0009846918  "iجمعه سعيد سيف بنان الكع 4,298.00              
0099992339 موزه سلطان سعيد 80.00                      
0063020810 فاطمه سالم زوجه سعيد سلطان ربيع سلطان 2,300.40              
0077838094 ياr محمد سالم حمد العلوى 3,031.40              
0063957327 عائشه محمد زوجه حارب مطلق عبود الدرم� 1,230.40              
0056473033 Mسعيد الشام eوضحه محمد ع 300.00                   
0009976310  "iمحمد حميد سالم الجني eع 0.20                         
0017371214 محمد سلطان خلفان سلطان الدرم� 101.80                   
0012515351 حر#" الطشه ثعيلب عe العامرى 200.00                   
0000902008 سيف معيوف سالم حمد الدر? 2,000.00              
0061781234 سالم حمد سعيد سيف الدر? 800.00                   
0099417532 حمد سعيد سيف الدر? 3,090.00              
0087652365 ̈ الكر#"  مبارك محمد حسن حمد هبي 1,600.00              
0065673749 محمد حر#" يزرب العامرى 2,601.00              
0086479093  "iاحمد المصع [ D]احمد حس 4,000.00              
0001253126 جمال خاتون زوجه عبداللطيف عبدالنi" غالم 800.00                   



0047834142 ] طالب بi] هاشم D]حس eمحمد ع 6,907.20              
0043347429 مدرك محمد عامر سعيد الصيعرى 239.00                   
0008226510 محمد سالم سهيل خصوان العامرى 1,100.00              
OM00619641 محمود بن يعقوب بن عمر البلو{~  102.40                   
0087314967 سالم خميس سالم عامر العيسا#�  180.00                   
0001325989 Tالحاى النعي eمحمد ع eالمر ع 300.00                   
0042962332  [cحان عامر السبع الصواr حمد 2,610.80              
0008585854 سلT محمد فالح جابر مفرح االحبا#"  2,769.60              
0006525626 عe محمد سعيد عبدالرحمن الناtى 2,000.00              
0071316000 راشد خليفه عبيد المرموم الظاهرى 366.40                   
0083996979 موزه راشد خليفه عبيد المرموم الظاهرى 66.40                      
0004440405 عبدR راشد عe راشد العزيزى 2,258.00              
0009659153 سلطان عe سلطان عe المنصورى 1,760.00              
JO00745622 رو� طوبا{ سالمه عباد 400.00                   
0026885442 صباح سيد زيدان 3,119.40              
0073816765 Mهدي ب� دميثان الشام 5,309.20              
SY00129872 سميح احمد الرفا? 1,800.00              
JO00753376 R ن�" سعد حامد جاد 7.80                         
SY00365447 محمدعe فارس الرفا? 1,000.00              
0006955580 ] الدوليه-ذم م D]مشاريع الع 5,000.00              
PS00075147 ن� محمد عبدالعزيز عنابه 100.00                   
0011061367 فاطمه سعيد زوجه سالم سعيد سالم برسم 200.00                   
0084558075 ] عe هادى االحبا#"  D]حس eع 492.80                   
0025681155 سلT احمد سالم عبدR باصليب الحضارم 200.00                   
0070486900 احمد عe احمد فرج بانبيله 32.20                      
0009867005 مبارك عe راشد المزرو? 60.00                      
0004485321 سالم بالع الدوده محمد ع� العامرى 800.00                   
0007588945 Mاحمد الشام Rراشد غريب عبد 660.00                   
0003686551 مريم عبدR زوجه محمد صالح جويسم 1,828.00              
0034960488 احمد حمد سعيد احمد الحسا#]  100.00                   
PS00531223 نا�" كامل عe حبيب 19.60                      
JO66666439 ا خميس "Eفيفيان ادوارد ج 740.00                   
YE00658609  [c محسن محمد صالح ال_~ 1,000.00              
0052733625 بدريه خلفان زوجه محمد سعيد الظاهرى 416.00                   
IR00254010 بركات احمد صدي��  565.00                   
0023954900 عائشه جمعه سالم سيف الظاهرى 253.60                   
0008811731  "iالكع Rصبيح عبد Rسعيد سيف عبد 600.00                   
0067493320  "iعوشه محمد زوجه سلطان محمد عناد الكع 4,100.00              
0005569383  "iاحمد جمعه حمد سالم الكع 326.00                   
0009523658 Tمحمد خلفان المر راشد النعي 400.00                   
0022553341  �Tخلفان المر راشد النعي 500.00                   
8764200933 ] سعيد سعيدان جرادان االحبا#"  D]حس 100.00                   
0048478054 Tغانم حميد عبيد بخيت النعي 6,339.20              
0075679179 سعيد حمد عe هالل الظاهرى 200.00                   
SY00745874 احمدطالب عبدالرحمن التجار 96.80                      
0079927959 خDE النساء محمود محمد عبدالهادى االنصارى 2,461.00              
0080969691 فاطمه محمود محمد عبدالهادى االنصارى 2,461.00              
0028938968  "iالكت DEسعيد سالم عف 920.20                   
PS00476870 بسام ركان مره 800.00                   
0004778123 eخليفه محمد خميس الخي 4,000.00              
0506192926 Mخليفه حمد مطر محمد حماد الشام 336.60                   
SY00565012  [ D]الحاج حس DEخلدون من 200.00                   



0084725699 eاحمد معيوف بالكدش الكلي 2,580.00              
0071868591 حمد محمد عفصان المنصورى 2,654.20              
0063446081 محمد احمد محمد العطار الزرعو#]  580.00                   
0095846813 عامر غانم حسن سعيد العامرى 200.00                   
0006230030 خالد سعيد راشد سعيد العلوى 20.00                      
0046839003 رشيده محمد محمد ناجم 7.80                         
0084139551 Mالشام eع tخلف محمد نا 1,700.00              
0027340426 عبيد مطر سعيد مبارك المنصورى 2,281.00              
0003736548 خالد سعيد عقالن سعيد غالب 200.00                   
0069598192 طارق عبدR احمد محمد الزرعو #]  764.60                   
0001455201 محمد عبيد سالم عe النيادى 192.40                   
0007378695 حميد عe المر راشد النيادى 120.00                   
CA00213635 FIRAS AKKAD 520.00                   
SY00977863 نازك حبيب السلمان 1,000.00              
0066949897 فطيم محمد صالح المنصورى 700.00                   
0075016663 محسن صالح عبدR المنصورى 26,509.40           
0006795498 يوسف عبدR محمد خميس الفار{ 200.00                   
0012556936 احمد سعيد عe بن عمرو 600.00                   
0090703671 خالد يسلم سالم وقاش 2,000.00              
0052864988 ى DEصالح محمد عبدات الكث eع 3.80                         
0099528712 Tصفيه صالح راشد سعيد العري 480.00                   
0065870850  "iالجني Mعي eحنان صالح ع 215.00                   
0017624550  "iالكع Rمريم خلفان راشد محمد عبد 41.80                      
0035175864  "iالكع Rخلفان محمد عبد Rعبد 41.80                      
0040211739  "iالكع Rفاطمه خلفان محمد عبد 41.80                      
0049773227  "iخالد خلفان راشد محمد الكع 41.80                      
0063132482  "iالكع Rعائشه خلفان راشد محمد عبد 41.80                      
0077136809  "iالكع Rسالم خلفان محمد عبد 41.80                      
0021397015  � "# DEعامر مسعود المح Rدانا عبد 400.00                   
0021397016  "# DEعامر مسعود المح Rخلود عبد 600.00                   
IQ00996510 فائزه عاشور محمد 800.20                   
0076427992 هالل محمد عبدR سالم المعمرى 239.20                   
0029924133 موزه محمد راشد عe البلو{~  1.00                         
0088056902 ي�]  فاطمه محمد ارمله محمد مكتوم عe ال_~ 538.00                   
0001856521 سالم ب� عبيد سالم المزرو? 886.00                   
0038435692 خليفه حمد خليفه عيM فارس المزرو? 1,798.80              
0044403034 عبيد ب� عبيد سالم المزرو? 4,400.00              
0001542563 موزه سعيد الطوير ناt بالمر العامرى 673.00                   
0066992098 يمنه الطوير ناt بالمر العامرى 130.00                   
0069296122 فتحيه عبدالمنعم زوجه جرمان محمد االحبا#"  220.00                   
0009173951 يك سعيد عساله العامرى "Eعوض ال 1,840.00              
0027496141 حمد محمد سعيد مسلم حمرو العامري 1,000.00              
0065369266  "iالكع eسلطان ع eجمعه ع 2,000.00              
0090437463  "iسلطان الكع eجميله ع 3,842.80              
0046872797  "iالكت Rراشد عبد Rعبد 20,000.00           
0011274220 ي�]  عامر عبدR عزيز مكتوم ال_~ 2,000.00              
PS00748840 نبيل كمال رزق الفرا 200.00                   
0006657711 سالم خليفه سالم راشد الفال{ 1,000.00              
0023568914 سيف معيوف راشد سيف الدرم��  161.40                   
0065354626 Tخميس سيف حارب سيف العمي 1,100.00              
SA00652341  "iبن عبيد الكع [ D]بن دج Rعبد 200.00                   
0040684034 eهويشل الشكي tنا [iم 3,084.40              



0006997860 مريم احمد زوجه حمد عبيد حمد الظاهرى 2,300.40              
0045840194 Mخميس سعيد سلطان الشام 1,900.00              
0062591699 حمد سالم محمد خميس النيادى 7,508.80              
JO00954637 محمد بسام احمد مناع 111.00                   
0012321451  �iالعفريت الكوي Rسالم عتيق سلطان عبد 4,200.00              
0008815447 rحان محمد سعيد نايع النيادى 1,584.80              
0096101271 عe محمد سعيد نايع النيادى 400.00                   
0001254812 كلثم راشد خليفه عنفوز المنصورى 104.00                   
0050976473 نور جE" زوجه عe محمد النقيب 2,487.80              
0006633445 ورثه المرحوم سالم بالل محمد الظاهرى 242.20                   
0036318135 مريم عبدR راشد زوجه عبدR البادى 1.00                         
0001533697 ى DEمريم سالم عبيد الحم 412.00                   
0051452394 صالحه مبارك عيضه سهيل العامرى 1,400.00              
PS00297974 خليل ابراهيم حسن 200.00                   
0006671013 فاضل احمد حمد احمد المطوع الظاهرى 300.00                   
0016922653 سعيد محمد احمد ثابت الحضارم 1.00                         
0005965211 هاجر ابراهيم فاضل عيد عبيد اليحيا#�  7.00                         
0026936589  "iاحمد سعيد حمد سعيد ضا� الكت 88.80                      
0005321863 سالم هادف محمد سالم الدر? 1,000.00              
0022681068  "iمحمد خلفان الكع Rمريم عبد 200.00                   
SY00237653 جمال محمود الكردى 35.60                      
0029784628 يوسف عبدالرزاق يوسف الخاجه 4,888.80              
0047293245 فراس عبدالرزاق يوسف الخاجه 4,888.80              
0062720278 طالب عبدالرزاق يوسف الخاجه 4,888.80              
0075355617 عبيد حسن م� بن م� 2,461.00              
0035788156 خديجه عبدالواحد زوجه عبدالرحيم العلماء 5,051.60              
0072141550 يف سلطان العلماء ~r عبدالرحيم الشيخ محمد 14,723.20           
0021993675 اليوسف للتوزيع ش.ذ.م.م 229.00                   
0036439612 فريال محمد جواد حبيب زوجه احمد يوسف 4,642.80              
IR00975541 مسلم محمد جرنكيده 68.00                      
IR07011977 فائقه عبدR قادرى نزاد 11,520.20           
0002158677 خالد شو�c مDE هاشم خورى 200.00                   
0033228223  [ عائشه عبدالوهاب عبدالكريم كب[� 6,206.60              
0067190664  �cحسن المرزو Rعبد eزوجه/ع eمريم ع 2,859.40              
0004786383 حسن غلوم عباس محمد 193.20                   
0024339923 مريم عe سعيد 1,230.40              
0031866700  �cيوسف جمعه المرزو eع 1,230.40              
0033114014 فاطمه حسن احمد 1,230.40              
0057080910 محمد حميد غانم بن عيسه 1,809.20              
0076001513 حميد عe يوسف جمعه 1,230.40              
0024404221 وق احمد محمد حبيب ~r 500.00                   
0065845704 خديجه احمد محمد العمودى 416.00                   
IN00045140 PRASHANT MURLIDHAR DESHMUKH 1,036.00              
IN00286278 VIVEK VITTAL RAO 728.00                   
IN00576933 HAREN PRAVINCHANDRA GAJARIA 252.00                   
IN00626988 MALINI SEN GUPTA 0.40                         
IN00650861 MANOJ KUMAR SUNDER BABLANI 100.00                   
IN00749159 ROQUE SEBASTIAN PEREIRA 790.00                   
IR00817542 MAHDI MOHAMMAD AFRAND 198.00                   
LB00995211 رويدا سمDE مساب� 80.00                      
MA00641259 فاطنه اويس 147.00                   
MA00852158 هدى حركات 100.00                   



PK00236599 RUBINA KAZMI 360.00                   
SA00567883 صادق بن عبدR بن عيM المحسن 10.00                      
SG00598651 ZAIBONNISA BINTE KUNJI AHMAD 400.00                   
UK00787656 SUZANNE MOHAMED AHMED SALEH 23.60                      
0035824650 بدر عe خليفه خلفان بوعميم 1,392.60              
0058178131 عدالت مصط�] كمال اغا 1,537.20              
EG00216488 محمد محمد حسن ابراهيم سالم 300.00                   
JO00054815 محمد عبدالفتاح محمد عربيات 430.00                   
KW00167333 زينب ابراهيم نوخذه عبدR البلو{~  1,225.00              
SD00380522 معاويه احمد حاج عثمان 260.00                   
YE00748530 لينا عبدالمجيد طه صالح 25.20                      
PS00458289 خليل محمد زايد ابو عبيده 1,200.00              
0006455633 منال عبدR زوجه احمد عe هديب المالود 215.00                   
BE00627598 SEBASTIEN PAUL BERTIN 1,250.00              
CH00995215 MARTIN FRANZ WASER 300.00                   
JM00192097 KONRAD ANDREW VINCENT WARNER 1.40                         
0029592906 اوى DEالش Rمحمد عبد Rامينه عبد 2,534.80              
IN00652050 MOTILAL RELLUMAL 400.00                   
0033659874 Tاحمد محمد التمي Rبدر عبد eع 1,781.20              
0039964277 Tاحمد محمد التمي Rبدر عبد Rعبد 781.20                   
0003582215 سلوى عبداللطيف ابراهيم كلدارى 3,597.80              
0007847839 فرح ناز محمد عالم خان 4,600.00              
0011291818 ابراهيم عبداللطيف ابراهيم حسن كلدارى 3,597.80              
0056188946 لطيفه عبدR عباس 1,230.40              
0069953049 محمد عبداللطيف ابراهيم حسن كلدارى 3,597.80              
0073751859 زينب عبداللطيف ابراهيم حسن كلدارى 3,597.80              
IN00586925 SANTOSH RAMAKMAHNA PILLAI 344.00                   
LK00325496 MILLON HOPE LANDERS 560.00                   
ZA00489687 RAVI GOVENDER 1,400.00              
0021640690 سعيد ماجد عبدR قريبان قريبان 2,642.80              
0038416942 نوره ماجد قريبان 2,670.00              
IN00958814 MOHAMMED SALAHBATH KHAN 6.00                         
PK00177187 SYED MANSOOR HUSSAIN 54.00                      
0009091966 احمد عبيد محمد المنصورى 2,100.00              
0053607244 صفيه عبدالرحمن زوجه احمد عبيد المنصورى 1,184.80              
0006256328 Tطلحه السيد عبدالقادر الهاش 368.00                   
CAN0088976 ABDUL JABBAR 390.00                   
0048944328 hمحمد الشما eزينب محمد ع 6,343.40              
0096248284 hالشما [ D]حس Rمحمد عبد Rعبد 13,993.80           
0031964452 يوسف محمد يوسف صديق المعلم 2,300.40              
0085410237 شيماء محمد يوسف صديق المعلم 2,300.40              
0087681500 امنه عبدR مبارك المزروع زوجه قيس 2,394.40              
0073305932 هيفاء عبدR محمد صالح 2,000.00              
IN00557315 SINGARA VALU VITTAL 100.00                   
SD00986751 حسام الدين عبدالمنعم حسن الطاهر 20.00                      
0045286604 عاليه احمد سعيد بن rور 2,769.20              
0048733105 نجالء عبدR حسن الرستما#]  51,991.80           
0041507862  "iتارا زينل باقر مح 5,216.80              
0058729189 نعيمه صالح احمد رشيد 46.00                      
0065971098 محفوظه محمود عبدالوهاب 46.00                      
0001669512  "# DEسالم محمد عبيد سالم المح 5,309.20              
0044003704 ى DEخليفه بن قضيب المه Rخليفه عبد 6,661.40              



0086529171 عائشه عتيق محمد 4,840.00              
IN00395306 VENKATA RAMANAN RAMACHANDRAN ARUNCHALA 960.00                   
0069875781  [ D]محمد احمد حس eعبدالرحمن ع 4,229.40              
0011998362 سعيد احمد سعيد محمد العو¤]  5,092.80              
0090486736 مريم هاشم زوجه عبدR ابراهيم الشيخ نصا 2,660.00              
0092252461 احمد عبدR ابراهيم الحواى 11.80                      
JO00452563 مازن محمد عثمان محمد 200.00                   
JO00872159 اسامه عادل داود الطاهر 900.00                   
0022814262 وزه هادى عبدR شيبان DEف 200.00                   
PAK0023105 AGHA MUHAMMAD AZHAR 490.00                   
0010684594 عباس ابراهيم احمد عبدالنi" العباس 13,972.60           
0005550055 ] عبدالرحمن سيف عبدالرحمن ال صالح D]حس 415.00                   
0055038448 راشد عبدR درويشال رحمه 2,551.80              
JO00050612 BASHAR FARHAT YOUSEF EL JABARI 2,000.00              
IN00990234 JOJO MATHEW 150.40                   
SA00454250 اهيم "Eمروان بن عبدالرحمن بن عبداللطيف ال 400.00                   
IN00764258 RAJAGOPALAN KOMATH PUNATHIL 80.00                      
EG00467392  [iشيماء خميس حسن الحسي 652.00                   
0039382068 السيد محمد فضل السقاف 1,294.40              
0045625412 eمسعود محمد رفيع محمد ع 1,395.00              
0048068342 عارف عبدالرحمن محمود محمد 72.60                      
0006787847 سناء محمد زبDE محمد عقيل فاروق 948.40                   
0087939208 يف العلماء ~r احمد الشيخ محمد DEساره من 5,357.60              
0094215919 فردوسعبدالكريم فاروق 0.20                         
0004212584 eمال ع Rاحمد عبدالجليل محمد عبد 3,973.40              
0089271955 ] حسن D]امل حسن دادى حس 223.20                   
LK00216580 MANIKKATHUPPAHIGE 855.00                   
UA00286267 TETYANA GORBACHOVA 170.00                   
IN00237562 PARVEEN DHAM 900.00                   
0005869495 زا عe حسن النجار DEيوسف م 400.00                   
0021426666 مصط�] محمد الشيخ اسحاق العبا{ 429.00                   
0001148373 eمحمد جمال محسن ع 5,359.80              
0009946978 مريم عبيد صقر غباش 2,948.00              
0035324660 عتيبه سعيد احمد خلف العتيبه 6,810.80              
0040701438 موزه سعيد احمد خلف العتيبه 5,864.00              
0060137806 خلف سعيد احمد خلف العتيبه 5,864.00              
0061091958 حمده سعيد احمد خلف العتيبه 5,864.00              
0064677565 احمد سعيد احمد خلف العتيبه 5,864.00              
0091338584 عيالن سعيد احمد خلف العتيبه 5,864.00              
0012349841 hمحمد حمزه محمد الشما 2,169.60              
SD00650553 Rاحمد محمد عثمان صابر عبد 74.00                      
EG00986650 ف محمود عبدالحليم ~rايمن ا 222.00                   
0058692258  "Eماهر احمد غلوم قن 1,000.00              
0030078469 سلطان الشيخ مجرن محمد 78,003.80           
US00854212 TARIG HASSAN SHALABI 2,381.20              
EG00761203 محمد يوسف عبدالفتاح يوسف 500.00                   
IN00683274 NAUSHAD KATTIL UPPALAKANDY 23.60                      
IN00689716 JAI KUMAR KISHANCHANF KHANCHANDANI 184.80                   
IN00993158 RASHEED PUTHIYA MADATHUMMAL 268.00                   
PAK0052661 TARIQ HUSSAIN 210.00                   
SY00524130 زياد الياس نادر 1,121.80              
0031222838 محمد فاضل خليفه فاضل المزرو? 124.20                   



0029157863 Mعبدالرحمن ابراهيم بالل عبدالرحمن الدي 4,038.40              
0080795182 شكيله عبدR محمد عبدR عe البلو{~  3,220.60              
IN00097645 SUGUMARAN KRISHNAN 168.00                   
IN00748937 JOSE AVARAN GEORGE 2.80                         
LB00554430 علوان عe الحاج سليمان 620.00                   
0000426539 نجالء حن�] زوجه عبدالحكيم كامكار 20,117.20           
0044275755 ] عe حسن كامكار D]عبدالحس DEعبداالم 3,809.60              
0006580779 محمد ابراهيم جواد الرضا 7,601.00              
0006226268 عفراء عe اسماعيل عe الفهيم 2,025.00              
0006648372 اياد عe عبدالرحمن حجاج 1,075.00              
0017752672 eاحمد اه [ D]خليفه حس 0.40                         
0065986744 صالح محمد صالح الجزيرى 1,040.00              
JO00283497 Mالنابل eرنا عبدالمع� عبدالسالم ع 127.00                   
0099878756 عادل خميس مبارك خميس 241.20                   
0043961733 Tهاشم خالد السيد يعقوب السيد رضا الهاش 400.00                   
0020747846 يف عبدالرحمن شاكرى ~r احمد عبدالرحمن محمد 200.00                   
0001245783 سعيد محمد خورشيد المطوع 240.00                   
0032187658 Rمحمد ابراهيم عبيد Rموزه عبد 6,787.60              
0034188891 Rمحمد ابراهيم عبيد Rعليا عبد 6,787.60              
0047831698 eابتسام سعيد ع 6,787.60              
0059444103 Rمحمد ابراهيم عبيد Rه عبد DEم 6,787.60              
0031663015 كرا  سالم بن عاشور المهرى 19,279.20           
0055714714 Rفاطمه محمد عبد 4,601.00              
0067530288 عe عبدR سالم عاشور 200.00                   
0095201250 eحسن عبدالجليل عباسع 160.00                   
0098756623  �eزهره محمد حسن مال ع 100.00                   
IN00014985 THAKADIYIL JANARDHANAN 496.40                   
IN00187562 NIRMAL GOVINDA DAS 1,200.00              
IN00236621 ARSHIA AFZAL KHAN 150.00                   
IN00653478 SHARON CARMEN CARVALHO 160.00                   
IN00743124 SAMPATH KUMAR SHRINIVASAN 800.00                   
IN00981624 JAYASEELAN MANICKAM 23.00                      
IN27167888 NARASIMHACHARI MURALI DHARAN 100.00                   
IN55871287 MISRA JAYA 200.00                   
LK00619227 SEYYAD MOHAMMED MUHAMMED RIZA 800.00                   
LK55879987 SAMPATH WADUGE ANURA KANISHKA GEHAN 200.00                   
PAK0076043 NAZIM RIAZ MUHAMMAD RIAZ 60.00                      
0005593662 خليفه سالم عبيد سالم السويدى 2,000.00              
0033848812 ] عe الجزيرى D]حس eع [ D]حس 20,000.00           
0041502006 نsه محمد عبدR باباعيش 24.60                      
0047948455 ريما محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                      
0064169517 نادر محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                      
0069666831 محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                      
0095665873 خالد محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                      
0002361613 eمحمد نور يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 6,167.00              
0006098403 eمسعود يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 4,601.00              
0012469030 eمنصور يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 2,461.00              
0022933189 eيوسف محمد نور الشيخ محمد ع 4,728.80              
0024828390 eسعيد يوسف محمد نور الشيخ محمد ع 4,601.00              
0058173124 حمده عبدR محمد 4,601.00              
0050206887 محمد عe ابراهيم حسن الفردان 8,810.40              
EG00139782 محمد سليمان عبدالسالم 1,090.00              



EG00564733 ريم عبدالرازق ابو زيد زايد 148.00                   
IN00990661 RAJESH MAHADEVAN 200.00                   
IN00990673 NIRANIJAN PAIS PRABHU 380.00                   
0063745871 اسماء هالل احمد ناt لوتاه 329.20                   
0004924438 نجيب عبدR احمد خورى 7,000.00              
0007588475 وفاء عe مطر عe الرطخ الظاهرى 200.00                   
0018960093  [iمحمد الحوس Rزوجه عبد Diرشا احمد يح 4,140.80              
0028440362 حواء عe حسن 2,461.00              
0035493425 سالم سهيل عويضان 1,230.40              
0070933291 eصالح محمد احمد ابراهيم الع 1,545.20              
0074548388 Mمحمد رسول فت� رئي 2,588.80              
0077515086  "iسيف النق eمو{ ع eخالد ع 910.00                   
0078773793 انيسه عe حسن 4,900.00              
CA00125887 IMAD AWAD 3,100.00              
EG00185174 عمرو عبدالمجيد فايق شهدى 200.00                   
EG00996501 وليد محمد عبدالعليم ابراهيم التما  800.00                   
IN00212566 RAVIKUMAR  DORAISWAMY SRINIVASA 927.40                   
IN00282915 LAL MATHEW THOMAS 1.80                         
IN00498585 VORA KETAN BHALCHANDRA 20.00                      
IN00749433 SHAIK IQBAL SHAIK KASIM 600.00                   
PAK0085964 AMIN AZIZ ABDAL AZIZ 1,200.00              
PAK3148440 SHAUKAT ALI HASSAN ALI 200.00                   
UAE0025787 فاطمه محمد عe عبدالرحمن صديق 1,260.00              
UK00116998 ASAR MASHKOOR 5,000.00              
0061329238 ] محمد رشيد D]محمود حس 2,330.40              
0073881396 ] محمد رشيد D]حس [iم 4,619.00              
0088609153 ] محمد رشيد D]زوجه/ حس Rمريم محمد عبد 4,652.00              
0043510044 محمد فيصل علوان 476.00                   
0098108323 يف ~r عبدالرزاق احمد محمد 5,841.40              
0006449231 ى DEهشام محمد راشد بن عاضد المه 4,000.00              
IN00990171 MANOHARAN RATHAKRISHANAN & MANOHARAN 1,600.00              
OM00576147 فراس بن عزيز بن حيدر درويش 1,800.00              
0050315037 صالح محمد بن زايد 4,881.20              
0022772266 عبدالحكيم عبيد محمد البدور 829.00                   
0041553858 خالد عبدR بن تركيه 1,798.80              
0008273314  �iاحمد محمد سيف خادم الرمي 460.00                   
0058501618 مريم محمد احمد الصايغ 1,230.40              
0019526259 ف ~r السيد فؤاد السيد منصور 20,000.00           
0022309433 ناديه عيد الكندى زوجه محمد خليفه عبيد 280.00                   
0041814182 ] راشد D]محمد حس eع eنور ع 4,840.00              
0045941652 جاسم الطاف نور عe عe محمد راشد 4,840.00              
0061884364 ] راشد D]محمد حس eع eعاليه الطاف نور ع 4,840.00              
0062274368 ] راشد D]محمد حس eراشد الطاف نور ع 4,840.00              
0067954926 ] راشد D]محمد حس eع eنبيل نوشاد نور ع 4,840.00              
0098008620 اسماء افتاب نور عe راشد 4,840.00              
0002436771 عe خلفان عبدR باكر 4,642.20              
0006859644 ] محمد عبدالقادر عباس D]سميه حس 546.60                   
0017695961 لطيفه عبدR اسحاق عبدR مال احمد 4,642.20              
0021055563 دريه عبدالرحمن عبدالكريم 2,483.00              
0025066933 لطيفه عبدR عبدالكريم 4,684.40              
0062550382 Rاسحاق عبد Rاسحاق عبد 4,642.20              
0070623428 مصط�] اسحاق عبدR اسحاق 1,651.80              



0014402005 Rحليمه نصيب عبد 1,294.40              
0026731242 حليمه مبارك مو{ 300.00                   
0035070413 سالم عبدR احمد عبدR زعل 2,300.40              
0070894154 وداد المر جمعه 2,420.00              
0083183891 احمد عبدR احمد عبدR زعل الفال{ 2,321.20              
0015475982 زينب ابراهيم عبدR عبدالرحمن قاسم 2,840.00              
0084760437 Tكامل السيد محمد صالح الهاش 39.20                      
0005767839 eعمر سالم حبيش ع 6.80                         
IN00025699 LAKSHMI VENKATA OR PAZHAYANNUR RAMASWAMY 300.00                   
IN00187756 ARAM KURIAN 512.00                   
IN00362218 GANDHI NIRAV BIPIN 20.00                      
IN00918862 BHARTIBEN DEEP SITLANI 60.00                      
LY00162731 طارق عe احمد المحجوب 400.00                   
PK00256987 UMAIR TARIQ 300.00                   
0004369956 Mسالم سعيد الشام Rعبد 3,597.80              
0009539077 ] لوتاه D]حس Rاحمد عبد Rعبد 5,309.20              
0026538053 ] لوتاه D]حس Rاحمد عبد 5,539.20              
0031955278 ] لوتاه D]حس Rالجود احمد عبد 5,309.20              
0045232879 ] لوتاه D]حس Rشماء احمد عبد 5,309.20              
0054732114 الود عصام احمد عبدR لوتاه 5,309.20              
0081497197 ] لوتاه D]حس Rاروى احمد عبد 5,309.20              
0088287220 ] لوتاه D]حس Rعصام احمد عبد 5,309.20              
0089639926 ] بن لوتاه D]العنود محمد حس 5,309.20              
0095524271 يفه عيM ابراهيم لوتاه ~r 5,539.20              
0004884509 يف راشد ~r فاطمه محمد 4,642.80              
0080243147 ] يوسف احمد عبدR المظرب D]حس 2,442.80              
0068120541 ]ى DEمصبح الق eسعيد ع eع 2,420.00              
0069624195 ]ى DEمصبح الق eاسماء سعيد ع 4,678.80              
0072363545 ]ى DEمصبح الق eامنه سعيد ع 4,660.60              
0009287762 وليد عمران جاسم عبدR الجال ف 800.00                   
EG00065478 زيزيت صالح مقبل محمد 28.00                      
0002591341 علياء راشد عيM راشد الحمرا#]  41.80                      
0034720128 محمد راشد عيM راشد الحمرا#]  41.80                      
0038804398 Mراشد الحمرا#] الشام Mصالح راشد عي 86.20                      
0039401701 عيM راشد عيM راشد الحمرا#]  41.80                      
0063442617 Mراشد الحمرا#] الشام Mراشد عي 2,588.80              
0080555344 هند راشد عيM راشد الحمرا#]  41.80                      
0071389010 حسن جوهر بالل حسن 24.60                      
0005218569 ض� طارق احمد ابراهيم الهيدان الحر#"  2,420.00              
0025552762 احمد طارق احمد ابراهيم الهيدان الحر#"  2,654.20              
0039472362 فرح طارق احمد ابراهيم الهيدان الحر#"  2,420.00              
0070533068 فجر طارق احمد ابراهيم الهيدان الحر#"  2,420.00              
0004203604 عبدالرحمن مرت£] عبدالرحيم االنصارى 1,704.80              
0004278930 tالحاج نا eزا ع DEجعفر م rيا 802.00                   
0006451283 يف الغياث ~r يف عبدالرحيم محمد ~r محمد 100.00                   
0093169535  "iشيخه خميس عبيد الكع 200.00                   
0098801111 مختار خليل مختار الصائغ 802.40                   
BD00361818 ABUJABER MOHAMMED KAMALUDDIN 5.20                         
DE00659569 ANAS SAFAR AL-HALABI 118.80                   
EG00487255 محمد عبدالسالم حن�]  500.00                   
EG00881344 محمد حامد عبدالقادر عبداللطيف 610.00                   
EG00924580 وليد محسن عبدالوهاب سليم 24.20                      



IN00569914 MURTAZA HATIM SHATKHALLY 1,000.00              
IN00574254 MANOJ KUMAR PURI 300.00                   
IN00612392 NAMITA AMIR SAIFI 313.00                   
IN00916020 SOHEIB GHIZALI 4,000.00              
PK00462578 MOHAMMED WASIF HUSSAIN 80.00                      
0081495597 عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم محمد الريس 4.60                         
0003997592 حنان محمد عبدR احمد الهرمودى 400.00                   
0067478478 عبدR عبدالغفار محمد العلوى 7,285.80              
0021740709 راشد عe عمر عe الشمرى 24.60                      
0008465263 ليe عبدR حسن عبدR بدبوش 90.00                      
0054215894 فاطمه حسن زوجه عبدR حسن بدبوش 200.00                   
0004276927 رياض محمد خلفان جمعه بالهول الفال{ 19,528.00           
0085215974 tالحاج نا eزا ع DEمحمد جعفر م 258.00                   
JO00965487 الياس سليم مل¹ شيشان 600.00                   
0005044032 مكيه عبدالرحمن عبدR احمد الهاجرى 480.00                   
0061712935 فاطمه عe احمد 2,588.80              
SE00923421 FAWAZ MOHAMMAD HASAN FAYEQ QAMHAWI 756.00                   
0095987566 عبدالجبار عبدR عe قرقاش 6,700.00              
0012061454  [cفاطمه خليفه محمد خليفه الخال 6,726.40              
0016197610 مبارك محمد مبارك خلف الحاى 64.00                      
0026529808  [cمحمد خليفه محمد خليفه الخال 6,726.40              
0063063026 ى DEمطر الجم eنجاه ع 6,726.40              
EG06533012 محمود حسن هارون احمد 200.00                   
IQ00652012 ه طاهر قاسم DEسم 2,947.00              
0098100425 عبدR احمد يوسف عبدR لوتاه 5,264.60              
0039026170 عبدR احمد بن دسمال السويدى 5,000.00              
0024051987 سعود عبدالعزيز عبدR احمد الغرير 7.20                         
0027636176 خليفه سالم الخالدى 24.60                      
0057503337 عزه عe سالم محمد الخيال 24.60                      
0079339130 eمحمد الجلج eايمان محمد ع 24.60                      
CA00785455 MOHAN MENEZES 180.00                   
EG00062352 طارق يوسف فوزى 1.00                         
EG00251746 عال مصط�] عe عبدالرحمن 190.00                   
EG00395365 محمد عe عبدالسالم عزب 76.00                      
EG00522010 هاله رفعت محمد منصور 20.00                      
IN00028167 NAMRATA KARAN KAPUR 600.00                   
IN00034699 DARSHAN VINAYAK SANGODKAR 100.00                   
IN00281762 RAMAPURATH AJIT KUMAR MENON 9.80                         
IN00282522 BEENA POTHEN POTHENPERACKAL KURIEN 400.00                   
IN00367220 NAVNEET DAVE 5,900.00              
IN00434392 TASDIQUE AMIN PASHA 407.80                   
IN00458745 GODREJ BAJI MISTRY 200.00                   
IN00462643 NITIN BHARGAVA 484.00                   
IN00487899 PRABHAKAR VASANT LIMAYE 200.00                   
IN00524148 RAJKUMAR ARAVIND 90.00                      
IN00645465 AMAR HABIBULLAH 200.00                   
IN00650371 PAYAL DALAL 160.00                   
IN00698569 ARUN MATHUR 1,000.00              
IN00786254 SUBIYA ANEES 200.00                   
IN00929845 PRATHIMA SATISH KUMAR 27.00                      
LB00956214 عادل عمر الفاروق مرعب 1,955.00              
PAK0054354 MOHAMMAD MUMTAZ KHALIQ 400.00                   



PK00386930 SHEHERYAR NAGARIA NAEAKIA 1,540.00              
PK00475006 SULTAN MOHAMMAD KHAN 17,214.80           
SA00326182 عصام بن احمد بن سالم باعطب 60.00                      
TN00326936 HASSINE BEN HACHMI 429.80                   
DK00251100 JESPER SVARER DAMGAARD 22.20                      
DK00836458 PERNILLE COHEN 94.60                      
0040691421 ]ى الفال{ DEاحمد محمد بالق Rعبد 2,484.40              
0004676839 Mابراهيم سالم ابراهيم سعيد الشام 14.00                      
0006123788 عوض عبدR محمد 246.00                   
JO00065215 سليمان سمعان سليمان سمعان 800.00                   
0030429677 جميله ح_~ بن دلموك 4,256.00              
0055567587 ه سهيل المكتوم DEم 5,357.60              
0072102698 احمد ح_~ بن دلموك 4,884.00              
0088135590 سهيل ح_~ بن دلموك 4,884.00              
0096166028 محمد خميس عبدR الحاج 800.00                   
IN00128347 AMBALATHU VEETTIL SAKKEER 90.00                      
0033869247 مطر عe عبيد خليفه السويدى 2,483.00              
IN00589758 DOULATRAM PARMANAND LOUNGANI 50.00                      
0037852806  �cنجالء محمد عبدالرحمن محمد المرزو 41.80                      
0065898345  �cمحمد عبدالرحمن محمد المرزو   41.80                      
0071362689  �cميسون محمد عبدالرحمن المرزو 41.80                      
0086768681  �cحمد محمد عبدالرحمن محمد المرزو 17,601.80           
IN00748976 YOGESH RAMESHKUMAR 600.00                   
0065236523 محمد اكE" سليمان احمد البلو{~  236.00                   
LB00378157  �iمارى مل¹ ح 712.60                   
0009851247 ] الهيا{~  D]حس eاحمد ع eع 960.00                   
0005687546 خليفه سلمان سيف بوزينه السويدى 6,050.00              
0066583299 عبدR محمد سيف محمد العطر 1,160.60              
0083093756 كوثر اسماعيل مراد اسماعيل 96.60                      
OM00346606 ناديه بنت سالم بن صالح الحشار 1,900.00              
0035573412 فيصل عباس حسن عبدR المندوس 648.20                   
0099781600 eالعلي [ D]حميد بن حس eعلياء حميد ع 400.00                   
PAK0023687 TAHIR NADEEM AKHTAR RAJA 78.00                      
0064088486 ه جمال عيM محمد المدفع DEم 464.00                   
IN00118541 OSWALD LOUIS ALFONSO 240.00                   
0096722472 جاسم محمد جمعه عبدR القصيدى الش� 24.60                      
IN00046377 ABDUL AZEEZ ONNARAKKATTAYIL 3,200.00              
IN00852946 KUNAL 171.20                   
LK00254500 ACHALA ASHANTHI WICKRAMASINGHE 312.00                   
LK00531256 THUSHAN SHIRANTHA PATHIRAGE 2,080.00              
LK00618941 PONNIAH THAYANANTHAN 4,829.60              
YE00129847 ] عe السوارى D]محمد ام 679.00                   
IQ00198245 نجم عبد محمد 400.00                   
0091427416 محمد سعيد راشد النيار 1,294.40              
IN00318651 NAVEEN DERRICK EGBERT 60.00                      
0097808441 Tالهاش Rعبدالرحيم احمد عبد 4,601.00              
0032299203 مi] حميد سيف ب� 48.20                      
0036209289 خليفه ابراهيم سلطان 1,230.40              
JO00652171 رائد جمعه سليمان قدوره 500.00                   
SA00817231 هدى بنت منصور بن نs ال شهاب 400.00                   
IN00584677 MOHAMMED FAROOQU QURESHI 540.00                   
0069887532 ] المو{ D]ذياب حس �cورثه المرحوم صد 9,208.00              



0006649590 eمهره سعيد سعيد الجرعد ال ع 115.00                   
0008998365 عبدR محمد رضا عبدR احمد عباس 4,642.80              
0000216546 عادل ابراهيم حسن عبيد 600.00                   
0040049677 زايد محمد عبدالقادر ابراهيم بن هندى 2,321.20              
0003681995 روضه عبدR عبدالعزيز محمد الزرعو#]  1,260.20              
0003781954 عنود عبدR عبدالعزيز محمد الزرعو#]  1,260.20              
0041383430 حمد عبدR عبدالعزيز محمد الزرعو#]  1,260.20              
0053772912 مهره عبدR عبدالعزيز محمد الزرعو#]  1,260.20              
0067323546 فاطمه عبدR عبدالعزيز الزرعو#]  1,260.20              
0093863503 مشعل عبدR عبدالعزيز الزرعو#]  41.40                      
IQ00125488 مثi] محمد رشيد 160.40                   
JO00699808 وائل فؤاد عزت الطباع 1,631.40              
SE00852145 INGELA ELISABETH JANSDOTTER BORGGREN 200.00                   
0029967845 نوره عارف rور محمد عبدR بالعبيده 1,605.00              
0082312924 عبدالعزيز محمد سلطان بن بريك 4,140.80              
0088532698 عبدr Rاج شهاب محمد احمد 10.20                      
IR00322651 MAHWDOKHT MADANI 10,163.00           
IR00994520 MAJID MOHAMMAD RAHEB 8,000.00              
0042109193 مريم سعيد محمد 3,644.40              
0044522559  �cعبدالرزاق الرزو tنا 3,644.40              
EG00715266 eاحمد عبدالهادى مصط�] ع 972.00                   
JO00089658 عالء احمد عe قريع 480.00                   
LB00689577 جمال تيسDE سعد 490.00                   
SY00632460 بشار توفيق العطوا#]  58.00                      
0098776112 سيف احمد عe احمد الحداد الحوازم 6,800.00              
0062265144 نواف قاسم سلطان عبدالرحمن البنا 137.20                   
0030070209 ] خليل محسن التاجر D]حس 5,571.40              
0059676825 Mيونس ابراهيم عبدالرحمن يون 5,092.80              
0076848844 فيصل ابراهيم عبدالرحمن يونس 4,862.80              
0079791257 Tجمال محمد ابراهيم التمي 2,387.60              
MT00097863 FAHD HAYAT 86.00                      
0086547782 ى DEالرضا زوجه عبدالرضا ام Rخلود عبد 30.00                      
IN00745804 SHAJI KURIEN 37.40                      
LB00807660 رافايل رافايل خالط 3,782.40              
0057189854 خرزانه سعيد عمر 1,230.40              
0005444617 خليفه حسن خليفه محمد الفوره 200.00                   
JO00129905 خليل محمد عe سعيد 2.00                         
LB00055500 � سليم عرمان

ها#] 300.00                   
PK00012365 MUHAMMED TASHFEEN ISHAQUE 56.00                      
PK00586099 FARRUKH ZAIN 200.00                   
TN00215464 مi] بنت المختار العيادى 280.00                   
NZ00124596 IAN ROSS ADAMS 240.00                   
SA00991473 غو#�  "Eال [ D]حنان بنت فخرى بن حس 220.00                   
IN00354524 JAZEERA FAIROZA MOHAMMED 2,800.00              
0082093576 طيب عe ن�� جعفر الزرعو#]  1,605.00              
0057028528 فاطمه سلطان حسن بالشاالت 9,183.40              
0082998254 احمد عبدR عبدالرحمن جابر بالشاالت 7,077.80              
0006644282 سلطان محمد عبدR محمد كرمست�"  0.20                         
0002224545 سلطان عبدالعزيز عبدR الزرعو#]  3,800.00              
0026525958  �

عبدR جعفر عبدR الزرعو#] 30.00                      
0031712651 فيصل عبدالعزيز عبدR جعفر الزرعو#]  4,000.00              
0043829581 جعفر عبدR جعفر الزرعو#]  3,819.40              



0077952174 عبدالعزيز عبدR جعفر الزرعو#]  3,819.40              
0070696426 حسن احمد عبدR الصفار 1,294.40              
0071387709 جمعه مبارك عe بن سعد 132.20                   
EG00128542 يف ممدوح محمود الخادم ~r 880.00                   
EG00459875 رشاد طه رشاد عبد القادر العجيل 324.00                   
EG00650720 احمد رءوف حسن 584.00                   
0098738981 حبيب محمد مال حبيب محمد 427.40                   
0016739177 عوض محمد راشد حميد بداو 316.80                   
0006373847 Rحسن عبد eمنذر ع 5,346.00              
QA00225055 الشيخ عبدR بن ناt بن عبدR االحمد 20,000.00           
IN00695266 RAMAN KAVASERI VENKATESWARAN 600.00                   
0053006630 محمد عبدR ابراهيم الخياط 416.00                   
SA00062919 ] ال ربح D]محمد بن عبدالكريم بن حس 800.00                   
0032693540  �eابو الحسن القائد الع �

�cفاضل عبدالبا 4,600.00              
0005214247 ]ه DEاحمد حسن انك eع 90.00                      
0083148720  [c عبدالقادر عبدالواحد عبدالرحمن ال_~ 6,363.00              
IR00497768 HAMIDREZA NASER ASADI 400.00                   
0045729111 Rحارث ابراهيم حسن عبد 1,400.00              
IN00997853 YOGESH KUMAR SUMIET KUMAR 200.00                   
YE00851245 م DEمحمد احمد محمد ط 159.00                   
IN00569544 VIMAL KUMAR AGRAWAL 330.00                   
IN00725343 HATIM MOIZ HUSSAIN 400.00                   
IN00837621 DHAVALA SHYAM SHYAMR 200.00                   
JO00764523 ايمن عe احمد عكاشه 800.00                   
SA00128870 مساعد بن عبدالرحمن بن عبدR شعيل 605.80                   
0086518911  �cالمرزو Rحسن اسماعيل عبد 2,000.00              
IN00278641 ROSHNI KIRAN KUMAR 300.00                   
0032047969 امينه عقيل عe عبدالرحيم 5,070.00              
0045986512  �cبخش المرزو DEمحمد ت [ D]طارق حس 31.40                      
0080821350  �cحسن احمد المرزو Rعبد 1,857.60              
UAE0094599 محمود حسن عبدR حسن محمود 2,200.00              
JO00857496 شكرى ابراهيم حسن الدله 1,690.00              
0012520976 ف ~r يوسف السيد محمد اسالم السيد محمد 2,300.40              
0017275713 محمد حسن عe محمد الجوى 1,092.60              
0088383415 فاطمه احمد حسن عe الجوى 21.80                      
0003328888  "Eسالمه سالم بوخريص زوجه محمد جمعه بن ج 2,064.00              
0052126980  "iاحمد سعيد منانه غدير اجت 880.00                   
IN00549217 ATREYA VEERRA CHAGANTY 80.00                      
0042261382 ناديه محمود محمد رشيد 2,461.00              
LB00556335 بشDE شلهوب النوار 740.00                   
IN00687955 VASHU NARAINDAS MULANI 200.00                   
0078117350 ى عe محمد يحDi الشيخ عe ال بريك "Eص 4,840.00              
0048013815 زبDE سليم عبداللطيف مصط�]  21,495.20           
0001225703 eزا ع DEعبدالجليل يوسف م 6.20                         
IR00312865 BEHNAZ MOHAMMAD HOSSEIN GOLROUYA MOTLAGH 370.00                   
0006280364 رياض عبدالعزيز مقدادى 21.40                      
JO40405167 رحاب عبدR محمد الحاج يوسف 2.00                         
IN00576839 TRICOLOUR INVESTMENTS LIMITED 3,500.00              
0006235623 خالد احمد صالح محمد احمد الش� 1,000.00              
0065824615 صفيه عبيد عيM بن خنيفر 1,184.00              
MA00956874 نعيمه كرو{~  300.00                   
EG00165589 وك عبدالقادر ابراهيم "Eطارق م 2,170.20              



0002147417 هاله احمد زوجه حا�" محمد احمد حا�"  240.00                   
0028414300 عبدR محمد عe محمد 13,793.40           
EG00528199  [ D]الش eاحمد سعد ع 8.40                         
IN00215596 VENKATESWARAN HARIHARA KRISHNAN 330.00                   
0041163442 FUNDINVEST            فند انفست ش.ذ.م.م 46,010.00           
IN00658793 HOZAFA AKBARALI MOTIWALA 60.00                      
JO00859632 ] العبوه D]وائل بديع ام 516.00                   
SD00455267 مرت£] خs] محمد ابوزيد 211.60                   
US00045010 HAUTHAM RACHID CHEHAVEDDINE 352.20                   
0002564452 عمر غانم محمد غانم الغيث 1,600.00              
SY00752210 مامون ممدوح الال ذقا#]  100.00                   
0007767139 Tالعمي DEحمد سعيد محمد ضا� بن عم 2,800.00              
PS00631475 اروى خs] ابراهيم ابوعبيده 300.00                   
IN00062511 MURTAZA ALI & FATIMA ANWAR ALI RASHED 4.40                         
IN00670184 MURTAZA ALI 2.40                         
0056171226 جمال محمد مطر مصبح الحاى 2,461.20              
0074027216 Tسعود احمد محمد جاسم الجاس 2,295.20              
0011441882 Rعبد eمريم محمد ع 61.00                      
0097361393 ] محسن جواد D]حسن عبدالحس 1,000.00              
IN00342854 SURENDRA KESHAV MANJREKAR 120.00                   
IN00853570 ANESH NANIK JAGTIANI 200.00                   
IN00957354 MATHEW THOMAS 200.00                   
UK00511315 SITTAL MEHENDRAKUMAR 659.60                   
0051138812 سلطان عبدالعزيز محمد صالح محمد رفيع 45.00                      
IN00998878 PREM NARAIN LACHHMANDAS MULANI 700.00                   
0001828363 ليe محمد عبدالرحمن حسن العر#"  4,840.00              
0007493941 لولوه محمد عبدالرحمن حسن العرى 4,840.00              
0014206079 ناt عبدالرحمن محمد رفيع 10,934.80           
0032030824 وره عبدالرحمن الدال ل زوجة عمر احمد القر 4,601.00              
0042602113 حمده عبدالرحمن محمد رفيع 4,601.00              
0045318858 عبدالرحمن محمد رفيع الدالل 4,840.00              
0056633606 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن العر#"  4,840.00              
0058886892 سعود عبدالرحمن محمد رفيع 4,601.00              
0061988137 محمد عبدالرحمن حسن العرى 4,840.00              
0062006789 نوره محمد عبدالرحمن حسن العرى 4,840.00              
0077290712 بدريه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 4,840.00              
0086007310 خوله عe راشد العبار 4,840.00              
0086041181 علياء محمد رفيع عبدالخالق الدالل 5,778.60              
0010373744 مريم ماجد خلفان بن ثنيه 1,533.60              
0014191117 مريم احمد عبدR المو{ 55,826.80           
IN00378525 DENNY GEORGE 200.00                   
IN00689548 ANIL KUMAR KOROTH VEETIL 400.00                   
0090455439 عائشه سعيد مطر 1,294.40              
IN00836426 VANDANA KUMAR GANDHI 900.00                   
IN00156782 NAVEEN KUMAR CHOPRA 8.80                         
IN00547741 KUNCHU VEEDU PURUSHOTHAMAN 60.20                      
IN00815647 RAM PAL SINGH 20.00                      
JO00860031 eايمن ابراهيم عبداللطيف ع 80.00                      
SY00456214 hسامر عاطف الجند 3.80                         
0012872837 نوره محمد عe سالم عبيد المال 5,070.00              
0049735467 نوره ابراهيم محمد صالح بن فارس 2,142.20              
0025778196  �iخليفه جمعه محمد الرمي [iم 487.40                   



LB00620493 ابراهيم صالح توتون�"  660.00                   
SD00361547 سميه اسماعيل محمد منديل 12.00                      
IR09998765 كمال الدين امDE محمد 167.20                   
ZA00364524 BERNICE MARGOT BOSHOFF 304.20                   
0034816030 محمد خلفان احمد الغيث 3,745.00              
0065494945 سلطان صقر سلطان السويدى 258.80                   
UK00415540 MARIN GEOFFREY 800.00                   
LB00994587 هادى انور ابو الحسن 240.00                   
JO01017108 غديان نمر ذيب ضبان 2,000.00              
0057544007 شيخه راشد سلطان السويدى 2,507.60              
0001242319 رشا خليل عيM عوض 1,626.00              
0008089555 يف العلماء ~r الشيخ محمد Rيف عبد ~r 4,050.00              
0096639694 امل عبدالرحمن ابراهيم يوسف ال_كال 34,956.60           
EG00422517   عبدR محمود عبدR العر#"  600.00                   
IN00159374 RANJAN JAIWANI PARALKAR 480.00                   
IN00362597 RAJEEV RAJINDRPAL CHABRA 460.00                   
IN00406200 FAIJALI ABUBAKAR MODAK 200.00                   
IN00697821 MAMATHA KUMAR 100.00                   
IN00732948 MEHERNOSH PHEROZE PATEL 51.60                      
IN00831161 SUDHEER MANIKOIH 100.00                   
JO00689440 رنده مازن احمد عواد 267.40                   
LB00586641 خالد عادل عقل 1,600.00              
PAK0065249 MOHAMMAD SIKANDAR BUTT 154.00                   
PK00995615 MIRZA MUJEEB ALI BAIG 220.00                   
SD00223169 محمد محمود زاÃ الدين حمدان 300.00                   
SY00531927 سوسن فؤاد منذر 366.00                   
UAE0064327 ى DEنديم احمد بو ش 2,990.60              
UK00548808 MASOOD AKHTAR 400.00                   
UK85537918 DARIUS KERSHAW KHAMBATTA 10,000.00           
AU22558899 محمد هيثم الفحام 90.00                      
0071082143 حسنيه السيد سعيد الشيبه زوجه خليل الجوى 14,323.60           
0073130746 حسن خليل حسن عe الجوى 31.00                      
0099299500 ] الشيبه D]السيد سعيد السيد عبدالحس "iبي 1,472.20              
0003243491 قدريه محمود محمد كليت 13,961.00           
IN00041245 MAHESH MOORJANI 325.00                   
0070335536 ماجد عe احمد عمران 4,614.60              
IN00665630 AKSHAY DASANI OR MINA AKSHAY 120.00                   
IN00721633 MUFAZZAL YUSUF KAJIJI 400.00                   
IN00785869 MANJULA RAMAKRISHNAN 110.00                   
IN00875921 PLUMARZ NOZER MISTRY 46.00                      
0051383947  "iمحمد ضعيف حمد غدير اجت 7,000.00              
0077990254  "iضعيف حمد غدير اجت 4,840.00              
0099269675  "iحمد ضعيف حمد غدير اجت 10,000.00           
IN00849397 KHAN FAIROZ AHMED ADB AL MAJID 24.40                      
0008140768 ى DEفاطمه خالد محمد احمد المه 4,601.00              
0014735817 ى DEحمده خالد محمد احمد المه 4,601.00              
0076086088 ى DEاحمد خالد محمد احمد المه 4,601.00              
0082448987 ى DEمريم خالد محمد احمد المه 4,601.00              
JO00148741 عبداللطيف غالب عبداللطيف ابو قوره 274.00                   
0006546172 ميثا احمد غانم بن ديالن المزرو? 63.20                      
0006953204 حمامه سعيد خميس 153.80                   
0009554525 ديال ن احمد غانم ديال ن المزرو? 3.20                         



0009586327 هند احمد غانم المزرو? 126.60                   
0009856244 غانم احمد غانم بن ديالن المزرو? 126.60                   
PAK0025899 SUHAIL YUSUF TAYEB 5.00                         
MA00564899 عتيقه لعويجه 100.00                   
IN00548277 IVO ALPHONSO CAJETAN 478.80                   
0016815134 سلطان عبدR يوسف السعدى القمزى 1.00                         
0057970217 طارق محمد نور محمود محمد العو¤]  22.60                      
EG00427615 طارق حسن السيد احمد مراد 70.00                      
SD00778630 Rسهل عبد Rمجاهد عبد 540.00                   
IQ22972287  DEعبداالم [ D]اعتدال محمد حس 200.00                   
JO00998457 ختام عايش مسلم ابو سبت 115.60                   
SA00639022 محمد بن فوزى بن رضاء السعيد 1,446.40              
0086164423  "Eمحمد الحاج جواد ج eع 600.00                   
0012666700 محمد عبيد احمد عبيد بن زايد الفال{ 2,588.80              
0006369266 hنوره خميس محمد عبيد البقا 535.40                   
IR00237203 فرنوش عزت ال حيا#� rا#"  13.40                      
0099077060 ربيع سعيد سالم سليم المري 949.00                   
0000545999 احمد سعيد خلف الغيث المرى 1,000.00              
0007878990 فيصل سالم سعيد سالم بالعبد السويدى 64.20                      
JO00082250 سمDE عصام سعيد ابوعيشه 500.00                   
BD00028365 MOHAMMAD ARIF OR NILUFA AKTER 344.00                   
0008273207 فاطمه عe حسن رحمه الزعا#"  261.80                   
0049994621 هند عe حسن رحمه الزعا#"  261.80                   
0060782565 فاطمه محمد عe المسافرى 46.00                      
IN00648975 AMITKUMAR SURESHKUMAR SHAH 200.00                   
IN00325685 SANJAY SHEWAK HINGORANI 100.00                   
0099489048 خلود صالح عمر عe بن حيدر الحار#�  51.00                      
DK00326594 ALI JABBAR HUSSEIN 551.00                   
OM00198210 محمد بن سعيد بن محمد المن�"  200.00                   
0008233495 خالد سعيد عe سعيد الهش 4,840.00              
0023778150 سوسن عبدR زوجه سعيد عe الهش 4,840.00              
0030099070 علياء سعيد عe سعيد الهش 4,840.00              
0046956692 سعيد عe سعيد الهش 4,840.00              
0009125412 ى DEطارق سعيد سالم سعيد المه 240.00                   
0006535939 محمد عe محمد rحان 280.00                   
0008501384 عبدالسالم رحمه عبدR عبدالكريم البست� 536.20                   
0008926452 eاه eع [ D]حس eع Rمحمد عبد 437.20                   
0025147455 زا DEم Rزا عبد DEامل م 1,297.20              
0027902880 احمد عبدR جاسم محمد بن كلبان 80.40                      
0081200581 مسعود عبدالرزاق م� الدين عبدR بست� 200.00                   
0099543710 عائشه عبدR جاسم محمد بن كلبان 80.40                      
0099882134 eغالم كريم احمد ع 200.00                   
IN00658658 MOHAMED SHAFI THEKKEPPARAMPIL 6.80                         
0078152884 حسن محمد ابراهيم 4,642.80              
USA0083624 ZIA MOHAMMAD HANIF 600.00                   
PAK0054848 ASIM HASSAN 200.00                   
IN00991370 SASEENDRADAS MENOTHUPARAMBIL AYYAPPAN 400.00                   
0051124336 عبدالرحيم عبدR محمد الرئيس 6,726.40              
0031032972 محمود محمد يوسف مراد عe بلو{~  200.00                   
0033480896 eعبدالمناف محمد يوسف مراد ع 680.00                   
JO00674546 سمر انيس جريس عازر 280.00                   
JO00853425 خالده محمود محمد حاج نمر 284.00                   



IN00985040 REHNUMA JALALLUDDIN HASAN ALI DOSANI 4,000.00              
0040373100 عيM حسن عبدR درويش 1,116.20              
0006569979 ه DEالعم eع [ D]حس eراشد ع 210.00                   
0091937225 Rعبد eامل ع 3,140.00              
SY00594801 مازن عبدالرحمن العا#]  500.00                   
0008010749 ابراهيم عبدR عبداللطيف المال 1,419.60              
0006474498 فاطمه محمد صالح زوجه احمد محمد الجنا� 46.00                      
JO00976480 عبد ذيب عبد عطيه 300.00                   
0057477801 مريم سليمان احمد 4,601.00              
0004375112 هناء حسن سعيد عمر الزبيدى 2,495.20              
0064950590  [ D]بدور محمد حس 3,642.20              
0065899122 eالع eانيسه محمد ع 7,439.20              
0005983949 ماجد يوسف خليفه محمد الفقا? 1,079.60              
0040207841 خليفه يوسف خليفه محمد الفقا? 1,079.60              
0061293231 هند يوسف خليفه محمد الفقا? 1,079.60              
0004703812 ابراهيم السيد محمد السيد عبدالرحيم 140.00                   
0025805606  �Eعبدالكريم كلن Rابراهيم عبد 11.60                      
QA04560102 فاطمه محمد خالد الربان 8,193.80              
IN00091258 SANDEEP CHAWLA 100.00                   
0023682369 عائشه يوسف را? البوم 4,923.40              
0094582680 يوسف محمد عبدR قاسم 4,859.40              
0061419263 صمود جمعه سالم المنصورى 6,749.20              
0081476915 ابراهيم حسن سلمان 200.00                   
BH00166716 راشد قمE" حسن رمضان اسدى 0.40                         
CAN0067453 JERRY LEROY HANSON 160.00                   
IN00047628 VASUDEVAN KUMARESAN 468.60                   
FX00653242 YAMMINE GEORGES 161.80                   
0031548530  "iخميس ظاعن عبيد ظاعن الجت 242.00                   
0036724289 عبدR خورشيد احمد عباس 1,230.40              
0049119632 احمد خورشيد احمد عباس عe البلو{~  1,230.40              
0053269487 خورشيد احمد عباس عe البلو{~  1,294.40              
0057315085 مشعل خورشيد احمد عباس 1,230.40              
0079824652 طارق خورشيد احمد عباس عe البلو{~  1,230.40              
0002559400 فاطمه هالل فرج عيM الفال� 2,000.00              
KW00332967 حمود سلمان احمد سلمان اال ستاد 2,644.00              
0050724559 يف هند مصط�] محمد احمد ال_~ 4,628.40              
0086837437 نوره عبيد محمد المنصورى 2,408.00              
0009679006 امنه حمود عبيد السويدى 20.00                      
JO00015204 ن_ين عمر محمد عواد 260.00                   
0005676123 امنه صالح سالم اسماعيل بن خاتم 430.00                   
JO00412258 محمد عبدR محمد هالل 322.00                   
0062708262 خالد عبداللطيف عثمان البسام 78,000.00           
0044524525 ] محمد بخش البلو{~  D]محمد ام 2,000.00              
JO00346389 باهر محمود يوسف مشه 120.40                   
YE00918726 شيخ فيصل محمد العيدروس 1,500.00              
0054987541 عباس يوسف احمد محمد البلو{~  46.00                      
EG00632541 eه حمدى سيف عبدالمتج DEام 29.20                      
JO00576789  [ D]ماهر فيصل ابراهيم الشيخ ياس 156.60                   
JO22558747 ناt محمد اسماعيل النسور 43.00                      
0030919032 محمد خليفه احمد بن حماد 3,881.00              
0071709239 ابراهيم محمد عبدR البناى 2,000.00              
0002802835 Äعبدالرحمن اسماعيل احمد عبدالقادر انو 1,200.00              



0023547986 كه ذات مسؤوليه محدوده) ~r) ثا#] للصناعات 22.00                      
0015253315 وجدان عبدR احمد عبدR الختال 5,309.20              
0036668441 حنان عبدR احمد 4,601.00              
0075025986 هزيم راشد هزيم 4,601.00              
IN00985666 AMIT ARORA 2,720.00              
0042891251  [cجر DEراضيه كريم صف 5,544.40              
IN00129644 NARAYANASWAMY SATYANARAYANA RAMJEE 400.00                   
LB00991750 نورا شامل الدجي�"  600.00                   
UK00564033 NELL YVON FRANCOIS CORBASSON 300.00                   
IN00231856 ILYAS ALI KADER 34.80                      
JO00565841 محمد عبدالرحمن حسن خواجه 760.00                   
JO79379795 ناt محمد عe العبد 1,300.00              
0099494088 محمد ابراهيم الفال{ 10.00                      
0060197724 Tمحمد السيد احمد عبدالرحيم الهاش 2,890.00              
0005489063 بدر محمد سعيد بدرى 24,161.00           
0042336345 منذر اكرم جمعه حلوم 5,218.20              
0080111126 جاه محمد سعيد الر¤] زوجه عبدR الفال{ 4,881.20              
NZ00756524 ESRA JAMAL AL SAMARRA 73.00                      
SA00991582 عصام بن هاشم بن محجود الغامدى 44.00                      
IR00451278 ] ابراهيT جاه مسلم D]سعد احمد حس 460.00                   
SA00454852 ابراهيم محمد ابراهيم المطلق 528.40                   
0028103110 عبدالكريم مهدى محمد العسماوى 6,000.00              
IN00996310 SHIJI JACOB 200.00                   
0012910045 مريم ابراهيم راشد زوجه جاسم عe بن عدى 11,465.40           
0071004621 وليد جاسم عe راشد بن عدى 18.00                      
0006830433 خوله احمد سعيد محمد ال ثا#]  2,461.00              
0024799746 يوسف احمد سعيد محمد ال ثا#]  801.00                   
0052823406 حمده احمد محمد زوجه احمد سعيد ثا#]  5,810.20              
0088891804 خلود احمد سعيد محمد ال ثا#]  2,461.00              
0099888641 احمد سعيد محمد ال ثا#]  3,268.80              
0062415590 Tالنعي Rسالم راشد عبد 8,000.00              
IR00159303 مهديه محمد ابراهيم خجسته خدابنده لو 280.00                   
PS00564099 مجدى ابراهيم يوسف خريس 100.00                   
IN00630219 THOMAS KUPPACKAL MATHEW 1,690.00              
PS00954312 كرم ربيع محمود بربخ 740.00                   
0044318913 ثامر يعقوب يوسف ال_كال 10,463.00           
0005677392 زهره محمد يوسف 800.00                   
JO00576829 احمد خالد احمد فوده 0.40                         
SA00504099 ريم بنت عبدR بن سلطان الراشد 480.00                   
0005435321 عبدR كرم حسن شهدور الشيبه 2,000.00              
0068118245 مريم سليمان عبدR زوجه كرم حسن 2,321.20              
0070438256 محمد كرم حسن شهدور الشيبه 2,321.20              
0098764120 احمد كرم حسن شهدورالشيبه 1,316.40              
0012320644 رجاء سعيد مطر بليله 2,400.00              
0081525607 وداد سعيد بليله زوجه ناt احمد بن عيث 2,400.00              
IN00997041 DALYANA SUNDARAM APUMUGAM 3.80                         
0088839070 eال ع Rمحمد صالح عبد 21,592.40           
IN00985627 MURALIDHAR KADAMBI 1,000.00              
IN00990342 GANTHIMATHY VASUDEVAN SURAJH 100.00                   
0030043066 عبدالسالم محمد صالح احمد البنا 8.40                         
IN00125975 HANEEFA PATINJARAYIL 60.00                      
IN00906750 KAUSAR KHURSHEED 23.00                      



0002066222 سكينه محمد عبيد المنصور 71.20                      
0019050489 سلوى عe محمد عبدR جمعه 24.60                      
0019406944 مروان عe محمد عبدR جمعه 24.60                      
0021819256 عe محمد عبدR جمعه 24.60                      
0035355805 نوال عe محمد عبدR جمعه 24.60                      
0036763612 فاطمه السيد مهدى سيد احمد 46.00                      
0038592866 نبيل حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                      
0047236750 فيصل عe محمد عبدR جمعه 24.60                      
0049090591 Rمحمد عبد eحسن ع 24.60                      
0049537431 ف ~r السيد "Eفاطمه السيد عباس السيد ش 24.60                      
0050090679 عائشه ابراهيم محمد 24.60                      
0050477596 يف السيد باقر ~r بتول السيد محمد 24.60                      
0052385858 صفيه حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                      
0062369069 Rمحمد عبد eيفه حسن خميس زوجه ع ~r 24.60                      
0063778945 عe حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                      
0065525697 ابراهيم حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                      
0070548141 Rمحمد عبد eفاطمه ع 24.60                      
0075634038 ] حسن الخويلدى D]محمد حس 24.60                      
0078697045 حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                      
0084381017 ه حسن ابراهيم محمد الحواى DEسم 24.60                      
0084939727 احمد حسن ابراهيم محمد الحواى 24.60                      
0088027106 حمده عe محمد عبدR جمعه 24.60                      
0090396306 هدى حبيب زوجه محمد ناt الرحمه 92.00                      
0093859910  DEجهانك DEراضيه شيخ محمد جهانك 24.60                      
0098935232 ناديه حسن اباهيم محمد الحواى 24.60                      
0099233486 Tالهاش "Eسلمان زوجه السيد ش tخديجه نا 416.60                   
0074036801 عبدالرحمن احمد محمد العو¤]  62,824.60           
0020277957 eسالم محمد احمد محمد حسن ال ع 50.00                      
0004871427 عواطف احمد عبدR محمد 100.00                   
0006624742 احمد عتيق سالم محمد بن ثا#] المرى 2,337.80              
0017648899 سعود عتيق سالم محمد 2,337.80              
0020216072 عبدR عتيق سالم محمد 2,337.80              
0095621355 محمد عتيق سالم محمد 2,337.80              
0095845767 علياء احمد محمد زوجه عتيق سالم محمد 5,318.60              
IN00771325 IQBAL ALI JAWEED 400.00                   
EG00316786 دارين احمد محمد حسن ابراهيم 244.00                   
0082417739 احمد عبدR احمد الجزيرى 1,000.00              
PS00481273 وائل محمود ابراهيم ابو كوش 4.00                         
IN00658050 JAINULLABDEEN HAJA NAJUMUDEEN 54.00                      
PS00256667 تغريد طالب عبدربه اربيع 1.40                         
IN00564933 VINCENT SALINS 140.00                   
IN00864527 MADHU MIRCHANDANI 415.00                   
0015811507 محمد م_ى سالم عبيد المنصوري 724.80                   
SA00065421 عe بن حسن بن مهدى المهنا 162.80                   
MA00994872 محمد المذكورى الزيدى 2,480.00              
0043694022 مريم عبدR زوجه سالم عبدR عe احمد 654.00                   
0056232300 خالد سالم عبدR عe الكندى 30.00                      
0008877654 tالحاج نا eزا ع DEرياض جعفر م 5.00                         
0005698966 عبدالقادر عبود محروس بن سلم 0.20                         
IN00023221 SIVA KUMAR NAIR 97.80                      
PS00251374 رمزى سميح رجب 580.00                   
JO00253978 اسامه خليل محمود شعث 12.80                      



0042721460 Tالهاش eرجاء السيد عبدالجليل السيد ع 2,527.20              
0003554690 نبيل جاسم عبدR الشيخ 228.00                   
USA0059862 MAJDI ABDELMAJID BARGHOUTY 120.60                   
IN00896577 SONI KRISHAN 400.00                   
0012143589 eحسن ع [ DEكن 580.00                   
IN00076326 ANJALI SANTOSH KUMAR 32.20                      
ES22875594 DIFANG ZHOU YE 60.00                      
0043939786 خالد محمد محمد سعيد عبدR الرفيع 6,901.40              
USA0018123 ZENA WARRAYAT 276.00                   
0081736536 سعيد احمد خلف العتيبه 24,439.60           
0003478703 لبi] عe محمد عe بن كدرا الفال{ 1,300.40              
TZ00653247 MOHAMED BASHIR SOMJI 500.00                   
0093170091 Rنعمان محمد خان عبد 5,153.00              
EG00658795 سيد عبدالمنعم السيد محمود 68.00                      
BH00491600 عبدالعزيز مصط�] محمد جاسم 360.00                   
UK00875452 MOHAMAD AKRAM PIPI 99.00                      
IN00718274 ASHOK KUMAR MADHAN 4,394.00              
IN00745912 SREENIVASA RAO PENDYALA 96.00                      
0004211578 عe صالح خميس عيM المقهوى 1,470.00              
JO00578621 ] ابوالراغب D]حس Mزياد عي 43,000.00           
IR06599893 TAGHI GHASSEM BOLANO 740.00                   
TZ00889959 FARHA FARID 54.00                      
0072100600 عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالعزيز المطوع 68.40                      
0097948702 عفيفه حسن ال رستم زوجه محمود عe جاسم 1,600.00              
EG00127600 تامر مختار عمار 86.00                      
FR00121791 AURORE JULIE MAUPOU 2,080.20              
PH00652155 CRISTINA CARPINTERO 880.00                   
0069352006 محسن حيدر عبدR جعفر احمد 1,995.20              
JO00585866 فراس محمود كساب كساب 1,414.00              
IN00186452 MEHBOOB HUSSEIN 752.60                   
LB00633417 ف صالح حمد ~rا 200.00                   
PS00680179 حسان صالح حمد 200.00                   
JO00582066 عاطف عبدالعزيز محمد عثمان 620.00                   
IN00367389 LONAPPAN JOSE CHETTUPUZHAKARAN 200.00                   
PK00188354 SYED FARRUKH MEHDI 3.80                         
PK00782264 SYED MAZHAR HUSSAIN ZAIDI 100.00                   
SY00995475 ندى عبدالحق زوجه عماد الدين شحرور 200.00                   
0052455225 مطر محمد سعيد الطاير المرى 1,615.60              
0060288956 eمحمد السهالوى ال ع [ D]حس Rعبد 11,143.60           
0028381776 مصبح محمد سعيد مبارك سعيد بن عرب الخاطرى 200.00                   
0041880453 محمد نصيب محمد احمد بالنقيطه 4,000.00              
0098264167 عبدR نصيب محمد احمد بالنقيطه 3,363.00              
0006555400 مريم حسن المرزو�c زوجه عبدالباسط الجنا� 660.00                   
IN00567578 ABDUL MUTTALIB 12,115.60           
CA00325894 معن احمدى 1,000.00              
IN00344578 SUSHIL KUMAR MALHOTRA 403.00                   
0095335447 Rمحمد عبدالرحيم عبد [iم 70.00                      
0073954334 فريده ابراهيم مراد حسن 2,461.00              
0075310494 حصه عبيد بن جمعه ال مكتوم 378.00                   
0035430300 ] عe خليل ابراهيم الحواى D]حس 4.80                         
SY00416697 ب_~ عصام المحايرى 377.80                   
0005286124 عبدR عزات عبدالقادر سالمه ابوشبيب 989.00                   



0006835238 فراس هاشم محمود الخطيب 73.00                      
0077269828 وداد عبدR مصبح بوهناد 1,886.80              
0096417318 فاطمه عبدR مصبح محمد بوهناد 4,881.20              
UAE0097534  ~Mمحمود محمد حسن مرع 3,554.80              
LB00812545 نهله ميشال عطيه 533.20                   
0012882560 عبداللطيف محمد صالح محمد طاهر عبا{ 46.40                      
0028400282 احمد محمد صالح محمد طاهر عبا{ 48.60                      
0001651143 ] القمزى D]هند حس 2,483.00              
0033027795 ] القمزى D]عليا حس 2,483.00              
0040064106 ] القمزى D]حمده حس 2,483.00              
0040815452 ] القمزى D]احمد حس 2,483.00              
0069304618 ] احمد القمزى D]حس 2,990.00              
IQ00249536 مروان داوود سليمان 4,244.80              
0001878544  "iسعيد سهيل سعيد اجت 4,300.00              
EG00412397 عمرو عزت حمد حمزه 2,394.20              
EG00863310 ] محمد احسان احمد حمزه D]نرم 36.00                      
LB00698656 بل الياس عزام ~r 300.00                   
SY00620590 حسان حسن الصواف 100.00                   
0075306974 صالحه احمد حسن يوسف 2,461.00              
0075427787 شهاب احمد م� حسن م� 1.00                         
0007823604 خميس خميس محمد ابراهيم 299.00                   
0010020536 ] كاظم D]زهره ابراهيم الحاج حس 2.60                         
0065665153 ] كاظم D]حسن ابراهيم الحاج حس Rعبد 795.40                   
0082054489 فتحيه السيد حيدر السيد احمد 4,601.00              
0005511677 ياr الحاج عبدR م��  520.00                   
0019278612 وم شهد محمد محمود محمد م_~ 4,840.00              
JO00547514 سعاد عبدالمع� احمد الصوال� 77.80                      
PK00129837 NASIR NIZAM MOGHAL 200.00                   
PS00435526 محمد عبدالكريم سعيد عبدالرحمن 350.00                   
SD00697467 نجوى خليل عكاشه خيال 582.00                   
TZ00545400 AFZALHUSSEIN MOHAMEDALI 200.00                   
PH00252355 MILAGROS LARO GASLANG 60.00                      
LB00986147 هيسم محمد عe بيضون 400.00                   
0025465461 Tجمعه ابراهيم النعي tنا 1,000.00              
EG00968542 ها#] عمر محمد طموم 151.80                   
IR07490005 حسن محمد زار? 353.80                   
EG00315416 ] محمد رفا? D]سعيد محمود حسان 20.00                      
0002384992 سعيد حميد سعيد سالم الش� 7.80                         
0008955589 ساندرا مارجريت ويلسون هارى 300.00                   
0034309004 بدر محمد ابراهيم عبدR الحساوى 3,601.00              
PS00998785 احمد مروان محمد شعت 23.00                      
0004394102 اوى DEمحمد الش Rثا#] عبد 29,577.00           
0083097357 لطيفه فيصل عبدR صالح القرق 9,164.80              
IN00426744 MALINI HARI BHATIA 60.00                      
0065525208 سهيله احمد عe العوير زوجه عيM بالل 24.60                      
0055318044 Tالعمي Rسيف عتيق محمد عبد 1,837.40              
0008707375 امنه عبدR عe عبدR رجب 2.60                         
0022865327 Rزوجه عبد [ D]ف كاظم السيد عبدالحس ~r 2.60                         
0046260324 محمد جاسم عe عبدR رجب 19.60                      
0048013082 حصه عبدR عe عبدR رجب 2.60                         
0088580175 طالل عبدR عe عبدR رجب 2.60                         
IN00248165 MANIKANDAN HARI 100.00                   



LB00167815  DEهشام طالل التن 979.00                   
0008765345 محمد عبدR عe احمد 400.00                   
0088988558 عe عبدالرحمن يونس عe ال يونس 2,000.00              
0086812815 ] محمد عبدالنi" ال رحمه D]ميثاء حس 2,420.00              
JO00125468 معتصم عطيه عواد العطيوي 600.00                   
CA00595231 NICHOLAS CATSANIS 4,000.00              
MA00856231 سعاد عبدR مكناس 20.00                      
IR00564808 بان [ DEبال Rيف عبد ~r محمد 400.00                   
IN00785494 BOSCO DENIZ 197.00                   
PS00070650 احمد عبدالرحمن قدسيه 800.00                   
EG00672021 احمد سعيد عيسوى احمد صالح 26.60                      
OM00983540 ي� "Eال Rبن راشد بن عبد Rعبد 40.00                      
0008029862 فاطمه محمد حسن ابراهيم الحواى 24.60                      
0002471318 شيخه سيف حمد السويدى 45.20                      
0008597648 سعيد محمد يوسف عبدR لوتاه 614.20                   
0057694175 سعيد محمد معصم جمعه الفال{ 2,604.00              
IN00658974 NEIL NICHOLAS FONSECA 900.00                   
LB00459970 ] حمدان D]ي�� حس 400.00                   
LB00852743 ف الدين ~r محمود احمد 960.00                   
0099124551 محمود خليل محمود الحمدا#]  200.00                   
0039919384 ى DEجابر خلفان محمد بن سهيل المه 30.00                      
0015834319 ايمان محمد مالك عباس 4,642.20              
0065241853 جاسم محمد مالك 42.20                      
IR00695539 FARZANEH PIRBABAI 100.00                   
LB22178445 عائشه سعد الدين النقيب 20.00                      
ZA00632012 NAUSHAD AKOO 70.00                      
KW00452522 طارق محمد عبدR اليعقوب 82.00                      
0055051311 محمد عبيد سعيد الفال{ 1,580.00              
0003945995 ى DEخليفه راشد راشد عاضد المه 2,300.40              
0005959339 هدى مراد سليمان راشد 800.00                   
0057331026 eعابد عبدالعزيز محمد ال ع 301.00                   
0094614805 محمد عبدالنi" احمد عe اليا{ 2,601.00              
IR00147863 SAM ABDULRAHIM MASHALAH 303.00                   
0024887348 مريم محمد راشد سيف راشد بن درويش 10.00                      
0061695587 Rرستم احمد بوعبد eاحمد ع 4,994.00              
IR00654238 AZARM ABDULKARIM 300.00                   
0087662882 ى DEحور المهرى المه Mعادل عي 2,720.00              
EG00081653 اسامه حسن محمد هيبه 200.00                   
UK00263565 MOHAMMAD SHERAZ 103.20                   
0009865219 عباس عبدR عباس درويش 940.00                   
0065322989 محمد سيف سعيد بن ضاعن بن بريمان الفال{ 44.80                      
SY00837458 ى [sمياده منذر الخ 135.00                   
0015031971 ليe بشDE محمد الخالدى 30.00                      
NL00376136 ELIZABETH ADRIANA VAN DER LUGT 400.00                   
PAK0021856 MUHAMMAD AMIN 603.80                   
0053692107 Rعباس عبد [ D]حس 4,601.00              
EG00198265 محمد عبدالوهاب محمد الها  احمد 200.00                   
LB00997731 غسان نبيل العا¤ 280.00                   
0059046226 ميثاء خليفه مبارك خلفان 4,601.00              
0023051386 فريناز محمد ابراهيم محمد العو¤]  2,811.00              
GB00214521 USSAMA MOHAMAD DAHABIYEH 280.00                   
0061044344 محمد خليفه عبدR بن قضيب 5,014.20              



0019994363 مرشد محمد احمد محمد 200.00                   
0066197385 بدريه عبدR محمد زوجه محمد احمد محمد 500.00                   
0002124415 مريم عبدR قاسم زوجه ابراهيم محمود 285.60                   
0076087654 محمد ابراهيم محمود العو¤]  160.00                   
0044584757 خميس عيد محمد 200.00                   
0044690628 محمد غانم غانم خلفان المرى 20,560.00           
SA00832456 بسام بن محمد بن عبدR الزايدى 1,190.00              
JO00643764 انجيل يوسف صالح حداد 132.00                   
JO00997843 وسام طالب عبداللطيف عمر 330.00                   
0062612800 محمد بالخDE عبدR خليفه 2,606.00              
BH00871525 مr [iفراز محمد اقبال rوا#]  258.00                   
PK10111971 ABDUL JABBAR MUHAMMAD 360.00                   
IN00873526 ARCHANA SAGAR 595.00                   
SA27041970 لميس عبدالعزيز عبدالقادر امبا 400.00                   
UK00359499 ANDREW REID TOMLINSON 16.00                      
SY00598649 فرزت مصط�] المصط�]  442.00                   
SY00235265 ق£ عازر طفس 2.60                         
EG00653278 ف لبيب جوهر ~rهشام محمد ا 320.00                   
EG00092520 ف الدين ~r ف محمد السيد محمد ~rا 3,000.00              
CA00452201 MOHAMED HELMY BADR 200.00                   
IN00647712 SHACHINDRA NATH SAXENA 240.00                   
BH21724789 عالء عبدالنi" عبدR عبدالنi" ايوب 1,440.00              
IN00874430 NISSAR AHMED 79.00                      
US00224587 NORRIS NADER EL HIRAKI 103.00                   
US00569336 HAMDI ABDEL OSMAN 1,003.80              
0006243543 مها عبدالرحمن عبدR البناء 759.20                   
JO00582161 باسل عقيل جميل توتون�"  200.00                   
LB00672188 اسعد خالد السعدى 400.00                   
JO00675560 مازن محمود ادريس كلبونه 4,942.00              
LB00423306 عمران محمد مطر 780.00                   
NZ00325485 NICHOLAS JAMES O'CONNELL 400.00                   
ZA00542133 HEIDI WALDTRAUT ROHM HURFORD 501.60                   
JO00685911 داليدا عقاب نايف جرار 52.60                      
IN00024533 RAJESH KUMAR AGRAWAL 107.40                   
ZA00655788 BRENDA RADEMEYER 115.20                   
EG00145692 GAMAL FATHI ABDUL HAMID EL NAGGAR 15.60                      
0065783212 زبيده كنارك جكرد زوجه محمد ابراهيم محمد 27.60                      
US00047393 WILLIAM DWIGHT HOOTON 860.00                   
IN00068793 SUNIL CHANDRA 660.00                   
0006538883 ابراهيم حسن عبدالرحيم النمر زرعو#]  78.40                      
0085146632 جميله ابراهيم محمد 4,642.80              
0093865358 نعيمه مبارك حمود ابراهيم 10.00                      
TR00993511 NURBANU AKSIT 216.00                   
IN00964758 AKBAR SHAH ABDUL MAJEED 20.00                      
AU00458121 WASEEM DIDAN 1,200.00              
CA00456454 SABER HUSAIN  SEYDOUN 361.00                   
JO00598674  DEميسون احمد داود السواع 132.00                   
MU00544391 AL DAMAN UAE VALUE FUND     صندوق الضمان 154.80                   
0003498700 كوثر احمد سعيد الكندي 151.00                   
0006222838 خالد جE" زعل خليفه البوفالسه 97.40                      
0008837790 eسعيد ال ع eمريم خليفه عبيد ع 63.00                      
AU00857433 JOSEPH LEOPOLD GODDARD 387.00                   



AU00896521 DANIELLA JANE SEVERS 132.00                   
BD00895711 NAZIR HUSSAN 20.00                      
CA00687132 JAMES MARSHALL AMIRAULT 18,520.40           
CA00718817 ROBERT DAVID BOOTH 26,428.00           
CA00956325 BAHAREH SALMANI 27.20                      
EG00639557 YASSER MOHAMED ABDUL MONEIN AZQUOL 1.00                         
EG00745694  �cرؤى احمد نشات ابراهيم الدسو 65.60                      
EG00991613 اما#] وفيق طاهر مصط�] حسيب 54.00                      
EG00992637 عبدالوهاب طلعت عبدالوهاب حسن 88.00                      
EG00998170 ين محمد المهدى جورج حنا ~r 56.00                      
IN00057173 DEEPA SUBRAMANIAN 427.80                   
IN00076713 RAJIV KRISHANAN 287.80                   
IN00156327 BEENA AMOL BHAGALIA 26.20                      
IN00206085 PARESH LAKHMICHAND BHATIA 1,293.20              
IN00325772 CARLIN ARON TANNEN 125.00                   
IN00487795 SANJAY POKHRIYAL 134.00                   
IN00564217 NAMRATA JAIRAM VASWANI 264.00                   
IN00624613 JACOB MATHEW 460.00                   
IN00650126 NIRMALA NICHOLAS D'SOUZA 48.80                      
IN00652157 SHARIQ MAHMOOD 125.00                   
IN00653021 JULIANA MARIA ANTHONY REGO 134.00                   
IN00676173 KAMAL KRUSHNA MISHRA 2.00                         
IN00687238 SHERYL D'MELLO 20.00                      
IN00709980 MANJUNATH SHIVANANJU 0.20                         
IN00775112 MATHEW PHILIP SEBASTAIN 48.00                      
IN00956488 SAJEEV THANKAPPAN NAIR 80.00                      
IN00995210 JOSE BONNY THOMAS 143.00                   
IQ00275781 محمد احمد عبدالهادى 596.00                   
JO00178891  "iالشل [ D]رنا هاشم ام 196.60                   
JO00258512 محمد عبدالسالم حسن تيم 462.00                   
JO00639125 اما#] را�" جورج ابو مريم 32.00                      
JO00721991 Rيوسف سعد حامد جاد 12.80                      
JO00948745 نمر توفيق نمر مصط�]  151.80                   
LB00193084 زياد جوزيف الكك 1.60                         
LB00239851 اره ~r ريم صالح 322.80                   
LK00630125 MOHAMED HASAAN MOHAMED NIZAAR 49.00                      
MA00057378 اسماء مو{ رؤوف 16.00                      
MA00138751 فاتحه شاكيح 35.00                      
MO00541121  [ D]جف [ D]هدى جف 16.00                      
PAK0093648 SYED ATIF HUSSUAIN SYED GHULAM HUSSIAN 714.40                   
PH00318511 SABRINA BRENGER RETARDO 0.40                         
PH00525844 MARIANNE DELA CRUZ POBLETE 50.20                      
PH00658647 ANA MARGARITA TAJANLANGIT 128.00                   
PH00698699 DAISY VERAQE JOVEN 45.00                      
PH00742133 ANNA MARIE FE MUNSAYAC 54.00                      
PH00748140 BENEDICT FLOJO 80.00                      
PH00789642 FRANCES VICTORIA MONTEMAYOR 45.60                      
PH00854233 FLORITA NAVARRO 54.00                      
PH00893764 LORELA UDARBE 52.00                      
PH00982012 RAVENAL POLICARPIO 80.00                      
PH00993667 IAN SOTTO CARLOS 80.00                      
SD00055661 حاتم محمد عe احمد حسن 80.00                      



SD00521659 هيثم كمال عبدالكريم محمد 138.60                   
SD00598521 عبدالرحمن محمد حسن يوسف 0.80                         
SG00674033 SYED AHMAD BIN SYED 60.00                      
SO00542540 AYAN MOHAMED HAQI ISMAIL 22.00                      
SO00698860 MARIAM IBRAHIM MUSSA 22.00                      
SY00011401 فتاه محمد الحسن 45.60                      
SY00847533 عالء صباح هاشم 115.20                   
SY00853347 ROLLA HASSAN HUDAIFA 134.00                   
SY00982158 محمد عادل محمد راشد اصيل 600.00                   
UK00058137 ANTHONY JAMES DOUGHERTY 342.00                   
UK00356877 CHRISTOPHER ALAN GARRINGTON 146.20                   
UK00369989 MARTIN SEAN CAMPBELL 680.60                   
UK00842239 ROISIN ODONNELL 153.00                   
UK00995371 JASON THOMSON 6.00                         
US00024138 MOAWIA SIEDAHMED ABDELMOATI 408.80                   
ZA00364211 TREVOR ANTHONY PEREIRA 186.40                   
PS00521421 احمد عصام سليمان ابو ديه 55.60                      
0007778419 Mالشيخ هزيم جاسم الشام eنجود ع 431.40                   
PAK0065262 MUHAMMAD UMER KHAN 432.60                   
TR00981209 FUSUN BEYAZKILIC 76.00                      
IR00416385 SARA SEYED SOLEIMAN KAMELI 430.00                   
BH00002323 جاسم عبدالكريم سلمان جاسم 1,200.00              
IQ00123456 عبدR عe غالب بابان 8,708.00              
JO57866000 محمد سليم محمد حداد 155.60                   
UK00295012 EYAD MUSTAFA ABED AHMED SBAIH 800.00                   
RU00873877 INNA VATAJNIKOVA 300.00                   
0045478070 ى DEسالم المه eفهد سالم حمد ع 140.00                   
0050981973 احمد حسن احمد 427.60                   
0064998550 خديجه سعيد عe سعيد عe الجابرى 574.00                   
0082920831 جميله عامر محمد 1,798.80              
0049789352 عثمان عيM محمد عبدالعزيز 414.00                   
0087116589 احمد راشد محمد رشيد المظرب 442.80                   
0081801199 eع Rحليمه سعيد عبد 1,230.40              
0074153054 محمود عe عe قاسم 1,160.60              
0012693566 ] عبدR الن��  D]مريم محمد ام 5.80                         
0056937644 ] عبدR ن��  D]احمد محمد ام 7.80                         
0004233993 ميثاء عبدالقادر احمد عe الهاجرى 700.00                   
0084943547 احمد عبدالرحيم محمد عبدالرحمن الحباى 66.40                      
EG00121383  [iسالمه حف [iرافت حف 50.00                      
0035930442 علياء حمد احمد حمد بن سوقات 5,376.20              
0093232967 احمد عبدR احمد عبدR بن دلموك 14.40                      
0003424295 مصط�] صالح مصط�] الجزيرى 46.60                      
0092857342 غاليه مصط�] صالح مصط�] الجزيرى 46.60                      
0028014255 سلوى عبدR عقيل محمد صالح 4,601.00              
0007878611 عيM مبارك ياr مبارك 213.80                   
0029844439 ابراهيم عبدالرحمن محمد الشيبا#]  1,419.60              
0003345537 R فرج [ D]راشد انور محمد حس 200.00                   
0094656368 R فرج [ D]انور محمد حس [ D]حس 7.80                         
0002544785 سعيد محمد رفيع عبدالرحمن محمد العو¤]  1.00                         
0044694060 زكيه احمد محمد 2,483.00              
0037538979 ى DEعائشه محمد سالم المه 460.00                   
0073811749 مهره يعروف عe البوفالسه 4,601.00              



0038819867 Rشيخه محمد عبد 4,642.20              
EG00897211 محمد احمد مو{ ابوعيده 10.00                      
0064409620 ]ه DEاسحاق محمد سالم محمد الم 219.60                   
0067044632 عبداللطيف عبدR عe القرقاوى 21,417.40           
0082456755 ] صالح زوجه عبداللطيف القرقاوى D]شهله ام 4,932.00              
0023071983 ى DEام DEنوره عبدالعزيز عبدالرحمن م 1,200.00              
0059168647 فيصل حمد محمد احمد 4,601.00              
0094156449 حمد محمد احمد 4,601.00              
0034614457 eبن ع eهنا رضا ع 3.20                         
0087255344  [ D]ساميه صالح حس 208.00                   
0052660680 رحيم جاسم عe عيد 200.00                   
0049965824 Rجميله احمد عبد 2,588.80              
0059565573 مريم عe ابراهيم ربيع المنصورى 2,588.80              
0088234946  �cالمرزو Rبدر محمد نور عبد 60.00                      
0095862578 عادل عقيل محمد عبدR الرفيع 809.40                   
0039075611 عe محمد عبدR السيال#]  1,294.40              
0059114490 حمد ثا#] صقر سالم الجدوله 647.40                   
0042194651  DEالرحو  ال بو مه eخليفه ع eع 4,601.00              
0004512784 ناt سليمان لط�] محمد شاكر خان�"  11,000.00           
EG00857444 JOSEPH AZIZ ABDEL MALAK BESADA 120.00                   
0084236262 Rعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبد 41.80                      
YE00294316 محمد عبده عe السيا#]  115.00                   
TZ00425539 FATMA MOHAMMED SAID 438.80                   
0009636621 رقيه عبدR بالشاالت زوجه محمد النورى 1,466.00              
0038866350 درويش محمد شعبان احمد 230.40                   
0014375204 فهد محمد ب� محمد ب� 41.80                      
0033996675 مانع محمد ب� محمد ب� 41.80                      
0052316812 هند محمد ب� محمد ب� 41.80                      
0081259532 هدى محمد ب� محمد ب� 41.80                      
0018428869 نوره سعيد بخيت ثعلوب 3,083.80              
0059984951 eسعيد بخيت ثعلوب زوجه عصام ع [iم 504.60                   
0007944459 hيوسف عبدالرحمن صالح العبدو 200.00                   
0032994936 موزه عe محمد مراد البلو{~  41.20                      
0070547832 فهد عيM احمد ال_كال 1,230.40              
0042952509 زعفران النو#" مطر 1,230.40              
LB00491510 sادونيس نهاد ن 37,039.20           
LB00875621 جورج جمال االخرس 400.00                   
SY00129641 دا#] عماد جرجوس 200.00                   
0062383308 مi] عبدR حسن جعفر الصفار 2,483.00              
0008012275 Mبن عبيد الرزى الشام eحميد ع eع 1,600.00              
0004556455 نعيمه يوسف محمد غريب المنصورى 320.00                   
0027570534 مريم محمد راشد بن دامكه 9,993.80              
0052313883 سلطان مختار محمد 1,294.40              
0004477484 حفصه عبدالرحمن السيد ابراهيم الساده 90.00                      
0049111083 سالمه جمعه زوجه عبدR عبدالرزاق خليفان 1,004.00              
0011775320 يف مريم خليل ابراهيم زوجه محمد سلطان ال_~ 2,647.20              
0099266440 ان البلو{~  DEم Rعائشه عبد 400.00                   
0002316652 سعيد محمد سعيد عe السويدى 3.20                         
SY00698522 محمد مصط�] الدياب 1,800.00              
IT00693332 TAREK BEN ABDULLAH EL GANITAREK 874.00                   
0001488870 ] محمد احمد الزرعو#]  D]هدى ام 602.00                   
0004766630 ] محمد زوجه خالد محمد حزام D]هيفاء ام 910.00                   



0093329790  [ D]احمد بن سالم [ D]ضا� سالم 2,300.40              
JO00695833  [ D]حس eناديه محمد ع 144.60                   
0015502852 Mعي eبسمه احمد ع 4,601.00              
0094946371  Diزكريا اليح Diمحمد يح eع 10.40                      
0005401501  "iمبارك محمد سلطان الكت Rعبد 1,600.00              
0071352477 سيف صقر حارب المرى 2,300.40              
SY00156671 زاهر محمد مروان الدمش��  720.00                   
IN00321963 EHPESHAM SHAHID 200.00                   
0093755747 فوزيه صالح محمد 5,778.60              
IN00251385 PRAVEEN SALIGRAM SAHNI 400.00                   
JO00369874  [ D]هيا ماجد شفيق شاه 2,200.00              
0053745912 جمعه محكوم جمعه االسود 7,218.40              
0006561541 عبدR محمد عبدR بن فارس السبي¨ 68.00                      
0014794055 Rعبد [ D]فتحيه حسن احمد زوجه قاسم شاه 4,651.20              
0031300860 صالحه خليفه حميد بن ذيبان 171.40                   
0005531616 عe احمد احمد السويدى 2,800.00              
0042286220 السويدى لالستثمار ش ذ م م 3,374.80              
US00467382 KAMRAN ZIAI 16.00                      
YE00748019 sحسن المنت Rنا�" عبد 226.00                   
0093707899 مريم ابراهيم محمد 1,230.40              
CA00994723 NANCY MAMDOUH NOUH 110.00                   
EG00996721 محمد رياض محمود رياض 125.80                   
HU00642118 KRISZTIAN ANDRAS KISS 1,000.00              
0088060928 فاطمه محمد rور 2,591.40              
0093260759 Tسليمان التمي eع Rعبد 200.00                   
YE00742565 عبدالسالم محسن احمد سعيد 1.80                         
0061258070 عبيد محمد سعيد سيف الطاير 60.60                      
0082981816 خليفه سعيد محمد سعيد سيف الطاير المرى 234.20                   
0080717629 محمد مختار محمد 360.00                   
0028256661 ى DEماجد جمعه ثا#] المه 94.40                      
0034908999 حمده سيف حميد زوجه مبارك محمد بوعميم 1,400.00              
IN00862744 POORNIMA SUJAY SUVARNA 1,400.00              
0006488981 مريم بخيت ارمله عبيد جمعه مطر المزرو? 2,420.00              
0001111000 ليe عباس جمعه خرام 130.00                   
EG00917563 سوسن محمد حسi] االبيارى 51.00                      
0021772196 Rابراهيم عبد eلي 4,601.00              
0083115340 احمد يعقوب محمد جمعه 9,587.60              
0099814904 عائشه احمد يعقوب محمد جمعه 4,642.80              
0088718377 طارق سعيد راشد عe الش� 42.20                      
0099503710 شيخه سعيد راشد الش� 42.20                      
0006650664 خليفه عe احمد عبدR مفتاح 220.00                   
0098306611 Mسلطان الشام Rاحمد راشد عبد 2,840.00              
IR00986477 صفدر شعبا نعe عزيز الل� 193.00                   
IN00988054 MUHAMMED SHEREEF THEKKEKARA KAYIL 2,980.00              
0068814557 عe عيد بالل مبارك الطاير 10.40                      
USA0010973 JEAN CLAUDE JAMIL NASR 200.00                   
EG00294857 احمد كمال عبدالحفيظ رستم 3,341.00              
EG00985674 رانيا احمد كمال عبدالحفيظ 430.00                   
0008298430 هناء عباس  عe علوى 21.40                      
0001125597 موزه عبيد محمد عبيد الش� 10.00                      
0008563261 سلطان سعيد درويش المزرو? 4,408.60              
0057625392 eمحمد ال ع eسالم ع eع 1,500.00              



0074139698 شماء حمدان عبدR دلمك بن عمان 1,230.40              
0093691898 ايمان حمدان عبدR دلموك 1,230.40              
0069175372 اسامه يوسف درويش عبدR ال درويش 824.00                   
IN00696588 DABAWALA DIVYESH DHANSUKHLAL 870.00                   
UK00632957 ALI AMER ALJANABY 200.00                   
0071653151 ى DEالمه eسعيد راشد عبيد المعي 1,290.00              
0028645342 محمد الماس حارب حارب 300.00                   
0011738872 ى DEمحمد احمد بن جاسم المط Rحمد عبد 36,800.00           
0043258629 Tمحمد مليح نعي Rعمر عبد 39.20                      
ES00991521 ANWAR NASIR FARUQUT OR  ALEXANDRA RAQUE 400.00                   
0047463193 سعود عتيق محمد عبيد الكاش 1,100.40              
0067035397 راشد عتيق محمد عبيد الكاش 1,870.40              
0005687881 منصور خلفان احمد سعيد المنصورى 2,800.00              
0029567650 Tالهاش tوك السيد نا �Eالسيد م 1,642.20              
0096418508 مريم عبيد محمد 230.00                   
LB00885629 فادى اديب قشقوش 1,155.00              
0044514072 صالح عبدR محمود ارجمند 7.80                         
LB24315587 شادى احمد حمزه 260.00                   
0020195823 موزه عبيد ربيع rيع الخظر 2,393.40              
0096145214 محمد محمود غالم عe مند#] البست� 18.00                      
UK00025470 MAHDI MOHAMMAD SAJJAD 62.80                      
IN00192786 LINUS IGNATIUS NEIL D'SOUZA 841.00                   
SY00084560 وفيقه محمد الشاعر 400.00                   
IN00139765 VINEET CHHATWAL 400.00                   
KE00125366 BHASIN UDAYKUMAR RAVINDER 200.00                   
0097714798  [ D]حصه محمد عبدالرحمن حس 6,303.20              
0001982760  DEعبدالرحيم بالل مبارك معتوق الخ 14.00                      
0043173142 زبيده حمود محمد العطار 2,000.00              
0009921570 ] صالح يوسف D]احمد حس 46.00                      
0010389537 ] صالح يوسف D]رمله حس 46.00                      
0028935573 فيصل عبدR صالح حبش العرى 46.00                      
0033403024 سعاد عبدR صالح حبش العرى 46.00                      
0033894987 جاسم عبدR صالح حبش العرى 46.00                      
0036962435 عبدR صالح حبش العرى 46.00                      
0039143277 ] صالح يوسف D]حس Rعبد 46.00                      
0039411100 خالد عبدR صالح حبش العرى 46.00                      
0045205801 ] صالح يوسف D]شيماء حس 46.00                      
0047255033 مريم عبدR صالح حبش العرى 46.00                      
0047422684 ] صالح يوسف D]هيثم حس 46.00                      
0056662768 سعيد عبدR صالح حبش العرى 46.00                      
0072788288 سوسن عبدR صالح حبش العرى 46.00                      
0083001211 ] صالح يوسف D]محمد حس 46.00                      
0096792982 ] صالح يوسف D]حس 46.00                      
0056996511 حصه خليفه راشد المرى 1,720.00              
0071863690 زا عe حسن بن رستم DEخاتون م 307.60                   
0066356674 محمد سيف جمعه سيف الفال{ 600.00                   
0026916969 رميله بالل رمضان 615.20                   
0091131456 احمد سعيد مبارك سعيد المنصورى 47,559.20           
LB00055638 طارق احمد مطر 0.80                         
0006645336 hخميس خليفه خميس خليفه العيا 3,000.00              
0098700522 يحDi محمد سعيد محمد الحليان 4,601.00              
0078755667 شمسه راشد زوجه ثا#] حمد عبدR العايل 4,688.20              



0040966000 جمال محمد خليفه راشد المزرو? 32.20                      
0037488367 حسن محمد حسن الحمادى 6,450.00              
0069863744 eمحمد راشد جمعه محمد الهام 2,000.00              
0091794519 سعيد عبيد خليفه حمد الغشيش 280.00                   
0004673821 وفاء محمد سالم يوسف محمد ال ب_~  48.20                      
IN00088243 HEMANT CHANDRASEN WAGH 205.00                   
0015985355 عبدالصمد عبدالغفار عبدالصمد محمد بست� 1,400.00              
PK00995367 MIAN WAQAS TARIQ SAGHIN 61.60                      
0044441601 ] تهلك D]فاطمه محمد العطار زوجه صالح حس 7,543.40              
IN00422653 VISHAL BIHARI HIRANI 600.00                   
0027391980 عثمان محمد اسماعيل زينل 4,769.60              
0082125905 محمود محمد اسماعيل زينل 14,643.60           
SA00834562 سحر بنت محمد عبداللطيف بن محمد يوسف العم 438.00                   
0011135220 ] مالك D]محمد سعيد عبدالكريم حس 2,613.40              
PK00251154 REENA SILVINA 130.00                   
IN00323265 UMESH CHATRUMAL DIALANI 200.00                   
JO00764311 غاده فضل يوسف عقل 258.00                   
LB00853158 ميشال جورج ياز�"  1,335.20              
SD00731142 نزاز محمد مصط�] أبو بلل 79.00                      
LB00557890 فراسفؤاد ابو زيد 157.40                   
IN00606987 SANJAY KUMAR PAHUJA 20.20                      
IN00335498 VIKAS HIRO PUNJABI 500.00                   
EG00300738  [iبي ياr السيد محمد ال_~ 140.00                   
EG00521647 ياr حلT محمد عواد 260.00                   
IN00925537 GAUTAM PATEL 2,152.60              
0017908322 احمد عبدR ابراهيم عبدR بخيت الدبو 4,601.00              
0034000309 خالد عبدR ابراهيم عبدR بخيت الدبو 4,601.00              
LB00314213 WALID MAHMOUD FAWAZ 300.00                   
PK00991452 SYED ZESHAN AIL SHAH 200.00                   
SA00132065 عبدالرحمن بن عe سعد R الزهرا#]  1,000.00              
JO00871332 سوسن يعقوب صالح الخليل 1.20                         
LB00045786 نبيل احمد غازى سعاده 808.00                   
USA0064112 HISHAM ELHAYEK 200.00                   
0028003544 ى DEابراهيم محمد ابراهيم محمد المه 796.00                   
0093082906 ى DEثا#] محمد ثا#] حسن المه 2.40                         
0071247969 محمد مبارك عيM العبار 900.00                   
IN00041517 RITESH BIPINCHANDRA SHAN 1,000.00              
0059541006 مروان احمد محمد عe كمال 5,014.20              
0094940428 اياد خليل مطر اسماعيل ابوجراد 47,908.60           
JO69923432 نادره نبيه نصار مصيص 500.00                   
0007172992  "iبخيت الكت eسعيد راشد ع 16.00                      
0006573770 مجموعه مفتاح االعماالالستثماريه(ش.ذ.م.م) 90,102.00           
0069185891 فيصل حبيب بالل حبيب المطوع 67.60                      
0064570709 قويدر ابوبكر بفلح 1,000.00              
PK00869533 MUHAMMAD SALEEM KHAN 39.80                      
0085847129 ̈ المد#]  عبدالسالم حن�] محمد شاف 4,884.00              
US00754861 ROBERTO JOSE KRIETE 3,841.60              
0005446605 غيث عبدالخالق عبدR عبدالرحمن 43.00                      
0007382525 عبدالمختار غi] محمد 50.00                      
0004327967 باسل صالح عثمان سعيد 600.00                   
0040986375 فاطمه ثا#] المرر بi] ياس 1,294.40              
IN00381532 KUNAL DILIP 407.80                   



DE00256694 WILFRIED WILHELM HERMAN BEERMANN 158.00                   
SY00855943 رزان محمدانور بوكe حسن 100.00                   
0068590063 احمد عبدالعزيز عبدR النجار 3,150.00              
0071181043 محمد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 24.60                      
0039751970 مو{ عبدR احمد العامرى 1,712.00              
CA65746483 عe مهدى جواد 41,406.00           
IR00986304 EHSAN REZA AKBARIRAD 85.00                      
0008345462 Tالسيد ماجد الهاش "Eفؤاد السيد ش 1,100.00              
IQ00128761  [ D]خالد غيدان حس 200.00                   
IN00408054 MOHAMMED RASHID SHAFIULAH 1,720.00              
0039631763 شمسه حارب المزرو? 4,601.00              
JO00140622 نائل عبدالقادر عبدR ابودقه 42.00                      
JO00994273 مها حكم اسماعيل الكو#]  284.60                   
UK00584469 NOORUS SABAH PASHA 100.00                   
IQ00921876 محمد عe محمد حمدان 400.00                   
IN00129844 SARFRAZ IQBAL HUSEIN PATEL 6,318.20              
UAE0008265 AL FAHIM GENERAL TRADING L.L.C 2,700.00              
LB00847233 بهجات عe مو{ 1,100.00              
0003550793 هالل محمد عبدالكريم ابوالحسن الزرعو#]  26,101.40           
JO00249737 سلT حسام ابراهيم ابوطوق 125.60                   
USA0023989 USSAMA FAISAL TAHA 39.60                      
0018616380 يف عبدالرحمن شاكرى ~r ادريس محمد 136.40                   
IN00152201 NIAS HUSSAIN YUSUFF 100.00                   
EG00386257 باسم لط�] تكال بغدادى 734.00                   
EG00528966 ف محمد فكرى حسام الدين ~rا 431.00                   
EG00672323 داليا محمد احمد زيان 37.20                      
IN00653247 FAKHARUDDIN NURUDDIN NALAWALA 200.00                   
0015618111 eحسن قائد اه Rمحمد احمد عبد 603.80                   
LB00355627 مi] جميل حطب 700.00                   
0012943205 فاطمه خالد محمد خليفه الفال{ 2,000.00              
0095585682 خديه مبارك عتيق خميس 2,420.00              
0098675565 خلود خالد محمد خليفه الفال { 2,060.00              
0077879387 مليحه محمد طفيل 14.00                      
IN00658617 MOHAMMED MASAOUD 120.00                   
IN00478721 HUSAIN SAIFUDDIN KACHWALA 180.00                   
0058542754 سعيد محمد حسن ابراهيم ال ريس 2,321.20              
0019094988 وداد حسن احمد الشمرى 4,601.00              
0028847867 حسن احمد حسن الشمرى 4,601.00              
0023794338 ريم خميس سعيد خميس السويدى 2,461.00              
0015223629 مريم سلطان راشد حميد السويدى 2,461.00              
0083810966 ] صقر D]خالد مراد سالم 668.00                   
0041651630 سالم احمد محمد بن سلوم الفال{ 2.40                         
0011253859 سيف عبدR محمد 1,230.40              
0035033518 مريم سالم راشد 1,230.40              
0054704661 امنه سيف عبدR محمد 1,230.40              
0087412392 محمد سيف محمد 1,230.40              
SY00909020 اسامه يحDi عجول 2,735.60              
0028300534 ليe درويش ابراهيم مرهون 240.00                   
0023565812 حثبور سعيد جمعه عبيد الهويدي 2,000.00              
0006862153 بدر حسن عe رمضان محمد 31.80                      
0032910806 نعيمه حسن عe رمضان محمد 2,442.00              
0006789221 هدى احمد المال زوجه عبدالحكيم محمد منصور 230.40                   



DE00825331 GUNTER BUSCHL 135,648.40        
0036225416 ف كفايه عبدR عe ال_~ 1,202.00              
0099287625 ى DEمحمد حارب خميس المه 160.00                   
0009455945 ى DEسعيد ماجد سعيد المه Rعبد 80.00                      
0065285721 صالح راشد محمد االنصارى 5,207.00              
0017386959 بدريه سعيد حسن احمد rدوه 1,688.20              
EG00158965 حسام محمد فريد محمد حسن غانم 800.00                   
0007635726 ياقوت عe سويد الريا  621.60                   
0033434128 عبدR حمد عe يلوان الفال� 1,230.40              
0071147335 يوسف بخيت فرج مبارك 300.00                   
0012965131 Mماجد سلطان عبدالرحمن سيف الشام 958.00                   
0028742422 موزه احمد راشد العبار الفال{ 461.00                   
0051681949  "iفاطمه صالح احمد عبيد الخطي 4,772.40              
0013121160 حميد عبيد سعيد بخيت 4,601.00              
0002081975 فهد يونس عe يونس كلبت 5,925.40              
0026070799 فيصل يونس عe يونس كلبت 400.00                   
0045398621 خالد يونس عe يونس كلبت 120.00                   
0078503122 فاطمه يونس عe يونس كلبت 80.00                      
LB00653419 ربيع سعد الدين ابوظهر 780.00                   
0006452601 عمر راشد محمد عe بخيت الفال{ 4,085.80              
0094525679 عفراء محمد سيف 1,230.40              
0038201225 عبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن جنا� 610.00                   
0007664876 عe راشد سالم راشد بن عياف 1,000.00              
0007484792 مريم احمد محمد البس� 1,800.00              
0025496694 نساء محمد احمد خورى 20,078.40           
0074361938 احمد عبدالقادر محمد عباس خورى 39.20                      
0006233959 وليد محمد حارب 4,729.40              
0069899640 سلطان محمد سلطان بن حارب الفال� 14,800.00           
SY00928625 محمد ياr عe نحاس 264.20                   
0053903250 فاطمه سعيد عيM سالم الفال{ 46.00                      
0071206926 يفه محمد اوغان محمد ~r 4,642.80              
0080165605 جاسم محمد عبداللطيف عبدالرحمن ال_كال 1,230.40              
0003669044 يف محمد صالح محمد سعيد الزرعو#]  ~r 100.00                   
0001571963 احمد عبدR الشيخ احمد ال الشيخ 40,320.00           
0028241682 كلثم محمد يوسف عبدR الشيبا#]  2,501.00              
0037749244 يعقوب يوسف عبدالغفور ابوالقاسم بن تميم 1,900.00              
0079526135 فاطمه عe ماجد العجيل 2,610.80              
IN00873988 GEHIMAL AIDASANI 600.00                   
SY00985567 فؤاد مصط�] ابازيد 1,000.00              
0010765161 بكار محمد بكار حيدر 838.40                   
0086411755 يف نظام ~r عبدالرحمن نظام محمد 92.00                      
0095417253 eع [ D]احمد جمعه حس 92.00                      
0014460515 ى زوجه سالم سعيد DEعاضد راشد المه eلي 2,601.00              
0080060724 احمد عاضد راشد عاضد 2,461.00              
0056951818 eاه Rعبد eعبدالرحمن محمد ع 240.00                   
JO00265257 ر#" موريس شفيق نينو 476.00                   
0005767672 ى DEشيخه عبدالرحيم خليفه محمد سعيد المه 3.20                         
0087150168 شذى محمد خليفه محمد العبيدR السويدى 2.40                         
0049102892 الهام حسن صالح رمنكال 1,664.80              
0096131565 Mخليفه محمد الشام eع 24.60                      
0015224884 طيبه محمد يوسف عبدR الشيبا#]  1,200.40              
0007987711 منصور عبدR احمد الجزيرى بi] تميم 600.00                   



0040083157 محمد عبدالكريم محمد دويه 4,601.00              
0005555666 ] الفال{ D]بو حس Rرابعه احمد عبد 2,386.80              
IN00856526 SANGITA KAMLESH OR CHANDRA MAGANLAL 100.00                   
LB00875628 خليل انطون الشدياق 600.00                   
JO00654231  [ D]ايهاب احمد شفيق ياس 200.00                   
IN00457718 BOBAN GEORGE 200.00                   
IN00384556 GAUTAM RAGHANI 155.00                   
IN00379220 SHNKARALINGAM SHNMUGA VELAYUTHAM 200.00                   
0009301544 محمد عبيد خلفان ضا� بن تميم 1,230.40              
0025475553 حمده محمد معضد 1,294.40              
0026123693 عe عبيد خلفان ضا� بن تميم 1,230.40              
0053363319 هند عبيد خلفان ضا� بن تميم 1,230.40              
0069919334 ى DEلطيفه سعيد ضا� خلفان بن تميم المه 1,294.40              
0070566655 محمد احمد محمد سعيد 24.60                      
0099500549 احمد محمد احمد محمد سعيد 24.60                      
SY00235628 احمد صالح الحمود 0.60                         
IN00582695 ASHOO CHANDRAKANT AGARWAL 100.00                   
LB00381642 داود رجا ا#" فرج 200.00                   
IR00652315 احمد نعيم الها#�  9,900.00              
LB00325488 فيصل سلمان عبدالخالق 200.00                   
SA00538779 ها#] بن خالد بن هاشم مد#]  359.60                   
TR00125415 NESLIHAN COPSON 400.00                   
IR00377152 MOHAMMAD REZA YOUSEFALI MASHHADI 1,000.00              
KE00649960 SHARIFFA MWAULA ABDALLAH 62.60                      
IN00748208 RANJANA SETH 700.00                   
IN00748819 KALLARAKKAL JOSSY UDUPU 400.00                   
CA00995210 FOUAD BISHARA 2,220.00              
UK00394504 TAMER ODEH 120.00                   
LB00521633 طارق سميح حميدا#]  128.00                   
MY00265950 KUMARAN NOWURAM 640.00                   
PS00654755 احمد غازى اسماعيل 709.40                   
IN00885512 PRASHANT BHARATIKUMAR MEHTA 400.00                   
IR00652534 ALIREZA AKBAR RAFIEI 22.00                      
0036127386 سالمه سعيد عبدR قريبان قريبان 1,230.40              
AU00647355 JOSHUA DAVID ABOOD 157.00                   
0089340844 علياء محمد غالب هادوم بالهادوم 1,375.60              
TN95884776 هنده بنت حميده الغضاب 367.20                   
USA0091971 ZIAD NOFAL ZARKA 100.00                   
IN00995360 IYER SUBBIAH SRIRAM 1,600.00              
IN00474528 SAIFUDDIN FAKIR MOHAMMED 0.20                         
FR00458870 JULIEN YVES MISSIR 200.00                   
EG00614365 احمد رمضان عبدالمعتمد حسان 800.00                   
US00546851 AHMED SALAM AHMED 880.00                   
LB00256433 وليد توفيق اسحاق 70.00                      
LB00997851 سيمون سمDE سالمه 70.00                      
EG00674902 عزالدين حسن حسيب احمد المsى 10.20                      
CA00058595 YEHIA EL AZAB 300.00                   
SY00169401 محمد انس خليفه المحاسنه 2,300.40              
JO00689201 عe زعل عe اصبيح 60.20                      
PK00951745 QAISAR AYUB TAHIR 345.60                   
SY00871661 خالد جميل سلمون 200.00                   
SA00214078 شفيق بن احمد بن عبدرب النi" ال رميح 56.00                      



IN00365917 IMTIAZ BADRUDDIN BOGHANI 300.00                   
LB00852741 زاهر خs] جمال الدين 1,500.00              
0072237960 محمد ناt عبيد محمد العرى 2,610.80              
0098190434 ب� ح_~ بن دلموك 4,884.00              
0049050101 يوسف خليفه محمد الفقا? 2,079.60              
0020799939 عبدR احمد حسن احمد 1,230.40              
0023496821 اسماء احمد حسن احمد 1,230.40              
0033581505 ضا� احمد حسن احمد 1,230.40              
0034746503 محمد احمد حسن احمد 1,230.40              
0041229760 فوزيه عe محمد 1,230.40              
0042994953 احمد حسن احمد 1,230.40              
0050334555 عe احمد حسن احمد 1,230.40              
0060251877 منال احمد حسن احمد 1,230.40              
0081646365 مريم احمد حسن احمد 1,230.40              
IN00997841 MATHEWS KUTTIPARAMPIL 40.00                      
0004369649 Rنا�" الحاى مبارك احمد عبد 240.00                   
0051136613 درويش يوسف محمد الحداد 2,840.00              
PAK0012927 AMIR BASHIR ATARA MOHD BASHIR 94.00                      
AU00014714 JIHAD SULAIMAN 533.60                   
0048455713 محسن محمد عبدR الصايغ الغافرى 220.00                   
0016681564 محمد عe ابراهيم عبدR لوتاه 2,326.00              
0056829511 محمد النو#" بالل السالفه 800.00                   
IN00480108 YOUSUF BIN HASAN 1.80                         
0023821330 سلطان راشد سعيد راشد المرموم 194.00                   
0098391361  �cالمرزو eع Rمحمد عبد 4,709.20              
0076901715 ] عبدR بن خرده D]غالم حس 1,419.60              
0048496854 سعيد راشد سعيد الرمي� 1,016.80              
0057043854 حصه محمد عبدالرحيم الجزيرى 41.80                      
0070297459 ليe جمعه الماس 640.00                   
YE00361817  [ D]محمد ثابت محمد حس 54.00                      
YE00452088 صالح عبدالقوى ثابت 380.00                   
0096840856 عبدالعزيز احمد عبدالكريم الزرعو#]  23,749.00           
0090814577 ابراهيم اسماعيل غميل وليد 615.20                   
0015647151 احمد سعيد حميد عبدR العرج السويدى 400.00                   
0013867059 موزه غانم عe خليفه الفال{ 2,300.40              
0041144518 يمi] غانم عe خليفه الفال{ 2,300.60              
0019756522 ] ارمله راشد مفتاح راشد D]مريم احمد حس 1,525.40              
0003797780 كه مركز البستان ذ.م.م ~r 50,000.00           
LB00357923 مو{ نمر الحايك 10.00                      
PK00852163 AYESHA IQBAL 764.00                   
0005914271 عائشه محمد عبدR القاز 3,187.40              
0014396817 شيخه راشد احمد محمد الح�"  3,642.20              
0017779448 سالمه راشد احمد محمد الح�"  2,300.40              
0024616067 نداء راشد احمد الح�"  2,300.40              
0028800846 خوله راشد احمد محمد الح�"  2,300.40              
0047647275 راشد احمد محمد الح�"  475.00                   
0099629036 احمد راشد احمد محمد الح�"  600.00                   
EG00128904 يف جابر حسن بلتا�"  ~r 179.20                   
0077368119 مريم يوسف محمد سعيد 647.20                   
0053978770 eحسن سالم حسن بن عون العلي [iم 4,000.00              
0019091524  [ D]شاه Rزا محمد حسن عبد DEم Rعبد 1,000.00              
0012411612 هنادى محمد بو غانم زوجه جمال احمد المرى 1,759.20              



0004569789 ] جالل را  البلو{~  D]حس 360.00                   
CN00547811 HE JIAN MIN 7.20                         
AU00577321 SHAMEELA ESSOP 835.00                   
JO00635418 صفوان مصط�] صالح عرابيه 400.00                   
0083301083 محمد عe غلوم محمد حسن صفر البلو{~  983.40                   
0099223543  �

وليد عe غلوم محمد حسن صفر البلو{~ 126.00                   
0005522232 وليد شفيع محمد ابراهيم 400.00                   
0046695997 رقيه غالم محمد 2,019.00              
EG00041308 محمد رضا السيد دياب 5,000.00              
0006654334 سعاد عبدالرزاق ربيع زوجه جمعه ربيع المزر 98.80                      
0023695866  �cصالح يوسف احمد عبيد المرزو 600.00                   
0022409930 Tعلياء راشد مفتاح راشد النعي 235.00                   
0024845883 عذيجه خميس عبيد محمد الكاش 121.20                   
0014911366 ى DEعبيد غانم عبيد بن شيبان المه 9,082.00              
0024147205 ى DEرفيعه عبيد غانم عبيد بن شيبان المه 9,082.00              
0038800294 كوثر سلطان محمد شهاب زوجه عبيد غانم 9,082.00              
0091554685 ى DEرحاب عبيد غانم عبيد بن شيبان المه 9,082.00              
0067933228  "iحميد الكت Rاحمد عبد 3.60                         
LY00258794 عe عمر عe بن اسماعيل 400.00                   
YE00875421 صالح عe صالح بامر? 200.00                   
0064637561 صقر عبدR صقر احمد المرى 4,840.00              
0071449992 علياء عبيد حميد سويره الفال{ 4,840.00              
0012559982 Mحارب محمد سعيد الشام 700.00                   
0004578977 حمدان محمد سلطان محمد حمدان الماجدى 35.00                      
0018567786 محمد عمر صالح عمر الحضارم 1,240.00              
0054769189 Tمحفوظ احمد مقبل القدي DEسه 1,000.00              
IN00871251 PAREKH KAMLESH SHAILENDRA 400.00                   
OM00078588 احمد سالم عe حريز الش� 850.00                   
0089618144  �iراشد محمد الرمي 2,851.00              
0095875336 مi] احمد سعيد ثا#]  4,601.00              
0002611587 نوره صالح الهاجرى زوجه عبدR محمد 40.00                      
FR00674450 GHOUSSOUN AL SAWAF 400.00                   
YE00548541 صالح خميس صالح الجابرى 144.00                   
0002686073 ماجد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 24.60                      
0031468333 زهره قمE" درويش محمد البلو{~  24.60                      
0041145134 حصه خليفه حمد بوشهاب 24.60                      
0042111150 فاطمه محمد حسن 24.60                      
0065014350 قمE" درويش محمد البلو{~  24.60                      
0073795877 احمد قمE" درويش محمد البلو{~  24.60                      
0081781036 مسعود قمE" درويش محمد البلو{~  24.60                      
0002453295 نوال حسن اسماعيل 105.20                   
BD00786543 TASKEEN ATHAR AHMED 64.00                      
0086310672 نs عe محمد عe سعيد السويدى 1,966.00              
0086545267 ] العامرى D]صباحه حمد حمود شن 22.00                      
0032529640 سمDE عبدالرحيم محمد رسول العو¤]  2,944.60              
UK00052186 MOHAMMED IMRAN  KHAN 156.00                   
IN00565742 VIJAY KUMAR SIRUMAL GANWANI 2,200.00              
0026658690 ريسه عبدالرحيم عبدالكريم حسن الزرعو#]  4,840.00              
0057045938 شهاب عبدالرحيم عبدالكريم الزرعو#]  230.00                   
0090611840 فاطمه عبدR محمد فكرى 2,623.00              
CN00436614 ZHU JIJIANG 8,776.60              
CN00632995 SHEN WEN TZNG 433.80                   



0005856666  DEبن عم DEمحمد عبيد عم 1,619.60              
0071520806  DEمحمد بن عم DEاحمد عبيد عم 4,442.00              
0003777912 Tسيد حسام الدين السيد محمد اجمد الهاش 1,400.00              
IN00321032 RAYMOND JOSEPH MENDONCA 90.00                      
0094890777 مريم مبارك صالح القعي� زوجه نبيل 4,601.00              
0006581500 eمحمد اه Rسيف عبد 380.00                   
0093928038 Rالفال{ زوجه محمد عبد DEعفراء عم 3,341.80              
PS00753145 غياث مو{ عبدالحفيظ 3.00                         
RU00322556 SVETLANA ZOLOTOVA 400.00                   
0063181819 سلطان عبدالحميد احمد محمد الجمال 1,406.00              
0025877996 eخالد عبدالملك مصط�] حسن اه 400.00                   
0028579750 شيخه خالد ب� محمد السويدى 46.00                      
0041937102 راشد خالد ب� محمد السويدى 46.00                      
0003498112 احمد عe احمد ثا#] بن عبود 2,568.00              
0072171197 مريم سلطان محمد الركن 2,461.00              
0006162347 فاطمه درويش محمد المرى 100.00                   
0091778371 شيخه عبدالواحد الحمادى 1,219.20              
0061944679 سليمان سعيد سليمان بن سليمان 4,965.00              
0008753142 Tالهاش Rمهره عبدالكريم حسن عبد 700.00                   
0022049910 ى DEمحمد احمد بلخ eلي 1,954.00              
0026591104  �Tحسن الهاش Rعبدالكريم حسن عبد 215.00                   
0012335587 عبدR احمد محمد سليمان بن سليمان الش� 16.00                      
0012558765 حسن احمد محمد سليمان بن سليمان الش� 4.00                         
0098598357 شهاب احمد محمد سليمان بن سليمان الش� 22.20                      
0097974047 مريم ابراهيم محمد حسن المحسن 230.00                   
0037189168 ] بن لوتاه D]شيبان محمد حس 64.40                      
0031661890 سمDE عبدالغفور جالل الزى 6,403.40              
SA00690589 عدنان بن احمد بن عe المبارك 1,612.20              
PAK0098556 ZEHRA QAMRUDDIN FAHIM 1,001.00              
LB00657858 ايمن عe حماده 222.00                   
MU00994523 MOHAMMAD KHALILL ULLA NEETOO 318.00                   
JO00587452 منتs عمر احميدان القدره 1,400.00              
FR00215496 FRANCOIS XAVIER OR AGNES DOMENGE 52.00                      
FR00547844 FREDERIL CHRISTIAN JALQUES 84.00                      
FR00986755 FREDERIC GERARD CLAUDE 180.60                   
PK00698601 ABDULLAH KHAWAJA JAN 150.00                   
OM00360234 سا  بن ناt بن محمد البلو{~  50.00                      
0028885004 محمد كامل هاشم برقان مصطفوى 1,592.80              
0001256674 eع [ D]احمد عباس غلوم حس 600.00                   
0006863216 ايوب عبدR ابرهيم كنكزار 1,760.00              
0078965423 عبدR حسن عe الجوى 7,133.20              
0021499223 سمر محمد عe المرى 2,625.00              
0066519478 هياء محمد عe المرى 5,966.20              
SY00256899 احمد جمال انور الشيخ 1,700.00              
SY00875239 حسن ي� النحاس 400.00                   
DE00216298 CHRISTOPH HEINEMANN 40.00                      
0078913761 مروان محمد بن عابر 2,300.40              
0007461121 راشد عبدالرحمن درويش الحلو 2,400.00              
0005291707 eمحمد هاشم عباس ع 70.00                      
CA00364953 ALI REZA BAGHERI 200.00                   
IN00487253 YASMINE JEHANGIR CHINOY 400.00                   
0076132966 عمر عبيد غباش 2,881.60              



EG00654784 ̄ ابراهيم عطيه هايدى عوضا 1,007.80              
NZ00668454 MEGAN RENNIE 600.00                   
EG00072154 يوسف حن�] محمد عe السباع 50.00                      
0054346629 عائشه خميس سيف زوجه خلفان محمد السويدى 1,070.00              
IN00825144 AMIT PRADEEP KUMAR PREMJANI 200.00                   
0005525553 مريم محمد مطر احمد 500.00                   
0028638422 نجاه حبيب جاسم العكراوى 2,321.20              
0012559040 ميثاء سعيد حمد سعيد بن عتيق الفال{ 58.60                      
0035282909 فاطمه محمد عبدR زوجه سعيد حمد بن عتيق 200.00                   
0004881565 سعيد عبدR لشكرى اسماعيل 135.00                   
0025230255 ] صفر غلوم احمد D]يعقوب حس 180.00                   
0020651357 حميد سعيد محمد سعيد 1,294.40              
0005665952 احمد عبدالقادر احمد الهاجرى 360.00                   
0082349524 عيM فاروق عبدالكريم فاروق 0.40                         
EG45072622 ايمان عe محمد عe العريان 27.40                      
0077252932 عe الشيبه كتوت 2,461.00              
CA00215989 MAHNAD HUSAM ALI KASHANI 1,100.00              
AU00264472 GLENYS MAREE HIGGS 141.80                   
YE00256911 ان "Eج tعبدالسالم محمد نا 10.00                      
0017415546 محمد خليفه عبدR حميد بالهول 2,000.00              
0004780017 فيصل محمد غالم مراد عe البلو{~  47.80                      
0006566151 eعائشه احمد حسن عبدالرحمن الع 42.00                      
0026599389 بونتيجو لالستثمارات 1,155.40              
0034866992 جمعه محمد الش� 119.60                   
0009955761 محمد عبدR يوسف احمد الحمادى 378.00                   
0039160641 مديه عe سيف خلفان بالجافله 1,419.60              
EG00965948 وليد عبدالهادى عبدالغi] الحسيi] نصار 240.00                   
0086443000 حمده ثا#] ماجد 1,290.00              
0038502430 فريد حسن عe حيدر شانبيه 50.00                      
0045458700 eجابر ع [ D]ورثه المرحوم ياس 1,000.00              
0004211444 Mالشام eحمده مبارك ع 580.00                   
0008586499 Mالشام Rعبد eسالمه مبارك ع 420.60                   
0027781314 نجالء محمد عبدالكريم محمد 430.00                   
SY00845173 غياث الدرويش 792.60                   
IN00676939 ZAKIR COCHIPPALLY MOIDEEN 400.00                   
0097081648 eحمده هالل مرشد الهام 4,840.00              
0029092184 خوله عبدR محمد 4,642.20              
USA0012983 HANAN HAZAIMEH SHOJA 400.00                   
0065458202 احمد محمد احمد راشد المرى 1,068.00              
0078619302 مال R سالم مال R سويس 2,593.60              
YE00650366 مسعد نا�" احمد 1,000.00              
0000987524 رh عدh عبدR حساين 100.60                   
0027273569 ى زوجه عمر ثا#]  DEاحمد ماجد المه [iم 6.20                         
0059118733 ثا#] قرواش سعيد 3,000.00              
0041181300 شيخه عبدR جاسم محمد بن كلبان 80.40                      
0068048711 ناt عبدR جاسم محمد بن كلبان 80.40                      
EG00968712 Mماجد مراد وهبه من 200.00                   
0002297554 ى DEخليفه بن غليطه المه eمحمد احمد ع 4,600.00              
IN00972654 MUKUND PULIYUR KRISHMNASWAMY RAJ 100.00                   
JO00978565 عبDE عبدالرزاق عبدالرحمن عوده 570.00                   
LB00054512 هبه فؤاد محمد فريد شهاب 200.00                   
LB00458791 ف الدين ~r ليال محسن 174.00                   



0085178378 tجنان صادق نا 7,000.00              
0018781681  �iخلف خادم محمد مطر الرمي 1,100.00              
JO00346427 نضال ابراهيم عبدالرؤوف فارس 200.00                   
MA00364527 امال اعريش 260.00                   
TN00885641 الشاذh بن حمادى الغر#"  365.40                   
ZA00972515 GRAZELDA BERNITA FRTIZ 86.00                      
IR02537222 FARAJOLLAH OSMAN ZARIF 222.80                   
0004511474 علياء سيف معضد زوجه سلطان ال بوعميم 552.00                   
0087476563 عبدR سلطان عبدR ضا� ال بوعميم 1,122.00              
SA00367810 ه عبدR بالبيد DEمن 242.00                   
IR55887855 مصط�] محمد انصارى 9,202.00              
0009790762 Mالشام eناديه سعيد ع 72,448.80           
0087118613 شT سالم احمد عبدR المو{ 72,448.80           
0008364452 ى DEابراهيم صابر محمد صابر ام 2,645.00              
0032679221 امل عبدR غلوم شهداد عبدالكريم البلو{~  220.00                   
0084117642 عبدR غلوم شهداد عبدالكريم البلو{~  89.80                      
0042516573 عبدR محمد سلطان العويص السويدى 6,000.00              
0092024857 eمحمد ال ع [ D]عبدالعزيز محمد حس 4,601.00              
0050155337 Tميثاء محمد سيد ي� فرج الهاش 2.40                         
0003795621 يوسف احمد عباس غلوم البلو{~  60.00                      
0055500200 نسيم محمد المنصورى زوجه احمد الماس 51.00                      
LB00658448 eمحسن محمد هرمش 400.00                   
IR00991753 ZAHRA VAHAB MARJANI 103.80                   
0056936878  "iمروان خلف عبيد محمد الكع 64.40                      
IN00235349 MANISH PRAKASH BHAGNARI 2,128.00              
0014560987 ] الخويلدى D]محمد حس [ D]حس 24.60                      
0068735621 ] حسن الخويلدى D]جاسم محمد حس 24.60                      
IN00645931 LEESHA DEEPAK UTTAMCHANDANI 600.00                   
0012789927 مبارك عبيد احمد الخالدى 320.00                   
UK00948596 KARAN SINGH GULATI 500.00                   
SY00916472 مهيار فائز بجبوج 236.40                   
JO00236532  Diايمن عبدالرزاق عبدالكريم التن 0.20                         
0021348494 صالح محمد عقيل كاظم البسن��  517.40                   
0001077720 هاجر احمد يعقوب زوجه سالم حسن محمد 160.00                   
0005071959 eهدى احمد محمد ع 160.00                   
0063954620 شيخه حمدان الماجدى زوجه احمد الحبتور 1,600.00              
0064669126 ه حمدان حمد خميس الماجدى DEم 2,300.40              
0024081993 حمد ايوب محمد عبدالكريم الزرعو#]  76.40                      
LB00254287 اس نسيب الرماح DEف 620.00                   
JO00372913 سعيد ابراهيم عبدالغi] عبدالغفور 53.60                      
IN00659749 RAJKUMAR NARAINDAS SABNANI 20,879.80           
FR00782522 MAGALI MARIE FRANCOISE 214.60                   
NZ23167796 ROBERT MEINDERT BESHUIZEN 929.40                   
0019230764 eنرجس محمد حسن مال  ع 76.00                      
JO00142746 اكرم احمد محمد الرفا? 400.00                   
CN00129071 ZHOU YUXIAO 220.00                   
0008727023 امنه محمد حسن 2,236.00              
0003824567 وضحه صالح راشد محسن المرى 2,873.20              
0041947067 ناديه عادل شو 4,642.80              
0053689819 ساره عادل شو 2,473.20              
0007992811  "iراشد سعيد راشد سعيد النق 4,300.00              
0066339969 هويدا عبدR محمد عبدR الفال{ 774.00                   



JO00852754 عدى فالح عبدالكريم الطويل 240.00                   
0041887881 ف ~r ريم السيد محمد اسالم السيد محمد يوسف 3,363.00              
0093516985 ى DEمحمد سعيد المه Rخالد عبد 8,033.00              
0037317316 حسن عe عباس عبداله لنجاوى 2,146.00              
JO00312160 غالب سا  سليم القسوس 147.40                   
PK00581966 TARIQ MASOOD AKHTAR 86.00                      
SD00568299 ف الدين حسن الصديق ~r rيا 2,007.60              
JO32052046 ماهر قاسم محمد حمدان 269.00                   
0026532414 عائشه عيM محمد السمت 6,441.40              
0048348410 فاطمه صالح احمد 4,601.00              
0067117516 ابراهيم عيM محمد السمت 4,601.00              
IR00854766 MARYAM HADI BAHRAMI 457.00                   
0057683822 عيد راشد سعيد الهاجرى 215.00                   
SA00125985 ] حسن نبيل بن محمد بن عبدالمحسن ال[" 360.00                   
SA00263761  "iبن مشعل بن مطر العتي Rعبد 5,995.80              
SD00355698 Mبابكر ادري [ D]عمر الحس 115.00                   
0001652417  DEاحمد غميل مبارك خلفان بش 20.00                      
LB00450024 MAY ALI JABER 132.00                   
UAE0077455 انيس ماجد محمد حسن عواد 301.00                   
LB00937281 جهاد جوزف فرنسيس 468.60                   
JO00657714 YAZAN MOH'D GHAZI FATHALLAH 100.00                   
EG00759683 Mانور عي Mمحمد عي 4.20                         
JP00624158 SATOSHI KOBAYASHI 300.00                   
SY00658921 ] مصط�] المsى D]ايمان حس 158.20                   
0064237436 شماء احمد عبيد الجرش 483.00                   
PS00526433 Mثائر سا  عي 49.40                      
0047340108 خليفه عبيد حميد الفال{ 13.80                      
IN00385218 NEHA GOPALANI 9.80                         
IN00387251 PREM GOPALANI 15.60                      
PAK0014560 HASANAIN HAMID 23.40                      
MA00088188 الزوهره حف£ 242.00                   
EG00133409 eى مج يف ب_~ ~r مينا 133.00                   
PK00279857 MOHAMMAD SHAHBAZ BHATTI 689.00                   
0048346866 سعيده شومان خميس 1,294.40              
0097676695 حنان صقر مجدم صقر 1,233.00              
IN00258550 RUBINA KHAN 230.00                   
IN00986705 PARVEZ ESSA ALIMOHAMMED MERCHANT 230.00                   
EG00667839 مصط�] كامل محمد حامد 1.00                         
IN00387342 RAHUL KHURANA 1,548.00              
0085636320 رنا عبدالرسول ابراهيم 366.00                   
IN00141497 KAMAL PRAKASHBHAI 70.00                      
IN00316586 SHEFALI MANISH KOTHARI 79.00                      
IN00644196 GAUTAM VISHNU MULCHANDANI 70.00                      
JO00576237 جواد احمد سالمه سليمان 669.60                   
SA00986745 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الطويل 4,601.00              
LB00364570 فادى نبيه الجبور 383.20                   
IN00595412 SAPRU SUSHIL KUMAR CHIMANDAS 200.00                   
LK00276154 SHANE DAMIAN WILHELM HAMER 330.00                   
0099484166 عمر يوسف احمد يوسف الخورى 2,654.20              
EG00546119 ] عe حالوه D]الش eع 8,262.00              
EG00256897 Mسامح محمد عبده محمد عي 200.00                   
EG00879158 عمرو حسن فهT محمد 600.00                   



RU00481313 PAVEL DOUJNIKOV 320.00                   
IN00679910 KESHAV SANJEEV KARVE 100.00                   
0076338546 فرح عبدالرضا فاضل 4,353.40              
LB00468599 طروب فاروق سليمان 1,200.00              
0077436577 ] خلفان راشد المزرو? D]شاه Diيح 22,903.20           
SY00797846 JIHADEDDIN HAYMOUR 300.00                   
IN00544220 MEHERISH RAJIV KAILASH 200.00                   
IT00650548 GIANFRANCO DATTIS 180.00                   
CA00485587 MANAL AWAD 200.00                   
0022409188 عe احمد عe عبدR الكوس البوفالسه 6,726.40              
0025312105 ى DEسعيد احمد المه Rخلود عبد 2,699.40              
0025396685 مانع سالم محمد مانع المانع 7,940.00              
IN00549976 MANASVI MILAN GOSALIA 249.00                   
LB00628197 حاتم محمد زياد راف¨ 1,000.00              
UK06501988 SAIF MOHAMMED ALI SALEH 20.00                      
0004802433 eال ع eعبيد ع eخالد ع 1,600.00              
IN00963285 LAWRENCE FRANCIS D'SILVA 800.00                   
DE00987050 IRIS JOHANNA LEISEN FIELLEP 315.00                   
IR00658575 HAMED JALAL SHAFAGHIAN 20.00                      
PAK0034569 USAMA IBRAHIM KALYAR MUHAMMAD IBRAHIM 140.00                   
JO00879012 Mعثمان عبدالوهاب خليل العب 800.00                   
0085783889 فوزيه شاكر عباس شاكر البهندى 740.00                   
IR00265421 محمد جمشيد ودي¨ 200.00                   
LK00872441 DON GRATIAN JAYAKODY ARACHCHIGE 84.00                      
IN00876629 MALKANI VIKAS LAXMAN 160.00                   
LB00756857 Mطاهر يعقوب تعمرى القي 496.00                   
0019231282 Mعادل محمد خليفه محمد الجالف القبي 740.00                   
IN00114268 PREYESH SATYENDER BARAR 300.00                   
IN00132097 KAMLESH KUMAR JAIN 300.00                   
IN00887708 PREYESH BARAR & OR SHIVANI BARAR 1,119.00              
IN36296473 GORDHAN JAIKISHIN PUNJABI 200.00                   
0007855202 نساء مهدى محمد ارمله حبيب عوض مراد 38.80                      
IQ00125549 سعد نعيم مجدى 30.20                      
0078765409 ناt عارف صالح ال رحمة 90.40                      
0084629074 وز صنقور DEصالحه ف 24.60                      
IN38565156 JOHNSON MOODA THOMAS 1,000.00              
IN00954136 SUSAN JOSE 5.80                         
IN00983422 VIVEK KUMAR BALANEY 235.00                   
IR00517265 ] سعادت D]وحيد عبدالحس 20.20                      
0095284413 خوله خليل ابراهيم الصايغ زوجه شهاب 2,600.40              
0048852453 يف بi] كعب سعيد خلفان احمد ال_~ 20.00                      
LB00256681 ] كوادنشيو مريانو D]ايفانجل 2,200.00              
SY00056525 غسان صالح دردير 980.00                   
JO00457952  [ D]احمد شفيق حسن ياس 2,000.00              
UK00399450 MINAL HARJIVAN BODANI 2,520.00              
0004674989 ى DEالظفرى المه eب� ع eع 26.00                      
0002351251 يع العاز  ابتسام ح�" سعود ال_~ 518.60                   
0063171541 محمد حبيب محمد حبيب الرضا 4.20                         
SY00167176 محمود عزت سويد 27.40                      
0067067558 ميثاء عبدالكريم نRs عe العارف 2,300.40              
0005674534 ى DEمحمد سيف سعيد خلفان الحم 2,000.00              
LB00124589 بيار ميال د مهاوج 225.00                   



IR00256397 ELHAM ALI KIANI 160.00                   
0004517025 عبدR عe عمر 24.60                      
0007326507 eسالم ع Rزينب عبد 24.60                      
0015543378 حميد عe عمر 24.60                      
0020455012 eعمر ع eع 24.60                      
0026850713 علياء عe عمر 24.60                      
0041304814 نوره عe عمر 24.60                      
0048320125 eسالم ع Rمريم عبد 24.60                      
0059852116 عيM عe عمر 24.60                      
0077740137 ماجد عe عمر 24.60                      
0094402816 حصه عe عمر 24.60                      
NG00290453 IFEANYI JULIUS OKO 6.80                         
0005865147 Tخالد محمد بوطالب حمزه بوطالب الهاش 168.00                   
0009876217 نهايه عبدالرحمن عe الحمر 100.00                   
0009393125 امنه عبدR حسن 0.40                         
EG00526199 اسماعيل محمد منجد 1,130.00              
0075425402 عبله سالم ناt عe سيف 1,604.00              
IN00982442 MAHESH LALJI BHATIA 3,623.40              
0070679421 ى DEالمه Rاحمد ظبيب احمد عبد 980.20                   
0038092210 حامد مDE هاشم احمد خورى 180,619.20        
LB00641180 غريس رينه يعقوب 1,507.60              
UK00461180 JOHN DAMON ECCLES 599.60                   
IN00125682 BABU KANDAMKULATHY LONAPPAN 340.00                   
YE00548677 نورا جميل جمال الدين الرفا? 660.00                   
JO00562321 فادى احمد عبدالذيب 258.00                   
PAK0092766 MUHAMMAD SALEEM YOUSUF 400.00                   
0002115604 hالمقبا eسعيد سالم مصبح ع 24.60                      
0070267600 hالمقبا eسالم مصبح ع 24.60                      
JO00365799  "iاياد محمود محمد عبدالن 31.40                      
0005625654 جمعه عبدR راشد بن عيد فال{ 800.00                   
0002121545 hسعيد سهيل ب� العيا 29,000.00           
IN00685571 RAJESH JAIRAMDAS HEMNANI 100.00                   
JO00995374  [iالحسي eمازن ع eع 215.00                   
IN00056201 SUMEET KAPOOR JAWAHARLAL 100.00                   
0058647114 احمد سيف ماجد بن سالم المطرو{~  1.60                         
IN00669851 DANISH HUSEIN MOHAMED JSHAQ 200.00                   
0008455397 كريمه العر#" موين زوجه سعيد خلفان الغيث 7,992.00              
0028530152  �cنجاه محمد جمعه المرزو 2,099.20              
0037649254 ر الفال{ [ [Eمحمد ماجد محمد حمد خليفه ال 2,099.20              
0056186212 ر الفال{ [ [Eماجد محمد حمد خليفه ال 14,481.00           
JO31850200 ليث احمد محمود ابو هنطش 1,825.40              
PS00759162  [ D]رنا سعدو ابو حسن 2.00                         
0006113551 نواب نوح احمد البلو{~  900.00                   
JO00524574 دانه عماد جمال عبدالجابر 100.00                   
PK00557193 UZAIR KHAN 56.80                      
US00625641 THARWAT SAMIH AMER 157.00                   
PK00428711 NABILA NISAR MUHAMMAD 2,600.00              
JO00191802 نضال صالح احمد بطاينه 380.00                   
US00258794 OMAR MOHAMED ZAKI 200.00                   
MA00546973 hوديان سمعا 1.00                         
IN00035672 ABBAS HUSAIN 90.20                      
0006500277 حمده سيف ضا� تميم زوجه غانم مسعود هادى 3,043.80              



IQ00652497 زيد مهدى محمد 200.00                   
IR00631974 MITRA MAHMOUD HESHMATI 200.00                   
PH00946078 GRACE SALACUP PUA 200.00                   
SE00562314 ARNE SVEN SALSTROM 67.60                      
0026988819 Mسعود عبدالعزيز هادف حميد الشام 567.60                   
0065289821 ] الخورى D]تريم صديق محمد حس 5,028.80              
EG00418734 عالء الدين مصط�] عبدالفتاح 230.00                   
0021654123 مi] محمود عبدR الحداد 900.00                   
0099521873 قمE" عبدR مختار البلو{~  123.20                   
0019866360 خالد عيM عبدR الكوس السويدى 502.60                   
EG00817245 محمد قدرى سالمه صالح الدين ابراهيم 86.00                      
FR00364274 GIL BOPP 500.00                   
MU00845675 BIBI FATMAH AL HARKAN 9.40                         
SA00526904 سعود بن محمد بن عe الحركان 11.60                      
0099587787 عفراء مطر سالم النو#" عبيد 136.40                   
0044762138 ] بدر الصايغ D]نجاه درويش مرهون زوجه حس 3,880.80              
NZ00652125 AMBER MAREE MCINTYRE 144.80                   
LB00918727 فادى سا  هاشم 196.00                   
JO00279190 عمار محمد صبيح حريص الخياط 70.00                      
US00665202 MOHAMMED SALEH  NAIMAT 240.00                   
0093037731 محمد احمد عبدR حسن النجار 47.00                      
IN00474107 MANOJ KUMAR 200.00                   
0005550005 ى DEالمه Rسلطان عبد Rامل عبد 147.60                   
0016724638 مظفر مطر خلفان محمد المزرو? 180.40                   
IN00235412 FARAH ANWAR VAHEDNA 80.00                      
0016783017 عبدR محمد عe احمد البلو{~  100.00                   
SA00458845 عصام بن محمد بن احمد العرفج 100.00                   
0055163495 ى DEالحم µحمده م_ى سالم عبيد بالعر 134.00                   
0085857418 µسعيد م_ى سالم عبيد بالعر 292.20                   
EG00487257 سامح منصور مختار جمال 0.60                         
MA00236634 Tمجيده الرحي 40.00                      
SY00178816 فراس احمد طيار 1,060.00              
0066844225 عبدR محمد مطر الحج الفال{ 7,883.00              
0000022977 محمد عبدالعزيز احمد عبدR لوتاه 200.00                   
0000384522 عائشه عباس مراد زوجه عe سليمان البلو{~  400.00                   
0002164536  [sالخ Rيوسف يعقوب يوسف عبد 2,400.00              
0081218746  [sالخ Rاحمد يوسف يعقوب يوسف عبد 2,150.00              
0009388835 ع راشد عبدالخالق محمد ال_~ 400.00                   
0047219412 eفردان ع Rزوجه عبد tنا [ D]نجيبه حس 4,642.20              
JO00321147 فضل محمد وائل يعقوب كريميد 160.80                   
LB00717317 هاروت بدروسيان 70.00                      
0099723012 سعيد بالل حسن محمد الطائر 2.60                         
0095746225 Tعباس محمد غلوم الجس 422.60                   
0032291794  "iراشد سويلم اجت eراشد ع 2,297.00              
0057582358  "iراشد سويلم اجت eسالم ع 2,297.00              
0011630996 عe محمد عe حسن القرق 7,101.00              
US00857400 MONA FAROUK MOURSHED 505.20                   
IN00114105 HITESH & DIMPLE 100.00                   
IN00824946 DIMPLE HITESH RAYGANGARE 100.00                   
0006242411 اسماء محمد احمد سليمان المرى 200.00                   
0034958168 ] الخورى D]سحر عبدالحميد عبدالرحمن حس 535.00                   
0050925688 ] الخورى D]محمد عبدالحميد عبدالرحمن حس 535.00                   



0058215785 سعيد خليفه محمد احمد حارب 700.00                   
IN00975857 ANDREW LEO RODRIGUES 300.00                   
PS00712312 نجاح مصط�] خوالد 546.20                   
ZA00795634 AMANDA KARINA O'FLAHERTY 1,280.00              
0004687684 احمد سالم احمد سويدان 430.00                   
JO00264865 عالءالدين (سيف الدين) احمد القا¤]  9,630.00              
JO00256311 امجد رو� فارس نمر 15.60                      
EG00881424 خالد سا  عباس ابوسنه 2,000.00              
IQ00652160 ] الشيخ عبد حسن D]محمد حس 640.00                   
IN22978852 MAHEBUB USMAN DARVESH 1,600.00              
SD00094460 R عمر محمد محجوب عوض 180.00                   
EG00854297 هشام محمد صب� النحاس 360.00                   
0022691111 مريم عe سيف محمد 1,924.40              
0035336447 مزيونه عبدR عبدالرحمن 1,924.40              
YE44781577 عامر مبارك يسلم النهدى 150.00                   
JO00751167 دريد محمد عبدالحميد المحاسنه 1,303.00              
0021959858 سالم عبدR محمد يحDi ال بريك 7,989.60              
0023174503  Diمحمد يح Rزوجه سالم عبد eنجالء ع 4,844.80              
SA96048554 راكان بن ابراهيم بن عe القرعاوى 5,508.20              
EG00854978 محمد احمد عباس 200.00                   
0041889604 امنه درويش البلو{~ زوجه اسماعيل درويش 600.00                   
SY00196375  [iتاج الدين محمد بدر الدين الحس 140.00                   
0005445690 عذبه سالم زوجه سعيد حمد مصلح جمهور 600.00                   
PK00845214 NASIR IQBAL KARAM ELLAHI 78.00                      
JO00676512 عصام عدنان خيلل القطب 200.00                   
0006213331 سعيد درويش سعيد عبدR بن صبيح الفال{ 600.00                   
0072388736 عe سعيد خلفان المطيو? 2.40                         
0041851147 احمد عبدR محمد صالح 500.00                   
0028400366 اسماعيل عبدالرحيم شعبان محمد 5,442.00              
IN00609705 HARMEEK SINGH CHUGH 200.00                   
BH00069366 محمد يوسف عe ابراهيم العرادى 180.00                   
0023489124 Tمحمد حبيب محمد احمد التمي 16.00                      
0082316685 احمد محمد سالم مسعود الظاهرى 22,141.80           
EG00526497 فايز محمد السيد ربيع 200.00                   
TN00486533 هاديه بنت محمد ناt عونe حرم الزهرو#]  237.00                   
0078405504 ] البلو{~  D]زوجه راشد احمد حس eنوره ع 600.00                   
SA00987717  [ D]غزل بيت سعيد بن يوسف ام 400.00                   
IN00562906 PORUSHASP JIMMY IRANI 860.00                   
IN00990766 VINOD THAKURDAS SADNANI 301.00                   
0043244899 ى DEسعيد غليطه المه eعائشه سالم ع 645.00                   
0003467887 توفيق يوسف محمد فخارى 400.00                   
0073657238 مريم محمد عبدR عe المهرى 400.00                   
0037468215 eحبيب جعفر ع DEعبداال م [ D]حسن 121.20                   
0007145178 ابراهيم جعفر عيد الخزرج 380.00                   
IN00627531 JACOP PHILIP 340.00                   
IN00994052 BOLAR DILIP SEENA 40.00                      
0011667667 سعيد مطر خلفان محمد المزرو? 1,000.00              
0100015102 جمال احمد المطرى 5,000.00              
SA00369105 محمد بن عوده بن ابراهيم العوده 4,635.00              
US00385143 THAFER JAMAL HANINI 172.00                   
0002233650 ابراهيم سليمان عe يوسف 752.00                   
USA0012987 MOATAS ALI MOHAMED 20.00                      



LB00251451 مرسال موريس راشد 300.60                   
LB00458958 KARIM MOVNIR SLEIMAN 200.00                   
UK00558451 DHAFIR MOHAMMED ALI RIDHA 3,000.00              
0006151054 ابراهيم محمود احمد عالن 200.00                   
SY00659480  "iفوزيه فواز الزع 400.00                   
JO00086933 HANADA MUNEER ISKANDAR BANNA 100.00                   
UK00484850 SALIM BOU NAJM 39.20                      
CA00564302 MARK AL EKSANDER KUJBIDA 500.00                   
OM00568955 عبدR بن خادم بن صالح الزر? 800.00                   
IN00892137 VIVEK MAHAJAN 300.00                   
0055887780  �

ف كرم البلو{~ ~r زينب محمد 100.00                   
IN00018726 CHERIAN MANAPPALLIL ISAAC 107.60                   
IN00256587 SAYED NAVED YUSUF 126.00                   
IN00541566 SHAILZA GUPTA 401.20                   
0004554390 Tالهاش eعايده عبدالكريم زوجه محمد ع 100.00                   
0027627862  �cالمرزو Rجاسم محمد عبد 600.00                   
JO00862567 سحر رياض صالح الخفش 195.40                   
0006554665 عe عيM جمعه محمد 300.00                   
SY00865892 سامر محمد عe مطر�"  7.80                         
0008547962  "# DEعمر سهيل سعيد محمد المح 800.00                   
0068231346  "# DEفاخره عبيد جريو المح 2,451.00              
0025224966 sمها احمد امام احمد ابوالن 4,642.80              
CN00658977 YE XIAOYAN 860.00                   
IN00142735 ABDUL HAMEED ABDUL MAJEED 39.20                      
IN00289215 HANA HAMEED 3,000.00              
0001688830 فاطمه محمد عe عباس 200.00                   
YE00632921 جميل عبده عبدR نجاد 920.00                   
YE00829147  [cمحمد محمد قايد الصو 2,800.00              
IR00687242 AZADEH HOSSEIN GALADARI 246.00                   
CN00945113 HUANDE XUE 2,400.00              
KG00458046 MURANO KASYMOVA 2,600.00              
IN00789850 SAFIQ HUSSAIN KHALID MOHAMMED 600.00                   
YE00256318 حسن قاسم صالح احمد 180.00                   
IN08225677 MONIE GIRISH BALAKRISHNAN 176.20                   
0006464736 فاطمه عe ن�� زوجه احمد عبدR الزرعو#]  1,020.80              
0072930766 بدر احمد عبدR جعفر الزرعو#]  1,020.80              
PK00452295 SHAKIL AHMED 430.00                   
0030413641 راشد مطر ابراهيم محمد المنا? 15,020.20           
BH00878154 عبدالعزيز عبدR يوسف 980.40                   
IQ00696214 eيوسف عبدالكريم ع 200.00                   
0006445800 سعيد خلفان عe محمد الدهما#]  185.20                   
0008715537 احمد حسن عبدR مال صالح 780.00                   
SA00228842 غاليه بنت ز� بن مصط�] ادريس 31.20                      
0008814527 ازدهار مرشد 140.00                   
EG00985237 محمد فؤاد محمد عe ليله 100.00                   
0085421523 ام كلثوم سالم زوجه عبداال له عبداللطيف 0.40                         
IN00874520 MOHAMMAD AYAN KHAN 387.00                   
IR00975584 عباس خ_و وثيق 300.00                   
CA00214755 MOHAMMED AHMED OKASHA 800.00                   
YE00300994 eاحمد مقبل احمد المقب 12,964.20           
JO00767551 حسن عبدالفتاح ابراهيم البسو  26.00                      
UK00857466 MUKESH THAKERSHI DATTANT 7,840.00              



LB00589674 حاتم سعيدغادر 3,420.00              
JO00251199 منDE را¤] عبدالجاغوب 11.80                      
JO00623256 رائد وجيه محمد عثمان 258.00                   
JO00623257 وسام محمد احمد الكس�"  172.00                   
IN00548821 ANIL CHANDIRANI 6,060.00              
JO00649782 اسامه طالب غنايم عوده 200.00                   
IN00758641 CHETAN PAREKH 940.00                   
CA00581966 ALI SIKANDER ALI 408.40                   
PAK0098940 KASHIF SAEED 1,200.00              
0020088394 محمد حمد عبدR العويس 14,000.00           
EG00256320 عمر عبدR عبدالمطلب ابوزيد 400.00                   
RU00118874 TATIANA VORONINA 43.00                      
IN00284607 THOMAS STEPHEN 100.00                   
IR00158787 MAKIYEH ALI FARJED 111.20                   
PK00587425 SULTAN RIZWAN AHMED 430.00                   
IN00388135 KISHORE RAMCHAND PUNJABI 560.00                   
EG00485799 NAROUZ SARIES NAROUZ SARKIES 400.00                   
IN00325788 DEEPA KEWLANI 86.20                      
IN00990671 LALIT KUMAR 675.00                   
IN00758545 VICKY LAXMAN KRIPALANI 300.00                   
IN00045682 KANTA SANJAY JETHWANI 380.00                   
IN52518610 MANISH RAMESH BHATIA 200.00                   
0004503333 � زوجه حمد عامر المنصوري "iهند سعيد الكت 1,400.00              
0043943982 سالم سعيد منانه غدير 20.00                      
0055787574 جود امبيكس للتجاره العامه (ش.ذ.م.م) 20,000.00           
0006786392 Tالهاش eاحمد جعفر رضا ع 3,159.80              
SY00875427 محمد عمار عبدالرحمن غربيو 1,457.00              
IN00856825 SUNGITA DHAWAN 200.00                   
IN00304193 SURESH BHIKHALAL MAKWANA 400.00                   
IN00982620 RAVI KISANCHAND VASNANI 100.00                   
IN00748063 SACHIN JOSE THULUVATH 4,800.00              
IN00246599 GAYTRI 200.00                   
SA00235098 طه بن ناt بن محمد الطوب 4.40                         
IN00664892 ANANTHA LAKSHMI & OR KRISHNAN VENKATA 1,033.00              
IQ00256211 Mعبدالغفار الكبي �cاسعد شو 4,770.00              
IN00214865 HEMLATA AJAY GOR 86.00                      
0049685431 سعيد عبدR احمد عe الشهيارى 768.00                   
IN00935487 SHILPA NANAK BHARDWAJ 67.40                      
JO00651942 فهيم احمد طاهر ابو الرب 600.00                   
IN00990554 GULVINDER SINGH NANGPAL 200.00                   
IN00475541 IQBAL ISMAIL PIRANI 74.40                      
IN00658571 BHAWNA 200.00                   
PAK0023118 RIZWAN ABDUL SATTAR 150.00                   
IN00975597 VIJAY KUMAR 240.00                   
CA00569066 MAEN ZAKKAR 1,075.00              
IN00633972 SHIRIN NOZAR BAMBOAT 271.40                   
JO00166271 طارق سليم محمد خليفه 146.20                   
IN00563329 SHEELA ESHWAR MULANI 690.00                   
IN00684033 SUREKHA CHETAN BHATT 200.00                   
JO00856374 ها#] محمد داود الغول 11.00                      
IN00256477 VIKRAM KHIAL JAGIASI 1,340.00              
NO00277181 NAIM HISANAWI 23.40                      



0043516899 صالح محمد صالح احمد الحمادى 19.60                      
IN00874481 PAWAN GIRISHBHAI BATAVIA 800.00                   
IN00754191 RAKESH BHAGWAN MIRCHANDANI 160.00                   
SY00725882 محمد عe محمد خDE زرزور 2,016.00              
IN00652845 MANISH OR DHARMENDRA LAKHANI 1,000.00              
JO00787345 محمد يوسف محمد احمد 684.00                   
ZA00878153 ANIZ AHMED OSMAN 558.40                   
IR00425141 خدابخش محمد مو{ زاده كز 400.00                   
AU00233574 MICHAEL MULA 20.00                      
IN00387145 MANOJ SONI 460.00                   
IN00879854 MOHAMMED SHOEB KHAN 3,471.20              
JO00513898 ي محمد دوعر "Eمحمود ص 1,900.00              
JO00852944 فادى عبدالغi] عادل ابو حجله 140.00                   
UK01898628 JIHAD ADDANA 1,775.00              
OM00996754 سليم بن عe بن محمد الزر? 1,000.00              
MA00658744 نوره سعدو#]  200.00                   
IN02556963 SANJEEV LALWANI 200.00                   
0006269941 امل مبارك عوض عe باسلمه 62.00                      
0003248758 يف محمد البست��  ~r طاهره محمد 33.80                      
SA00571781 عبدالعزيز صالح عبدR الراج� 700.00                   
0006246245  �

�iنجم الرمي Rشذا عبدالحميد عبد 268.80                   
0049756450 اسماء محمد عبدR عبدالرحيم النوريا#]  4,601.00              
LB00898421 eاالرم eاحمد ع 9.80                         
OM00563099 عبدالرحمن بن اسحاق بن سليمان الفار{ 400.00                   
0025825877 سعيد عe سعيد حمدان سعيد الجوهرى 400.00                   
0056987675 eانيسه عتيق الرحو  زوجه فهد احمد ع 9.00                         
LB00991533 رنا محمد  عكارى 54.00                      
0005140184 حياه حسن كرم 7,647.20              
DZ00754237 د#] مسعوده 200.00                   
PAK0099782 AMBREEN MUSHTAQ BUTT 44.00                      
0090685290 افتخار حمدان حبيب سجوا#]  25.40                      
0071304909 ى بدريه يوسف حسن عبدR الب_~ 3.80                         
JO00275257 احمد بشDE ابراهيم ابراهيم 193.00                   
0009631288 خالد ياقوت عe سويد الريا  311.00                   
0012912472 حفصه ياقوت عe سويد الريا  147.60                   
0091614563 مياسه ياقوت عe سويد الريا  92.00                      
IQ00565291 اياد مراد حسن 100.00                   
AU00925147 JEANETTE MARGARET BENNETT 1,250.80              
ZA00562171 CHARLES JOSEPH DIRKSE VAN SCHALKWYK 526.00                   
SA00188165 Tالتمي [ D]عبدالعزيز سعود بن حس 120.60                   
0001204785  �cاحمد المرزو eابراهيم ع eع 51.00                      
0007718766 حمد حمدان بن راشد 3,297.80              
IN00076534 PUNEET PREM KUMAR OR ARTI PUNEET KAPUR 400.00                   
IN00875645 ASHISH KIRAT DESAI 300.00                   
IN00555895 RAJ KUMAR OR POONAM RAJKUMAR 100.00                   
EG00765903 هشام محمد ماهر عبدالسالم بدران 1,000.00              
IQ00761432 عادل عe عبدR كريدى 10.00                      
IE00632195 JUSTINE BADIUDDIN 314.00                   
0079335258 نهيان كميدش حمد سالم بن علوبه 24.60                      
LB00674039 عe محمد حسن 1,012.00              
IN00565633 SHARON TRICIA ANDREWS 0.80                         
FR00852178 MARIANNA M'SAIDIE 12.00                      



IN00019827 BHAGYALAKSHMI PREMNATH SHETTY 100.00                   
EG00467890 ديانا سمDE جرجس 417.80                   
0003513633 حصه محمد عبدR الهاجرى 220.00                   
0024806354 فاطمه احمد محمد بن عبدالعزيز 1,562.00              
0008936533 ميثاء مطر حميد 84.60                      
0076380091 eجاسم محمد جاسم محمد اه 8,096.00              
IN00857707 ADVET BHAMBHANI 1,000.00              
IN00991720 VIKAS DAHIYA 73.00                      
JO00819632  [iمهند محمد غازى صادق المزي 4,000.00              
USA0021692 NAHID MOHAMED ALMUZAINI 260.00                   
USA0028865 � عايش

[iناديه المزي 1,204.00              
0004762533 اقبال بيكم محمد زين العابدين 245.00                   
OM00196041 نشوى بنت مبارك بن عبدالرحمن العلوى 837.20                   
BE00948596 ERIC SALOMON MAX MONEYANG 259.20                   
0010606636 نادر جعفر ابراهيم حسن الفردان 150.40                   
0044124948 جاسم صالح احمد رشيد 46.00                      
SY00645282 محمد عالء قرعو#]  223.00                   
IN00945316 JAGDISH HARI TAHILRAMANI 200.00                   
IR00865460 منصور عبدالعe نجو  DEم 56.00                      
LB00588134  �

اسامه عبدو الزرعو#] 903.00                   
0006664084 سعود سلطان محمد سلطان حسن باروت 200.00                   
0052049872 عمار عبدR صالح احمد بن رشيد 1.00                         
PS00362230 شاهر احمد عبدالرحمن حماد 260.00                   
IN00145766 LALIT JUDE COUTINHO 120.00                   
IN00632974 MURLI SUKHUMAL UTTVANI 300.00                   
EG00785044 طارق سمDE توفيق حسام الدين 184.00                   
IN00665012 SUNNY SHEWEKRAMANI 800.00                   
EG00268484 حسام محمد عبدالعظيم مر{ 20.00                      
SY00568926 ك�"  "Eمهند الزن 20.00                      
0044232356 فاطمه سعيد زوجه سعيد حمد سعيد سعيد المرى 4,642.20              
SA00124530 محمد بن عبدالحميد بن عبدR بن حسن 70.00                      
IN00381645 KISHORI SHARMA 200.00                   
0088991612 وائل محمد غانم عe غانم الفال{ 100.00                   
IR00542213 HOSSEIN RAHIM MAHROU 1,000.00              
SA00972567 شهيل بن حمد بن عبدالرحمن الشهيل 700.00                   
USA0099852 EHAB YASSIN SHIHABI 200.00                   
0006531351 سالم مبارك سالم محمد بن علوبه 260.00                   
BD75884565 UMAR FAROOK 5,000.00              
0055574914 يفه حسن عe جعفر ~r 350.00                   
0061771156 حمزه محمد سعيد مصط�] شمس الدين 7.80                         
0055887711 eسالم ال ع eشيماء احمد ع 133.20                   
IN00652403 RAJESH ARORA 500.00                   
SY00329922 غفران عصام فخرى ابراهيم ادهم فخرى 7.80                         
IN00536277 JAGDISH BHAWANDAS AMARNANI 6,500.00              
0058985206 صالح عe حسن ابراهيم البلو{~  2,321.20              
0027059335 حصه سعيد عبدR زوجه راشد ثا#] سعيد بال 267.60                   
0005468090 شبيب عe محمد بدو 13,922.40           
0044375165 محمد عe سعيد عبدR توير 150.40                   
0022392736 ى DEمحمد ثا#] محمد ثا#] بن قبا المه 5,346.00              
0007865436 مريم خs] محسن عبدR الياف¨ 3,500.00              
0083404397 عائشه عe عماد زوجه خليل محمد عماد 2,387.60              
0094522396 يفه محمد حسن زوجه محمد حسن الجنا� ~r 800.00                   



0001442687 محمود محمد محمد رشيد 24.60                      
0004872706 مبارك عe مبارك 24.60                      
0016256474 احمد مبارك عe مبارك 24.60                      
0044067976 سلطان ابراهيم اسماعيل احمد 24.60                      
0060845693 نورا مبارك عe مبارك 24.60                      
0061041076  "iخميس الكع eفيصل محمد ع 0.40                         
0072782965 محمد ابراهيم اسماعيل احمد 24.60                      
0083656133 مروان ابراهيم اسماعيل احمد 24.60                      
0090803730 ميمونه عبدR محمد 1,392.60              
0001558212 فوزيه عبدR فردان 310.00                   
PAK0034749 MUHAMMAD AMIN 20.00                      
IN00259743 MUHAMMAD NAFISUR RAHMAN 1,260.00              
IN00895854 ANASTASIO CARMO MENDES 363.60                   
0057931194 حمد راشد حمد اغدير 2,300.40              
0065979192 راشد حمد اغدير 1,209.80              
0088197906 موزه محمد بن سويلم 1,209.80              
SA00215833 ناt بن صالح بن محمد القحطا#]  300.00                   
CA00421784 RANI ELKIK 2,651.80              
JO00875236 زيد محمد عe عبدالكريم ابونوار 80.00                      
JO00997865 Rاياد مو{ محمود حرز 353.00                   
LB00232656 فؤاد فريد شعبان 134.00                   
PS00827522 وائل رياض رمضان 132.00                   
IN00064530 NIRAJ VIRENDRA 215.00                   
IR00984533  �cساغر محمد ت�� سنجرى صاد 132.00                   
IN00053713 MARIE THREASA ALMEIDA 1,626.60              
0012077406 Rمهدى عبد "iعبدالن 2,461.00              
0008073536 Rسعيد عبد Rعبدالرحمن عبد 80.40                      
0014878104 حمده محمد المنصورى 4,642.20              
IN00770246 MANDHIAN NIRANJAN AMAR 1,600.00              
0006587547 Tكاظم السيد ماجد الهاش Rالسيد عبد 680.00                   
0080946013 فاطمه السيد سعيد الشيبه زوجه محمد جواد 100.00                   
0053757318 دينا نايف عبدR مطلق الهريس 2,461.00              
CA00865471 GAURAV KASHYAP 200.00                   
0007957627 عe حسن السيد عe السيد سلمان 4,642.20              
0016565054 عبدR حسن السيد عe السيد سلمان 4,601.00              
0054485130 محمد حسن السيد عe السيد سلمان 4,601.00              
0077204739 زهره محمد عe هاشم 2,502.20              
0094223054 حسن السيد عe السيد سلمان ( اسد سابقا ) 4,601.00              
0006761237 ها#] احمد عبدR الحورى 400.00                   
0092427966 فريده فرج عبدR خريصان 705.80                   
0006255557 ى DEسعيد محمد جابر معضد مه 690.00                   
0056706021 ى DEغانم عبيد احمد الحم eلي 419.60                   
0035303302 طلعت احمد محمد ابراهيم 4,652.00              
0037262649 eيف هاشم ال ع ~r احمد محمد 6,900.00              
0041351721 eيف هاشم ال ع ~r محمد احمد محمد 4,893.20              
0005598666 شيخه احمد سيف حارب المرى 100.00                   
0017816521 ] يوسف حبيب اليوسف D]ياسم 1,610.00              
0052709486 ناجيه سالم جمعه 2,051.00              
0017955766 سالم غمران راشد بوقراعه 13,200.00           
0006536583 حمده احمد غانم احمد بن ديالن المزرو? 64.20                      
0006953214 مريم احمد غانم المزرو? 63.20                      
0009653621 محمد احمد غانم ديالن المزرو? 126.60                   



0002957804 فيصل محمد عبدالكريم ابوالحسن الزرعو#]  3,000.00              
0028997898 فيصل محمد عبدالكريم الزرعو#]  32.40                      
0008120784 عبدالرحمن سعيد بن عبيد بن مسحار 1,200.00              
IN00712405 HIMANSHU SURESH GANDHI 20,800.00           
IN00564403 RONY JOSEPH FERNANDES 2,080.00              
UK00241026 ROBERT DAVIES 2,000.00              
0091335994 حمده سالم محمد 43.00                      
JO00198625  "Eالن Mنا�" عي Mعي 180.00                   
0005102161 رفيعه سيف حمد 2,461.00              
IN00112540 NALKHANDE ASIM AMIN 148.00                   
0002555898 عادل محمد عابد بخيت 1.40                         
0006456174 فاطمه محمد خميس 1,928.00              
0053992176 ى DEاحمد محمد خميس خلفان بن ب� المه 10,044.20           
0037754479 سهيل عبدالرحيم محمدرسول عبدالغفور العو¤]  39.20                      
0053672168  �Tور محمدزوجةالسيد الهاشr 2,000.00              
0081034670 عمر عتيق محمد ذياب المرى 1,294.40              
SD00983433 محمد احمد طه عثمان 1,590.00              
0020904258 Tالسيد محمد نعيم السيد محمد الهاش 4,186.00              
0027834337 Tالسيد مصط�] السيد محمد نعيم الهاش 2,441.80              
0071954694 السيد يوسف السيد محمد نعيم السيد محمد 2,442.00              
0074831629 Tسهام السيد محمد نعيم السيد الهاش 2,442.00              
0078485835 Tهدى السيد محمد نعيم الهاش 2,689.20              
0030983787 عبدR عe مال R محمد الحمادى 712.00                   
0003673536 صفيه خميس ابراهيم 2,801.00              
AT00991203 ELIAS ELWADI 8,880.00              
IQ00410650 سعد صالح حسن 2,000.00              
0012731666 ب� سيف ب� حميد المزرو? 8,000.00              
UK00856533 PAUL ROGER EDWARDS 1,007.00              
ZA00585622 CHARL EUGENE DU PLESSIS 220.00                   
MY00586914 JOHN TAN WOOI HANG 600.00                   
LB00066699 دا#] كيله 246.00                   
0021041636 موزه عe عبدR النيادى 4,601.00              
AN00564833 ROBERT KOSTER 200.00                   
AU00245511 DAGMARA ANNA LENIARTEK 233.00                   
AU00478390 OSEMAH ELHASSEN 4,097.80              
BR00521196 ANTONIO DA SILVA MARQUES DOS SANTOS 496.00                   
CY00215473 CONSTANTINOS COSTOURIS 1,600.00              
EG00054744 دعاء عبدالمنعم عبدالعزيز سليمان 49.40                      
EG00568955 ى "Eوالء رضا ابراهيم ابراهيم ص 1,010.40              
EG00652185 ] محمد بكر داود محمد D]ياسم 120.00                   
EG00655988 محمد محمود عبدالمجيد عفي�]  400.00                   
EG00875218 eهبه مجدى محمد الجمل سيد ع 240.00                   
FR00124545 CHRISTINE JIBAYEL 860.00                   
MA00248317 BOUCHRA AAZIZ 80.00                      
NL00218750 BARBARA SABINE DE SWART 338.20                   
NZ00748532 SO MI PARK 400.00                   
SZ00234465 CHRISTIAN GRAF 2,040.00              
ZA00852165 FARANA SAYED 42.00                      
0002362360 مريم يوسف محمد عبدR المال 39.80                      
0005206556 جميله مصط�] عبدالفتاح كاظم 3,300.40              
0023168640 ليe محمود محمد صالح كاظم 3,109.40              
0035697852 هاشم مالك عباس البلو{~  4,923.60              



0040237897 نجاه حسن محمد البلو{~  2,042.20              
CA00025855 DIANA MARY MATJASEC 9,410.00              
0019191189 فايزه احمد عبيد 24,580.20           
0001336550 عباس عبدR عباس اسد 400.00                   
0018665866 زاهره الحيام زويد الحيام 49.20                      
IN00354467 VISHIST GUPTA 200.00                   
IN00654840 PADMINI ACHARYA 271.00                   
IN00346733 GULAM SHAHEED KHAN 0.60                         
0058015948 محمد يوسف احمد را? البوم 1,720.20              
0006525166 فاطمه محمود احمد درويش احمد 714.80                   
0005399713 مواهب اسحاق حسن ابراهيم 2,080.40              
0002516871 سحر احمد عيM زوجه عبدالقادر نديم قبالن 3,000.00              
JO00966621 عمر انور و محمد مصط�] عيM مشمش 2,000.00              
PK00126554 UMER ANWAR 220.00                   
VE00816245 WAGDI ABDUL HADI HAMAD 320.00                   
IN00836649 KRISHNAN KUTTY NIKHIL 100.00                   
IT00887682 RICCARDO COVEZZI 200.00                   
FR00236551 NICOLAS JEAN TORLOTING 430.00                   
IN00276628 SRIDHAR PADMANABHA SARMA 18,501.40           
EG00327461  [iيف عادل احمد حس ~r 100.00                   
UK00581566 NAJALIE RUTH GLORNAEY 34.40                      
IN00022607 JAVID NAZIM 120.00                   
JO00678303 Mمنذر صالح ابراهيم النابل 443.00                   
PAK0087976 YOUSUF AHSAN PIRZADA 1,720.00              
GR00214789 ILIAS GRIGORIOU 1,576.40              
LB00785614 كريم سمDE الخازن 400.00                   
FR00459738 KAMAL BOUSSEBISSI 60.00                      
IN00658549 ANIL KANAYALAL THAWANI 160.00                   
IN00648772 SAMEERA AYSHA 200.00                   
0011414152 ى DEمو¤] عبدالرحيم خليفه محمد سعيد المه 60.00                      
0006009340 فاطمه احمد زوجه جاسم ثا#] جمعه الغاوى 6,000.00              
IN00235490 MELANIE MARIA FERNANDES 240.00                   
IN00452655 RAHEEL JAMEEL AHMED 258.00                   
IN00814427 PREM TEKCHAND MENGHANI 270.80                   
USA0037662 NASSER TUFAIL 4,049.00              
IN22177651 HASARAF MANNAR POOZHIYIL 700.00                   
0006587760 عبيد الماس مبارك الحتاوي 6.00                         
0011280209 سكينه جمعه حا�"  4,601.00              
0015841975 eاه Rلطيفه سليمان محمد عبد 797.40                   
0068768467 eاه Rسليمان محمد عبد 500.00                   
0095135711 eزوجه سليمان محمد اه Rمكيه جمعه عبد 369.00                   
LB00287091  [ DEمارك عادل رب 990.00                   
0056287477 Rعبد eزوجه عدنان ع Rهدى فرج عبد 600.00                   
0098251098 محمد غالب سعيد غالب فال{ 5,529.40              
0025732822 عبدR خليفه عبدR سيف 578.00                   
UAE0095623 ] عبدR نعمان D]حس 2,900.00              
0051147316 فوزيه محمود عe الزار? العو¤]  4,400.00              
0067926691 محمد عبدR عبدالرحيم عبدالغفور 860.00                   
0075567563 Rزوجه محمد عبد eنوره محمود ع 1,200.00              
0086425811 فاطمه محمد عبدالغفار الخاجه 5,831.20              
IN00582911 JOSHY JOSEPH 300.00                   
IN00990787 THOPILPARAMPIL SUBRAMANYAN SURESH 43.00                      



0062356327 ى درويش حمزه درويش عبدR الب_~ 11,300.00           
SY00286442 عماد محمد وليد السبع 9.60                         
PK00215421 MUHAMMAD ALTAF ABDUL LATIF 5,400.00              
0047638727 خالد عبدR عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 322.20                   
0012536547 ناهد خليل محمد سميع محمد المطوع 2,300.40              
0013058945 فاطمه عبدالعزيز محمد 2,300.40              
0038479722 eعائشه محمد شاه خان زوجه ارحمه محمد ع 4,601.00              
0046735815 درويش سالم محمد البلو{~  1,605.00              
0023484554 R محمد القصاب DEمحمد عبدالرحمن خ 1,000.00              
IN00152485 MOHAMMED MASSOOD ALI 390.20                   
0063562508 عe عبدR محمد عبدR الرقبا#]  41.20                      
IN00155269 KHAN MOHAMED JAVEED 200.00                   
SY00875601 فيصل اسماعيل غره الباشا 38,000.00           
0065862807 جميله عe سالم 400.00                   
0032241562 ى DEمحمد خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 150.40                   
0038273084 ى DEمريم خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 150.40                   
0084440846 ى DEموزه خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 150.40                   
0004211124 Mمحمد سالم رحمه احمد عمران الشام 1,140.00              
BH00549179 ى DEالجف Rعبد eع Rعبد 600.00                   
JO00376123 خليل عبدR خليل عطيه 160.00                   
JO00562658 عبدR عبدالكريم عبدR الدباس 3,296.00              
JO00951977  �Tبشار يونسابراهيم التمي 1,578.00              
LB00025410 اسامه صادق عمر 9.40                         
LB00423356 ن� صادق عمر 645.00                   
LB00996734 مروان جورج  بجا#]  700.00                   
PH00452136 JANNET CRUZ LAZARO 800.00                   
US00586966 LARA IBRAHIM SALEM ABU QAMAR 200.00                   
EG00456630 طارق صالح الدين احمد اسماعيل 950.00                   
LB00562172 جر�" مخايل مو{ 17,167.60           
0005554544 احمد ثابت محمد سعيد العامرى 21.80                      
0015152409 امنه سلطان راشد 78.60                      
0003423222 حسن محمد حسن تميم 400.00                   
0005535062 منار عبدR تريم حميد المطرو{~  4,001.00              
0011031998 امنه عبدR تريم حميد المطرو{~  4,001.00              
0039209904 نورا عبدR تريم حميد المطرو{~  4,001.00              
0054190648 عبدR تريم حميد المطرو{~  4,001.00              
0063671470 Mفاطمه تريم حميد المطرو{~ الشام 2,001.00              
0064678716 Mتريم حميد المطرو{~ الشام Rبدور عبد 4,001.00              
0079161754 مريم عبدR تريم حميد المطرو{~  4,001.00              
0086008860 عائشه عبيد خلفان الرضه 4,001.00              
0095848169 Mجميله تريم حميد المطرو{~ الشام 2,001.00              
IR00986755 مريم عبدالوهاب حكمتيان 850.00                   
IN00584778 KAZI MOHAMED IBRAHIM 1,707.00              
EG06749357 محمد عبد الهادى عe رضوان 360.00                   
0047735306 حمد محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان 5,346.00              
PS00993175 منصور صالح حوران 1,075.00              
0074763460 eعبدالرحيم يوسف الع 27,606.00           
EG00082390 محمد طارق فايز محمد مصط�]  5,200.00              
0022882644 ] عe حسن عe البناى D]حس 2,002.20              
IN00813781 VARDARAJ MANJAPPA SHETTY 58.80                      
MA00236955 HAFIDA HADDOUGA 730.00                   
0075291158 Äانو Rعبد tنا eع 1,000.00              



IN00654032 PULIKKOTIL GEORGE 3.40                         
0007765433 احمد سالم راشد سعيد العطيوى المزرو? 360.00                   
0075248846 وجه انور سعيد المعول [rموزه حسن يوسف فار 340.00                   
IR00019827 ] محمد نزاد D]محمد رضا حس 460.00                   
0067697769 عبDE عزت حلT صالح عكيله 6,964.20              
0017055449 فهد عبدR حميد بالهول 332.40                   
0045751450 نوال عبدR راشد عبيد العوبد 0.60                         
PAK0093516 NASIMA MUMTAZ 661.00                   
0008552261 ى DEمحمد كدفور كدفور المه Rعبد 800.00                   
0025335641 اسد حسن عبدR عبدالواحد 4,601.00              
0003705500 حمده احمد عبيد حسن ابراهيم 1,230.40              
0051314511 موزه عبيد حسن ابراهيم 2,300.40              
0089407215 عبيد حسن ابراهيم 2,300.40              
0091454105 احمد عبيد حسن ابراهيم 1,230.40              
0081346762 يوسف محمد يوسف الشيبا#]  198.60                   
0002171601 ى DEامنه عبيد راشد عبيد المه 4,601.00              
IN00193045 ERIYAL MOHAMED ABDULLA 1,000.00              
0063470268 ورثه المرحوم العبث حاتم سعيد مسلم المحرم 49.60                      
0004931254 Äانو Rعبد tهاشم زوجه نا eفاطمه ع 2,502.80              
0015121907 Äانو [ D]حس Rعبد tنا 4,200.00              
0036377818 Äانو Rعبد tفيصل نا 8,845.80              
0080216222 tال نا Äانو [ D]حس Rعبد tماريه نا 2,000.00              
0097405817 Äانو Rعبد tنا DEعب 4,642.80              
0001174138 ليe محمد سبت زوجه حسن عبدR قاسم 755.20                   
0013571414 شفق محمد عبدR محمد الدح 188.20                   
0034320962  �cقاسم رقا Rهشام حسن عبد 4,004.00              
IR00361933 عe حسيi] كراش 3,600.00              
0046328542 عادل ناt محمد عيM المطرو{~  800.00                   
0075005615 خليفه عبيد محمدالعوى 2,175.20              
0007294441 محمد راشد سيف راشد بن درويش 3,000.00              
0035135816 عبدR عبيد راشد بن عوقد 20.00                      
PAK0016789 MUHAMMAD OWAIS HAJI MOOSA MOTTUIALA 60.20                      
JO00364587 Rفراس جودت اسعد عبد 400.00                   
0045585956  �

عائشه درويش زوجه احمد عبدالعزيز المد#] 100.00                   
KE00257754 INDRAVADAN KANTILAL TARACHAND 630.00                   
IQ00125509 محمد حميد جاسم االسودى 1,130.40              
JO00284013 ه DEماهر عبد شعبان ابوشع 82,200.00           
0074452789 Rعبد [ D]ميثاء حس 230.00                   
0021097194 مصط�] حسن مختار اليوسف 7,400.00              
0002589630  [ D]ابتسام محمد ام 769.00                   
JO00078014 عبدR محمد حمدان االطرش 2,300.00              
JO00945663 سهيال جريس الياس خورى 42.00                      
JO00211487 اسامه محمد هاشم سعيد الحسن 219.80                   
0020400146 نجيبه عبدR احمد 5,346.00              
0029439024 ندى عe حسن عبدالرحيم المالك 5,346.00              
0035736143 حمد عe حسن المالك 1,009.80              
0078780457 جواهر عe حسن عبدالرحيم المالك 5,346.00              
IN00565013 TINA VISHAL KAMDAR 980.00                   
0038462407 حنان حسن غالم محمد البناى 200.00                   
0066771325 ورثه المرحوم احمد عبدالرحمن احمد الجرمن 17,554.20           
0042007474 ى DEالطويل المه Mثريا حمد عي 102.80                   
0054938887 مريم احمد حسن عبدالرحيم دويه 8,734.00              



0027549685 ] عe كامكار D]محمود عبدالحس 2,144.80              
0091694057 eاحمد زوجه/ مسعود محمد ع "iهدى عبدالن 1,159.20              
PAK0099812 WASEEM SHERAZI 236.40                   
BH00897758 يف عباس غالم كازرو#]  ~r سام محمد 400.00                   
IT00425512 JURI DALLA ROSA 480.00                   
IN00731206 RAISINGHANI VIJAY LADHARAM 2,300.00              
AT00965267 PREMINUM DEVELOPMENT FZE 14,000.00           
AT00981525 BRIGITTA REINHART 3,600.00              
0056906787 Rفاطمه عبدالرحيم محمد عبد 5,309.20              
EG00834136 عمرو محمد سالم 3,010.00              
0006477884 tسلمان حسن سلمان نا 407.00                   
0071360572 ميمونه اسماعيل عبدR الخورى 10,935.00           
0073221899 ] عe الخورى D]حس Rخالده اسماعيل عبد 10,935.00           
0029771597 Rعبد eعائشه ع 17,216.00           
0003771453 eمو{ مبارك النوف Rعبد eع 180.00                   
DE00275832 YUNSON ON 215.00                   
SA00659564 Äبن فهد بن ابراهيم القد Rعبد 1,000.00              
0085615422  [ D]سعيد شاه [ D]شاه DEتيس 800.00                   
0029652786 مريم عبدR محمد 481.00                   
0067716611 مديه ب� مقرن سلطان 32.40                      
0034305110 عبدR محمد احمد محمد احمد بست� 2,300.40              
0092684914 محمد ماجد خلفان بن ثنيه 63.80                      
IN00549861 SANDEEP AGGARWAL 19,918.00           
0024213462 محمد عبدR مبارك سالم عوض الجابرى 1,600.00              
IR00985687 وحيد خالد يادكارى 6.40                         
IN00865357 BAHRAINWALA GULAM HUSAIN EBRAHIM 1,500.00              
IN00087136 SALIM GULAM HUSSAIN 3,149.60              
ZA00668929 FRANCOIS FREDERICK BORCHARDT 808.40                   
UK00320150 CHRISTOPHER JAMES 36.00                      
US00541744 MOSTAFA ELAHY 600.00                   
JO00236595 ا [sمحمد خ DEعمر بش 329.00                   
0075314957  �iاليا{ غي Rرقيه طالب عبد 248.20                   
0002187891 Mميثاء محمد سعيد عي 554.00                   
0041951477 Mه محمد سعيد عي DEم 554.00                   
0047410337 مi] محمد ابراهيم عبدR الحساوى 7,672.00              
0076129616 بدريه محمد ابراهيم الحساوى 1,927.60              
0069384240 يفه غلوم محمد عبدالرحمن البلو{~  ~r 4,642.80              
0004383892 فاطمه عe زوجه يوسف عبدR سعيد 619.00                   
0006873891 محمد عe عبدR شهداد 395.00                   
0045845964 محمد سالم سلطان محمد بونواس 1,000.00              
0084563862 جمعه محمد عبيد اصبيح 4,676.60              
0053566771 بدريه عبدالجبار ارملة عبدالوهاب الرويشد 430.00                   
0005088133 Tخوله السيد احمد السيد عماد الهاش 4,642.80              
0098668279 سيف محمد سيف النياره 49.20                      
IN00997310 JYOTI VIJAY PANCHMATIA 410.00                   
0065038495 ي� "Eال Diمحمد يح Rعادل عبد 224.20                   
0010363459 محمد مطر محمد مطر الفال{ 5,880.00              
0039950639 حصه مطر محمد مطر 5,833.80              
0041278405 عائشه محمد عبيد 15,035.80           
0067960131 عبدالعزيز مطر محمد مطر 5,833.80              
0096230166 شمسه مطر محمد مطر 5,833.80              
0019183702 Tزايد احمد محمد ابراهيم التمي 200.00                   



0037297027 محمد رضا عe بن عe قاسم 3,004.20              
0006268186 ى القمزى DEخليفه سيف سلطان الص 2,635.40              
0009698660 ى DEسلطان سيف سلطان الص 2,635.40              
0012422162 Tمريم سيف زوجه عبدالمنعم السيد الهاش 2,758.60              
0030874201 ى القمزى DEعائشه سيف سلطان الص 2,635.40              
0039163250 ى DEسيف سلطان عوض الص tنا 2,635.40              
0050079925 ى DEكلثم محمد احمد الص 2,886.60              
0062684124 ى قمزى DEاحمد سيف سلطان الص 2,758.60              
0065212188 ى DEورثه المرحوم سيف سلطان عوض الص 7,515.60              
0080447435 ى القمزى DEراشد احمد سيف سلطان الص 2,635.40              
0085109881 ى القمزى DEجميله سيف سلطان الص 2,758.60              
0085458993 R محمد عبدR القصاب DEفاضل خ 1,000.00              
0054877912 عتيق سلطان سالم الرزى 2,515.00              
0007343655 هدى احمد اسماعيل زوجه خالد جمعه الفال{ 4,642.80              
0046697355 Tالجس Rامل احمد اسماعيل عبد 3,581.00              
0071337049 محمد خالد جمعه محمد مطر الفال{ 4,642.80              
0008835451 ساره احمد سلطان الرحو  640.00                   
0041042556 مينه حسن الحاج زوجه محمد عبدR االيو#"  4,642.20              
0050465056 مريم حسن احمد عe الحاج 8,669.60              
0096368714 محمد عبدR احمد االيو#" الجزيرى 186.80                   
IN00229784 ACHUTHAKURUP MOHANA KURUP 450.00                   
0070726179 زهره عباس غلوم 254.80                   
SY00650882 محمد مجدى اليوسف ابراهيم 110.00                   
0058099222 ] محمد اوغان D]محمد زوجه حس Rيفه عبد ~r 20.80                      
0050996880 نسيم سيف خليفه مبارك بوعديل المزرو? 690.00                   
0031846489 حمد عبدالوهاب احمد محمد قائد 303.60                   
0055014702 احمد محمد احمد قائد 10,542.80           
0062903002 عبدالحليم احمد محمد احمد قايد 1,342.80              
0065033802 راشد احمد محمد احمد قائد 303.60                   
0070904593 بدريه احمد محمد احمد 342.80                   
0079758653 زا غفارى DEم Rخالده عبد 1,394.00              
0045114928 ] محمد جالل D]يوسف حس 4,642.80              
0006052376 عبدR سلمان سليمان العامرى 9,284.40              
LB00873444 مكرم انطوان الحايك 3,800.00              
CA00541478 BUSHRA AMIR HUSSAIN 1,400.00              
0021256955 نوره محمد زوجه عبدالرحمن خليفه عe سالم 1,269.20              
0054348251 زينب محمد عمر صالح 5,070.00              
0092882765 باسل فهT محمد عبدالثابت 1,800.00              
0061968146 مريم عبدالعزيز حاتم محمد 2,362.80              
0080098115 جميله عبدالعزيز حاتم 1,821.20              
0088266795 ايمان احمد السيد محمد سعيد 2,300.40              
0047814084 eمحمد غلوم طالب ع 7,371.80              
0006953866 Rعبيد محمد عبد eني 193.40                   
IN00250685 HIMNSHU RATNAWAT 10,806.00           
0068566140 مi] محمد راشد المزرو? 5,502.60              
0097254722 امنه اسد فاضل ارمله عبدالرحمن محمد 2,420.00              
0023371022 محمد عبدR محمد الركن 18,144.60           
0061447297 سالم محمد عبدR محمد الركن 43.00                      
0009750552 فاطمه احمد عبدالفتاح 2,461.00              
IN00986523 MEESALA SUDARSAN RAO 400.00                   
0094233974 حميد سيد اصغر سيد محمد الصغار 1,745.60              
0096197792 eصديقه محمد حسن جعفر اه 11,778.40           



0011071964 برهان محمد سعيد محمد عe بدرى 10,000.00           
0096187966 حصه محمد عبدR سعيد بن دميثان 4,884.00              
0008846489  "iبن برقع اجت eمطر حميد ع 2,600.00              
0070482339 احمد سعيد عe بن حلوه 3,019.40              
0086115418 مهره هالل محمد عيM المطيو? 4,720.40              
0006131124 سهيل سلطان عe محمد بالرشيد 4,071.00              
0025632561 عتيق سيف حميد حميدان الفال{ 8,263.00              
0043165139 خليفه سلطان عe محمد بالرشيد 4,451.00              
0078997938 سلطان عe محمد بالرشيد 4,455.00              
0030910936 eسعيد محمد سعيد حميد اله 25,053.80           
0023542672 احمد محمد سعيد العصار 100.00                   
0090807060 سعيد محمد سعيد العصار 600.00                   
0020757137 فاطمه خليفه سعيد هالل بن دميثان 4,844.80              
0081564348 كع "Eحميد ام eمحمد ع 3,000.40              
0004533386 عبيد عبدR عبيد بن صبيح 800.00                   
0055983611 محمد عبدR عبيد بن صبيح الفال{ 1,000.00              
0054430579 eبخيته حسن سعيد اله 1,125.60              
0003884878  "iمحمد راشد سعيد مطر بن ظبيعه اجت 400.00                   
0016488000 حمد محمد عe حمد بوهليبه 2,300.40              
0041863588  "iبالرشيد اجت  eسلطان ع eع 10,140.00           
0051026742  "iمحمد بالرشيد اجت eمحمد سلطان ع 3,000.00              
0061394783 موزه عبيد عe بالرشيد 2,120.00              
0069245926  "iغدير سعيد غدير اجت 20,000.00           
0087660310 Mجمعه حميد سالم سلطان الزرى الشام 460.00                   
0003673899  "iراشد مطر محمد مطر بالضبيعه اجت 2,100.00              
0007398290  "iسالم محمد مطر بالضبيعه اجت 6,000.00              
0021529741 مطر سعيد عe سعيد بن حلوه بi] جتب 2,200.00              
0076411661 محمد المر سعيد عe بن حلوه بi] جتب 2,000.00              
0017875019 عائشه محمد عبيد محمد اصبيح 1,130.40              
0015474456 Mمطر الشام eخلفان عبيد ع 600.00                   
0002798556 راشد خليفه عبيد خليفه راشد 3.00                         
0045882469  "iمحمد سعيد سلطان الكندى اجت 200.00                   
0067789434  "iمحمد بنواس الكت eع Rعبد 2,576.00              
IN00140193 SENGVPTA SHILPI 600.00                   
PAK0036458 MUHAMMAD TARIQ ABDULL WAHEED 100.00                   
UK00263198 HADEER HASSAN EL-BASTAWESY EL-KASAR 4,400.00              
0007436799 احمد جمعه بالل جمعه 17.40                      
IN00988371 KIRTIE AHLAWAT 751.00                   
0008011362  "iميسون يوسف االنصارى زوجه حميد الكت 200.00                   
CA00898826 JWAN ABDULJABAR 5,400.00              
IN00082753 LABISH BUHARI 460.00                   
UK00061838 KEVIN DRAPER 50.60                      
UK00784735 HELEN LINDA BAINES 160.00                   
JO00623519 اسامه نعيم عبدالكريم عبدالهادى 20,000.00           
LB00695866 MIKE ANTOINE ZIADEH 2,200.00              
IN00534877 DOJO JOSE 200.00                   
0087971285 تهامه ابراهيم محمد االسد 7,431.20              
0007478637 عمر ابراهيم عمر شكرR البلو{~  3,000.00              
0005658144 ليe خالد محمود عبدالرحيم احمد النورى 3,459.60              
0018696494 الجمعيه التعاونيه لالسكان والتعمDE بد#"  7,700.00              
JO02633114 جواد ابراهيم حسن خواجه 10,000.00           
0006398818 حنان اسماعيل اهe زوجه ابراهيم حتاوى 2,420.00              



JO00784402 وسام شاكر محمد يغمور 300.00                   
LB00658744 غسان محمد سعيد الجميل 672.00                   
LB00071542 ه DEسا  وديع سم 5,090.00              
LB47885719 روجه فؤاد الحاج 200.00                   
0026956965 فهد محمد عبدالرحمن حسن العرى 4,840.00              
IN00990934 MADHU ITTIRANKANDATH 820.00                   
EG00236598 MOHAMED HAFEZ KAMEL 400.00                   
SY00619782 قمر نصان زوين 100.00                   
UK00775277 WALID GAMIL MOHAMED SHERIF 528.00                   
IN00467228 ROHIT DEV THAKWANI 2,188.40              
IR00652125 ] محمد عe مقبل D]حس 200.00                   
SY00542899 اسماعيل ادهم مصط�] يكن 2,000.00              
IN00968588 ANANTHARAMAN SUBRAMANIAN 660.00                   
IN00124657 SANDEEP KARUNAKAR SHETTY 50.00                      
US00526977 SAMIR SAID EL SAYYED 5.80                         
IN00996755 DENSIL VINCENT PANATH 86.60                      
EG00214543 مدحت اسماعيل محمود ابراهيم 170.00                   
IN00825210 MOHAMMED AZEEMUDDIN 60.00                      
PAK0064792 ABDULLAH REHMANI 6,360.00              
TR00956425 RIZA TOSUN 600.00                   
IR00565844 MASHAYEKH AMIN RAOUF 740.00                   
IN00875235 MOHAMMED FAIZAL 244.00                   
IN00566411 ROHIT MISHRA 600.00                   
IN00138834 JASJEEV SINGH KANDHARI 5.40                         
IN00141773 HARJEEV SINGH KANDHARI 4,200.00              
FR00188354 JOSEPH CHAMIEH 645.00                   
IN00355874 SUJEET MITRA 100.00                   
0019102191  [ D]زهره حسن قاسم ارمله الحاج محمد حس 516.00                   
0060821575 hالشما [ D]نعيمه الحاج محمد حس 6,898.00              
0069417212 hالشما [ D]بدريه الحاج محمد حس 4,381.80              
0099548502 hالشما [ D]حس Rزهره محمد عبد 2,777.20              
0092536541 Tسلمان عابد النش Rلطيفه عبد 920.20                   
0021184164 عبدالعزيز احمد محمد عبدالرحمن 8,521.40              
0085854769 شيخ عبدR عبدالرحيم عبدالرحمن المظرب 80.00                      
0006452852 Mالرياي Rحصه محمد عبد 1,700.00              
0030352052 عائشه عe ماجد العجيل 5,394.60              
0073150162 احمد مختار غلوم عباس 4,961.20              
0085761277 eابراهيم اه eمرضيه ع 2,300.40              
0004978353 عائشه ابراهيم بالل حبيب 860.00                   
0010856154 فاطمه محمد عe بورحيمه 2,000.00              
0085870034 Rمحمد حسن عبدالرحيم عبد 400.00                   
0051341570 عبدالمنعم عبدالرحمن محمد عe ورشو 1,000.00              
0059358743 خوله ربيع خميس ربيع 21.00                      
0056661691 سعاد مو{ عe كرم 675.00                   
0006455363 خليفه يعقوب ابراهيم البلو{~  7.80                         
0098453302 زا عبدالرحمن DEم eابراهيم ع 2,000.00              
0006524574 سميه سعيد خلفان الحكيم 267.00                   
0079227991 زا عبدالرحمن DEم eهدى ع 4,729.40              
0008811899 وز DEاحمد جميل ف 600.00                   
0021965512 احمد محمد مثi] احمد الحورى 200.00                   
0044674506 هيفاء احمد حسن محمد الحمادى 1,266.00              
0023521067 ] دويه D]حس eهشام احمد ع 3,661.00              



0041538769 ] دويه D]حس eاحمد ع [ D]حس 4,661.00              
0084316461 ] دويه D]حس eحامد احمد ع 5,661.00              
0016940880 شمسه مطر عبدالعزيز الظاهرى 369.00                   
0099454429 سهام عبدR محمد 624.20                   
0006566141 محمد صقر سلطان السويدى 129.40                   
JO00567882 فاروق عطيه محمد غانم 17,800.00           
0077889944 hريم عبدالجواد زكريا الكما 4,000.00              
0013854504 ابراهيم محمد ابراهيم عبدR خميس 4,601.00              
0046531468 Rعبيد محمد ابراهيم عبد 4,601.00              
0006097866 هشام خليل محمد سميع محمد المطوع 312.20                   
0005028305 عبدR صالح مصط�] محمد الجزيرى 1,230.40              
0011208342 فوزيه صالح مصط�] محمد الجزيرى 1,230.40              
0016459485 صالح مصط�] محمد الجزيرى 1,230.40              
0019674081 خوله صالح مصط�] محمد الجزيرى 1,230.40              
0075735063 مروان صالح مصط�] الجزيرى 1,230.40              
0094036413 زليخه صالح مصط�] محمد الجزيرى 1,230.40              
0005124421 ساره سعيد بالل حبيب 94.60                      
0086415933 كريمه خضDE شنيار زوجه سعيد بالل حبيب 4,642.80              
0007359107 عبدالرحيم محمد عبدR بن شفيع 14,404.00           
0015604897 عe جالل عe مراد كرم 120.00                   
0051251222 زينب محمد كرم البلو{~  4,844.80              
0094700373 فاطمه احمد اسماعيل حسن 625.60                   
0007040336  [ D]سالم سعيد سيف سعيد بن حس 2,150.00              
0062020257 ] احمد بالشاالت D]عبدالعزيز احمد حس 2,201.40              
0044307779 خانم شهبا غال معe فلس�]  9,275.40              
0069817737 منصور محمد يوسف الزاهدى 855.60                   
0077714767 ناt محمد يوسف الزاهدى 3,581.20              
0081826202 مريم ب� محمد ب� السويدى 397.20                   
0082151781 فاطمه ب� محمد ب� السويدى 200.00                   
0033718151 فاطمه احمد عبدالرحمن احمد المريد 1,311.00              
0038511086 eعبدالجبار محمد اه [ D]ام eع 100.00                   
0002837594 امنه سالم ابراهيم الدويس 3,342.20              
0059358125 Tاحمد ابراهيم احمد صالح الجس 1,230.40              
0066416605 فاطمه عe محمد 1,230.40              
0002366854 Rعبد eجاسم محمد ع 2,461.00              
0009444607 خوله محمد عe عبدR زوجه سالم عتيق 2,061.00              
0079461621 Rحليمه امان عبد 2,461.00              
0099189505 Rعبد eعائشه محمد ع 2,461.00              
0044732169  �cمحمد المرزو Rمحمد عبد 4,688.20              
0099124535 خليل ابراهيم شاكر محمد حسن 2,922.20              
0001883761 ] حسن عe البلو{~  D]شاه 4,721.40              
0006967453 عبدالكريم جمعه كرم عباس البلو{~  400.00                   
0008276535 ميثاء سعيد احمد النيادى 51.60                      
0053107770 شيخه سعيد محمد بونواس الفال{ 5,107.00              
0092280095 سعاد احمد جمعه السويدى 2,465.80              
IN00857487 MANISH KUMAR 400.00                   
IN00845142 DOSHI ASHOK KUMAR SHANTILAL 1,937.60              
LB00289754 نهال محمد مملوك 580.00                   
IN00625633 HITESH KUMAR VIMALCHAND 239.60                   
0017728524 ] محمد D]حس [ D]لطيفه حس 0.20                         
0094623328 ثريا عبدالرحمن محمد عمر 195.60                   
UK00985787 CHRISTIAN JAMES SMITH 1,050.00              



JO00375627 مروان يونس عe الصعيدى 790.00                   
IR00852647 ARMIN PARVIZ ZAKERI NIASAR 300.00                   
EG00286255 المدثر السيد ابراهيم عبدالعال 40.00                      
0004517677 احمد محمد يحDi زكريا 730.00                   
0045012014 محمد يحDi زكريا حسن 71,202.20           
IN00124544 DOULAT RAM DEVNANI 400.00                   
0006182231 ] محمد السهالوى D]اسماعيل حس 3,364.80              
IN00548512 ABDUL KALAM ACHI CHILLIMMAL 102.60                   
PS00045128 ] محمد مراد D]مع 2,400.00              
UK00629511 ENID ROWENA SMITH 20.00                      
IN00709646 NAVIN KUMAR KAPOOR 1,080.00              
CH00595774 NATHALIE KHALAF NISHEIWAT 1,078.60              
JO00467132 طارق مو{ اسماعيل العروارى 468.20                   
UK00451784 IAN BRITISH CITIZEN HUNTER 8.00                         
IN00129543 NOEL DAVID COELHO 110.00                   
UK00290584 LAWRENCE O NEIL WHITE 1,037.80              
AT00269801 رياضابو حرب 2,156.60              
YE00357678 عمر سقاف عمر السقاف 2,800.00              
0005807069 اسماعيل محمد عظيم سيف الدين يعقوب 770.20                   
PK00975542 TARIQ MAHMOOD MUHAMMAD YOUNIS 200.00                   
IN00988567 APARNA LAL 200.00                   
IN00995638 RAJESH SHANTILAL MEHTA 100.00                   
0004503665  "# DEعذيحه احمد خلفان المح 170.00                   
0073423476  "# DEفرج محمد احمد فرج المح 4,886.00              
IQ00802820 محمد قاسم حسون سيد محمد 590.00                   
IQ00652773 نبيل جمعه عويد 38,300.00           
PAK0056458 MUHIB UR REHMAN DOST REHMAN 587.00                   
PAK0094752 ARSLAN UD DIN FAROOQUI 104.80                   
JO00516441 ماريال باسم مو{ خورى 480.00                   
JO00879631 محمد ابراهيم احمد هادى 1,000.00              
IN00650971 ANIL KUMAR AWTANI 400.00                   
PS00927384 مها محمود اغا 800.00                   
SA00258522 شيخه بنت صالح بن محمد ال صالح 2,273.80              
IQ00123478 عe احسان نا�"  300.00                   
IQ00534210 عمر مهدى صالح الشمرا#]  144.00                   
IR00404017 ABDUL HAMID MOHAMMED HADI NABAWY 47.40                      
SY00826678 صالح  محمد كور 200.00                   
IN00524798 CHETAN OR HETAL 11,400.00           
IR00185246 ESFANDIAR AMANOLLAH MOHAMMADINEJAD 1,000.00              
IN00782145 HURZOOK ABUL GAFOOR HUSAIN 100.00                   
IN00763835 VIJAY MANUMAL BAJAJ 2,000.00              
SA00855024 hى بن احمد بن سعيد المنها "Eص 3,444.00              
IN00694582 MUHAMMAD SAJID USMAN 70.00                      
YE00496854 سالم عبود سعيد بن سعد 140.00                   
TZ00123668 HUSSEIN GULAMHUSSEIN MAWJI 4.40                         
IN00258147 MEENA TAHILIANI 340.00                   
IN00873021 MOHAMED FAISAL MALKANI 215.00                   
IN00589687 NITIN KHANCHANDANI 380.00                   
0032103143 عمار عبدالوهاب محمد ابوبكر المد#]  500.00                   
0068587801 فاطمه غلوم جمعه 1,230.40              
0083105786 بدريه حسن احمد عبدR الصفار 1,230.40              
0085406416 خاتون حسن احمد عبدR الصفار 1,230.40              



IN00459910 MAHMOOD JEELANI ASKERI 200.00                   
SA00254879 فريد بن محمد بن عبدالعزيز الحمي£]  5,104.00              
SA00362514 فايز بن عبدR محمد الحمي£]  5,872.60              
SA00925200 كائه ~rمحمد الحمي£] و Rكه فايز عبد ~r 1,365.00              
0082305919 ابراهيم يوسف ابراهيم حسن القالف 2,316.00              
0004522777 وئام عادل قاسم عمر 970.00                   
0023412649 فايزه محمد رفيع فتح R فت� العو¤]  3,034.00              
0065772121 ماجد عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار 88.00                      
0087041294 فاطمه عبدR عمر احمد الجابرى 7,138.20              
CA00889012 FIRAS KAYSI 500.00                   
IN00065032 YOLANDA ANITA MENDONCA 800.00                   
IN00122556 AMIR SAIFI 338.00                   
IN00144802 SIVARAMA RAMAKRISHNAN SUBRAMANIAN 20.00                      
IN00190366 BISWAJIT KAMAL DASGUPTA 600.00                   
IN00254848 ALI AFZAL 200.00                   
IN00276288 SONAM SAHAI 400.00                   
IN00564204 RANJITH KUMAR AZHAKATH 400.00                   
IN00714519 AMIT JAIN 6,235.00              
IN00725726 BHUPESH KUMAR SHARMA 430.00                   
IN00789632 PANDEY AKHILESH 255.00                   
IN00987801 SURANJITA SHARMA KHAUND 258.00                   
JO00145411 عبداللطيف يوسف عبداللطيف ابوشنب 200.00                   
LB00542857 بل سمDE القزى ~r 380.00                   
LB00978754 وسيم جرجس المعو{~  380.00                   
PK00087244 KASHIF ABBASI 1,000.00              
PK00252563 SHAH MAXOUD 20,000.00           
SY00649785 TINBOAT ARSLANOUK 200.00                   
UAE0031781  ~Mساره محمد ت�� حسن المرع 200.00                   
UK00129674 ARVIN WALIA 550.00                   
UK00528699 NADIA NAJDI 140.00                   
0087948546 فيصل ملك عe عبدالرحيم درويش 1,227.20              
IN00971154 MOHAMED HUSSAIN PATHAN 200.00                   
0004623648 عبدالرحيم عنE" جوهر عبدالرحيم 200.00                   
0025236902 اسمهان خلفان محمد بوسارى 320.00                   
EG00156926 Mعمرو عبدالحميد محمد الهان 740.00                   
0007868739 Tبالل مبارك احمد الجس eع 14.00                      
0005874123 عائشه جمعه خرام احمد 80.00                      
IN00854479 KISHOR RAJARAM LINGAWAR 200.00                   
0031923714  [ D]ياس Rحسن عبد eع 20.00                      
0068827322 ] عبدالعال D]ياس Rحسن عبد 1.40                         
0095214574  [ D]ياس Rرباب حسن عبد 20.00                      
IN00074871 SANGEETHA NAHAR 425.20                   
IN00857266 SUNITA 150.20                   
0078288521 Rعبد [ D]نادر محمد ام 189.60                   
OM00264451 محمد بن سليمان بن محمد اللم� 2,685.00              
USA0067671 ISSAM KHALED MALAS 82.00                      
0096635489 Mسيف سلطان عبدالرحمن الشام 301.40                   
0004681281 eشاديه سعيد محمد ع 4,000.00              
0083298812 سليمان قاسم محمد صالح الحمادى 20,000.00           
0009887561 حمده اسماعيل زوجه ناt سعيد محمد السل� 410.00                   
IN00267854 PANKAJKUMAR VALLABHDAS 430.00                   
0003920009 ] السمي� المنصورى D]حس eشهال ع 13,026.40           



0003535566 eسهراب زوجه عبدالكريم حسن اه eفتحيه ع 264.00                   
OM00652209 عبدالعزيز بن عبدR بن يعقوب البلو{~  35.60                      
0038023902 عدنان ناt عبدR العو¤]  379.80                   
0001298877 يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم بi] حماد 280.00                   
0006522711 هادى محمد نصيب محمد حميدان 680.00                   
0064439981 وفاء حمد محمد احمد بن سليمان 1,605.00              
0003268055 eع [ D]عبدالحميد ابراهيم حس 3,250.00              
0041974055 Tيعقوب احمد محمد التمي eع 6,900.00              
0012063649 Tعبداللطيف السيد محمد احمد الهاش 4,858.40              
IN00658102 AASIF MIRZA OR SHANOFATEMA 300.00                   
0007725660 محمد خليفه ناt بالحباله 15,366.20           
0056931611 عامر خليفه ناt بالحباله 1,025.00              
0083788458 عبدR عe جاسم م� 4,642.80              
0025658211 ثا#] ابراهيم ثا#] السويدى 1,765.40              
0008782645  [iداليا عبدالعزيز مسعد محمد المث 454.80                   
SY00685633 ] علوش D]دفال حس 2,000.00              
AU37701810 MAHES VARAN SUBRAMANIAN 600.00                   
0020790002 خليل سيف احمد محمد بن خريده السبو{ 4,729.40              
0060892403 شيخه احمد محمد زوجه عيM الحاج خادم ب� 5,218.20              
CA00387452 WALID MICHAEL ZABANEH 100.00                   
UK00887466 JOHN ARTHUR HOBDAY 180.00                   
IN00762533 NARESH KUMAR RAMSHANKAR 2,140.00              
IR00188132 SHAHPOUR AMANOLLAH MOHAMMADI NAJAD 16,390.00           
0001387166 Mالرئي Rمحمد عباس محمد عبد 400.00                   
0056936545 Mالرئي Rخالد عباس محمد عبد 600.00                   
0066469239 eامنه احمد ع 200.00                   
UK00744658 R DEفؤاد خ �cشو 10,740.80           
0026313680  �cخديجه احمد حسن المرزو 1,742.40              
0006522338 فارس يوسف ثا#] الوعيل السويدى 400.00                   
USA0039587 محمد عمار الصباغ 200.00                   
0028944272 ى DEعبدالرزاق سعيد عبيد سلطان المه 161.00                   
0099005689 مريم ابراهيم احمد صدي��  5,309.20              
JO00314732 معن عبدالستار صديق الحاج محمد 1,946.00              
LB00958361 عمر حسن شحاده 800.00                   
0083715429 النابلM للوساطه العقاريه 1,200.00              
JO00846636 نورا ناt نايف المsى 600.00                   
JO00521895 rاج عمر محمود بشناق 464.00                   
IR00274387  "Eى اكtشيدا رضا نا 1,210.00              
0015215412 وجه خليل ابراهيم [rسهيله احمد عبا 208.00                   
0056664578 Rجابر عبدالرحمن محمد عبد 2,720.60              
0093723602 حصه محمود شمس العو¤]  2,300.40              
0001547851 ى DEخادم الحاج خادم الميدور المه 15,003.40           
0021088657  �cعبدالرزاق الرزو tخالد نا 4,196.80              
0079828727 رجاء محمد غانم سعيد المزرو? 305.00                   
SA00341890 وه �Eال eبن ع Rفيصل بن عبد 100.00                   
0044160643 احمد عبيد سيف احمد الطاير 48.80                      
0004525766 سمر مطر سالم سعيد انديز 600.00                   
0066883157 خالد عe سعيد توير السويدى 4,601.00              
IN00098165 NAVDEEP SINGH OBERAI 60.00                      
GE00337945 KURT PETER KORFGEN 31.40                      
LB00586955 محمد قاسم قاسم 700.00                   
JO00525246 LUMA TALEB TAWFIQ TAHER 1,206.80              



UK00128748 MOHAMED KAMAL METWALLY 13,630.00           
EG00481314 عماد منDE عبدالمسيح ابراهيم 600.00                   
IN00154544 SUNIL PATHAK OR PORNIMA PATHAK 11,560.00           
0003907641 عدنان سيف سعيد غباش 29.40                      
IR00698633 MARYAM AZAD 53.00                      
IN00990672 YOGESH MANCHAND SINGHVI 286.00                   
0091071515 سكينه م� محمد زوجه محمد صالح رشيد 1,052.00              
UK00658653 STEWART DAVID CADDICK 5,716.00              
FR00986711 ISABELLE FRANCISE DELCOURT 215.00                   
0022188745 الحج سيف الحج الهاجرى 1,800.00              
JO00135512 اديبه حامد احمد الشيخ 322.00                   
PK00263860 NADIM AHMED NAZIR AHMED 497.40                   
SY00678648 بسام عبدR ذيب 591.60                   
CA00696544 AUDAI ALTAIE 200.00                   
SA00993403 مصط�] بن طاهر بن عبدالحكيم عثمان 26.00                      
JO00581756 وسام سالم محمد ابوسيف 796.00                   
0006529895 االجيال لالستثمارات ش.ذ.م.م 2,194.20              
0089147609 محمد احمد محمد عe بست� 2,492.20              
0001883589 دالل عe احمد 658.00                   
LB00927155 MAURICE GEORGES ZAKHIA DOUAIHY 820.00                   
0012171590 خالد خلفان خلفان راشد السويدى 4,601.00              
0056161882 عبيد صقر عبيد بوست 48,000.00           
0031342525 خوله عبدR زوجه عيM محمد عe الهديدى 15,654.40           
0041984301 عيM محمد عe محمد الهديدى 3.80                         
CA00548808 KARIM GHANDOUR 880.00                   
SA00765411 وليد بن خالد بن يوسف الحاج 13,150.00           
JO00987463 غصون محمد عبدالحميد حسن 749.00                   
0052846054 راشد معضد صالح معضد بوقراعه 1,090.00              
AU00221122 PETER DAVID 844.00                   
JO00576489 دينا وائل حسن اسماعيل 3,120.40              
UZ00650185 LIDIYA ARKHIPOVA OR TATYANA ARKHIPOVA 393.00                   
0069221112 ورثه المرحوم عبدالرحمن عبدالرحمن يوسف 14.60                      
PK00487625 ROOMAILA SHABAN 280.00                   
SY00283911 اياد حسن ابراهيم 1,220.00              
PS00391677 محمد عe مر? 1,384.80              
LB00679944 دانيه محمد عe حفار 903.00                   
US00087654 GULSHAN NOSHIR AND OR NOSHIR MOHSIN 4,339.20              
YE00655931 توفيق سيف محمد 657.00                   
SE00658461 CARSTEN CHRISTIAN MAGNUSSON 200.00                   
EG00032214 احمد السيد محمد عبدالفتاح 135.00                   
EG00032326 ] محمد كامل D]احمد حس 1,561.80              
EG00446976 هبه احمد نs الدين مصط�] فهT هلوده 180.00                   
EG00575808 محمد عبدالمنصف محمود يوسف 440.00                   
EG00623110 احمد ابراهيم مسلم ابراهيم 500.00                   
EG00864541  [iبي   محمد عادل ال_~ 200.00                   
EG00897457 مجدى حسن حسن نوار 1,000.00              
IR00996745 ]  شاف¨ D]دانيه داريوش حس 265.80                   
JO00443260 سيما عe اسماعيل قطنا#]  600.00                   
JO26051976 ايمن عبدالحميد عبدالرحمن طه 51.60                      
KW00458521 عادل عباسعيدان عباس 2,000.00              
LB00012455 ALI HUSSEIN BERRI 1,860.00              
LB00125525 سمDE بولس رزق 368.00                   



LB00265691 عبدالستار الالز 1,340.00              
LB00747420 تو#]  ادولف يوسف ال_~ 480.00                   
PS00143021 لبi] درويش مصط�] عبدالهادى ابوسعد 250.00                   
PS00876606 ر#" فرحان انيس ابراهيم 500.00                   
SA00012980  �iبن عبدالعزيزالحدي Rعبدالعزيز بن عبد 484.00                   
SA00654198 محمد بن سعيد بن عبدR العضا¤]  860.00                   
SY00650631 جورج نبيل الخورى 10.00                      
SY00887611 حنا عوده حوشان 1,800.00              
TN00421551  [cعياض بن محمد عبدالكا 440.00                   
UK00014738 ANTOINE SAMI AOUN 735.00                   
UK00319677 ABDELFATTAH EL HAMMOURI 809.00                   
UK00401108 NAJIB MOHAMED BENCHERIF 1,060.40              
UK00621453 MUSTAFA AGHA 858.00                   
UK00872532 FADEL ZAHER EDDINE 13.60                      
0001786368 حمد راشد حمد السمي� 1,000.00              
0040104085 فاطمه جمعه عبدR الفال{ 75.00                      
SY00546172 رباح يونس اياسو 932.60                   
JO00276572 خالد مرت£] فرج العضايله 500.00                   
0085745444 eمحمد الع Mنجيب محمد عي 800.00                   
JO00567539 مالك احمد صالح الدرادكه 2,000.00              
0051545638 حامد عبدR عe السمي� 2,902.80              
0063325476 سهيله عمر حسن الحامدى 413.20                   
0063398563 هدى عمر حسن الحامدى 772.60                   
DE00159564 SAM SACHA 600.00                   
IR00235658 NARGES IBRAHIM 550.00                   
JO00716304 باسم بشDE محمد الحسن 1,377.00              
UK00117765 MARWAN FOUZI KAOUKJI 260.00                   
US00074158 AMY ELIZABETH PETERSON 23,974.20           
JO00859731 لؤى خليل محمد دهمش 3,054.80              
EG00452317 احمد محمد محمود عمر 2,807.40              
IN00216982 VIJEY KAPOOR 400.00                   
BH00553399 هشام ابراهيم محمد نور خن�"  380.00                   
EG14700667 عاصم عثمان كابش 177.00                   
IN99552310 SALAH ANAPPADIKKAL 6,400.00              
IQ00658955 حيدر جعفر حمودى القامو{ 145.40                   
JO00325968 جورج ز� جورج مشحور 2,353.40              
JO00676567 سفيان يوسف رشيد يوسف فرسخ 3,412.40              
JO00685099 يزن احمد يوسف ابو العيش 195.80                   
JO00854977 FADI HANNA EID SOUS 160.00                   
TN00461030 رضا بن المختار شيده 1,000.00              
US00056982 ANIS YOUSEF ALAEDDIN 800.00                   
US00125525 عماد كاظم ابوخلف 980.00                   
US00125596 ADNAN MOHAMMED ABU SHARAR 200.00                   
JO00814737 Tالتكرورى التمي eايمان يوسف محمد ع 5,010.20              
LB00178176 جومانا ابراهيم بلط�"  530.00                   
LB00239477 ريم برهان بيدس 600.00                   
0003835452 شهد عادل كامل هاشم برقان مصطفوى 960.00                   
0047425402 يحDi عبدالرحيم عبدالكريم زرعو#]  2,420.00              
LB00452292  [ D]ميشال فؤاد شاه 280.00                   
0073316449 جمال سالم عe الجالف 1,190.20              
0014006164 عائشه محمد احمد زوجه محمد مبارك بوسمره 9,601.40              
LK00650125 ASANKA SUSRUTHA AMARASEKARA 979.20                   



JO00018727 رياض محمد لط�] عايش 542.40                   
IN00748810 SAIYAD ARSHAD RAZA ZAIDI 86.00                      
PS00842763 بالل عبدالرحمن منصور 6,000.00              
CA00687147 NIMA ALBORZ 2,400.00              
IQ00256933 احمد مفيد عبدالوهاب 3,990.00              
PK00514215 NOUMAN AZIZ MIR ABDUL AZIZ MIR 700.00                   
FR00669036 PARNAZ RAD-SERECHT 903.00                   
IN00177815 MAMTA GUPTA 340.00                   
0050700345 hحسن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العبدو 764.80                   
0015091971 سالمه مبارك حمود ابراهيم 870.00                   
0067148097 عe محمد عبدR محمد حسن بلو{~  10,521.60           
0011667390 عبدالرحمن عمر ابراهيم كامل النور 1,139.20              
0034206375 عمر ابراهيم كامل النور 6,139.20              
0081097638 فريد عمر ابراهيم كامل النور 4,720.40              
0092502144 نsه عمر ابراهيم كامل النور 1,465.60              
0070236881 علياء حسن عبدالرحمن ابراهيم ال_كال 5,346.00              
0078073831 حسن عبدالرحمن ابراهيم ال_كال 5,346.00              
0096161015 ه حسن عبدالرحمن ابراهيم ال_كال DEم 2,859.40              
LB00764411 ابتسام اسعد جمعه 567.40                   
0047868389 ى DEضا� جمعه ضا� بن تميم المه 4,661.00              
EG00759639 مصط�] اكمل الدين محمد الحسيi] حن�]  1,350.00              
IR00458852 مزكان محمد ت�� بيات 520.00                   
UK00659211 RAJV SRIVASTAVA 280.00                   
0056393832 جاسم محمد حسن الشيخ غالم عباس االنصارى 3,741.00              
EG09424319 يف محمود خليل ع_ان ~r 300.00                   
IR00542214 BEHAK KANGARLOO 464.00                   
US00084157 ANINDYA MITRA 550.00                   
PS00318490 محمد يوسف محمد احمد الشا  1,000.00              
0087059817 رشا راشد محمد عe بورحيمه الزعا#"  5,138.80              
CAN0076537 MICHAEL SKAIRJEH 260.00                   
0095687478 موزه محمد حسن اسماعيل 800.00                   
JO00065902 سا  سهيل فوزان المفلح 14,164.60           
0045845705 عيM احمد محمد العطار 2,000.00              
0033124470 صه عe زوجه جابر حمد ناt جمهور االحبا#"  200.00                   
0096587496 محمد عe عبيد عe بالرشيد 200.00                   
UK00951975 SUSAN CLAIRE LAYBOURN 709.80                   
EG00698744 سمر محمد صالح الدين محمد 0.80                         
SY00457895 مياز عدنان الدالل 6.00                         
0006590325 Mمريم خليفه محمد الشام 645.00                   
SA00845285  "iبن احمد شل rفهد بن يا 1,682.00              
0006591427 خوله سيف سعيد بن ضاعن بن بريمان 2,442.00              
MY00982157 CHEONG SHAO FEN JOHOR 1,400.00              
IN00869755 SAWLANI SUNNY GHANSHAM 361.00                   
0056989958  �cاتبا? المرزو [ D]محمد طيب محمد ام eع 361.00                   
UK00362293 KIERAN STEPHEN BARNARD 64.00                      
0007709970 ] عe عبدR عيM الطواش D]طارق حس 600.00                   
BH00498522 ادريس يونس محمد صالح عبدالرحمن جنا� 800.00                   
DE00528699 AMMAR HILAL 86.00                      
DE00658944 ANDREAS AIKE DUERKOOP 40.00                      
EG00259454 محمد حسن عبدالسميع عبدالحافظ 600.00                   
EG00695388 DALYA GOMAA 150.20                   
JO00649377 عصام عبداللطيف محمد نبهان 408.20                   



SY00581245 محمد مروان الشالح 60.00                      
PK00576829 UMAR KASHIF MALIK 13.40                      
0016638151 فاروق عe صادق 1,000.00              
CA00370026 MIRZA KAMRAN BASRAVI 2.00                         
JO00928318 طارق عادل حسن العدا{ 149.00                   
0069104062 شاكر محمد حبيب رضا ال رضا 6,416.60              
SA00826544 احمد بن عمر بن محمد السنو{ 430.00                   
0068746653 عارف rور محمد بالعبيده 1,000.00              
MA00346739 حكمت بوجالبه 489.40                   
0012017619 اسماعيل مراد اسماعيل 13,956.60           
USA0076561 MICHAEL R ZIEGLER 9,200.00              
0009950096 جمعه سهيل زعل جمعه الطاير 400.00                   
LB12345682 نضال جاسم جدR السعود 1,179.40              
PS00541302 امال منصور عبدالرحمن 738.00                   
UK00586955 KARIM JIVRAJ 400.00                   
0099340788 ى DEراشد خميس خلفان ب� المه 2,201.00              
IQ00481024 رنا يحDi جمشيد 200.00                   
LB00065218 نضال سهيل مر? 300.00                   
AU00987542 PEUSH DAYAL 360.00                   
QA00984430 محمد مسعود جارR فياض 7,000.00              
EG00962185 حسن محمد امام حافظ 200.00                   
0004686490 محمد عe عباس او معصومه احمد عباس 12.60                      
0000649966 R خديجه ابوبكر ابراهيم رحمه 260.60                   
0012497954 احمد يوسف الحسن 584.00                   
CA00821632 HAISSAM KADDOURA 780.00                   
OM00256698 ايمان مولد مشنجامه حاج عمر 34.80                      
SY00784510 ازى "Eمروان ال "Eبش 310.00                   
IN00559741 JAYANT KUMAR LAL GANWANI 3,000.00              
IN00952345 RAKESH PRAKASH 620.00                   
UK13031935 MOTILAL JAWAHARLAL BHARWANI 511.20                   
0004623639 عe محمد احمد عe بن مسعود 1,900.00              
IR00387234 FATEMEH MOHAMMAD KIANIFAR 23.00                      
0016716678 رانيه محمد راشد 409.00                   
0003872538 احمد محمد مثi] سعيد 1,010.00              
0016686167 رجاء محمد سعيد 1,390.00              
0045455754 سهيل حسن عبدالرحمن عبدالرحيم 2,702.80              
0081751474 حسن عبدالرحمن عبدالرحيم ال ب_~  4,601.00              
JO00471179  [ D]مراد عاهد عبدالعزيز حس 237.80                   
0001203201  [iمبارك الكت Rميثا خليفه زوجه عبد 1,140.00              
JO00524854 tنا tغالب لط�] نا 120.00                   
0003561833 محمد حسن عبدR محمد جنا� 2,960.00              
0001874522 عe احمد حسن سالم الش� 400.00                   
BE00186541 STEVENS FREDERIC 11,490.40           
JO00868712 منت� عبدالمجيد محمد مصط�]  2,484.80              
PS00674033 محمد خالد اغا 238.00                   
UK00548751 GORDON FIDDES ROBERTSON 780.00                   
SA00336580 سلطان بن عبدالعزيز بن خالد السديرى 100.00                   
0005205552 eسالم نايع سالم الغف 2,200.00              
0003259842 سلT حسن بوقنوش زوجه عباد عe صالح 50.00                      
0003417082 راشد مصبح راشد الفتان الفال{ 3,200.00              
0037210607 محمد عقيل محمد هادى حسن الهادى 2,800.00              
0020568524 ] موسوى D]كلثم السيد عبدالحس 2,451.00              



0009286347 مi] احمد عبدالرحمن رهيده 600.00                   
0085718572 بدريه عe الشيبه كتوت 2,461.00              
UK00377457 SAGHI OUSHAL 1,000.00              
UK00987855 FRANCOIS LEON CLAUDE LASSALE 129.00                   
UK00069611 MICHAEL GREGORIUS OR JENNIFER ANN 1,940.00              
US00687293 HAMED OQLA IBRAHIM 58.80                      
UK00198614 MARK PETER FITZSIMMONS 573.80                   
0029757276 ه عe محمد بن كدرا الفال{ DEام 1,030.40              
0097205372 eاحمد ع [ D]محمد سالم eع 4,461.00              
ZA00112276 RABINDRA HARILALL HARBHAJUN 731.00                   
0040441467 مروان صالح عe محمد حل 4,000.00              
0038736829 يوسف محمد عبدالرزاق البست� 900.00                   
0027711678 ف ~r سيد محمد صالح eسيد محمد ع �Eاخ 1,230.40              
0028735618 زيد عبدR زيد سعيد 149.40                   
0084436328 Mالحب Rمحمد عبد Rمحمد عبد 1,762.00              
0074504009 مريم عبدالرحيم الزرعو#] زوجه فرج محمد 200.00                   
0094744975 فاطمه حسن جعفر حسن 400.00                   
0031041672 امنه محمد ابوبكر المد#]  4,840.00              
IN00015478 AHMED RAZA KHAN 200.00                   
JO00426830 ياr نمر محمود خواجا 39.20                      
0027507177 جمال احمد بن الشيخ محمد احمد عبدالسالم 4,410.20              
0085302735 احمد الشيخ محمد احمد عبدالسالم 2,654.20              
SY00054852 eاو ماهر محمد حاج ع eمحمد حاج ع sن 720.00                   
EG00437392 وائل عe عبدالرحمن عمار 885.00                   
IR00618816 مصط�] محمد عe ديانت 1,240.80              
0006521565 Rهان ال عبد ~r [ D]ابراهيم احمد شاه 347.00                   
UK00989861 PAULA MARIA MORAN 4,333.60              
USA0022020 SALEM OUDEH OR PATRICIA ANN 1,000.00              
MA00678392  [ D]يونس يس 702.00                   
0078222373 eه حسن باقر محمد اه DEام 4,118.60              
0002326564 عبدR راشد عe جمعه السويدى 685.60                   
0016966941 hكما Rعبد eخالد ع 0.40                         
0014646562 و الزعا#"  DEال eفاطمه ابراهيم ع 1,354.60              
0058059453 خالد حسن اسد فهد 800.00                   
0098295187  "iسالم سعيد غدير بن غدير الكت 34,100.00           
USA0062814 SULEMAN SIKANDER ALI 146.00                   
0065045481 عبدR محمد نور ابراهيم عe القرقاوى 4,057.80              
0074012748 eال ع eاحمد يوسف احمد ع 1,804.20              
0023269933 احمد ابراهيم محمد االسد 200.00                   
0062922667 Rامنه حسن محمد عبد 2,675.60              
0061585455 بخيت عبيد بخيت خلفان السويدى 1,088.40              
JO00991503 عماد حلT عبدالكريم يوسف 220.00                   
JO00852641 بهاء صالح مصط�] بركات 492.00                   
0024977192 eعبدالرحيم نورى ال ع Rعبد 4,969.00              
0048709669 eعبدالرحيم الع Rفاطمه عبد 5,378.40              
0067307824 eعبدالرحيم نورى الع Rعبد tنا 1,821.20              
0085506761 eعبدالرحيم ال ع Rفائزه عبد 4,642.80              
0004352344 عاليه عبدالوهاب احمد 2,288.60              
0004454121 محمود احمد محمد احمد زكريا ابراهيم 840.20                   
0005533343 ناt احمد محمد احمد زكريا ابراهيم 861.20                   
0005675671 احمد محمد احمد زكريا ابراهيم 516.80                   
0005675987 ريهام احمد محمد احمد زكريا ابراهيم 73.80                      



0065611790 محمد احمد محمد الزرعو#]  800.00                   
0072002470 ابراهيم احمد محمد حسن البلو{~  10.80                      
0046591758 Tالهاش Rمريم السيد احمد السيد عبد 5,778.60              
0088815696 زينب سالم سلطان بن بريك 4,840.00              
0070096430 eنبيل عبدالملك محمد اه 66.80                      
0056997331 فاطمه ناt عبدالرحيم 1,230.40              
0042949382 عصام راشد معصم جمعه المعصم 74.00                      
0043006626 خالد راشد معصم جمعه المعصم الفال{ 74.00                      
0074431589 فاطمه عبدالرحمن سيف 432.20                   
LB00754711 GEORGES JOSEPH SFEIR 430.00                   
0095745589 محمد احمد حسن عبدR اليا{ 71,600.00           
0000777777 يونس نصيب عe السويدى 262.60                   
TZ00645187 HANNA ABDALLAH DHIYEBI 200.00                   
0004122437 ] طاهر البلو{~  D]جاسم مراد حس 2,640.00              
0076786545 ] الطاهر D]يوسف اسماعيل حس [ D]حس 301.00                   
PAK0043595 MUHAMMAD SALEEM AYUB 28.60                      
EG00659744 ساره مصط�] ز� ابوزير 66.00                      
0066906760 Tمصبح غانم محمد الزح 200.00                   
0038723248 محمد يوسف محمد يوسف الشيبا#]  1,798.60              
0085546988 سعيد يوسف محمد يوسف الشيبا#]  1,798.60              
0003115590 فاطمه محمد راشد المزرو? 9,088.40              
0008524684 محمد يوسف يعقوب ابراهيم 4,339.20              
0021646269  �cسهيله يوسف مو{ المرزو 824.20                   
0064519085 Mسالم جمعه سعيد حميد النقاز الشام 1,260.40              
0081283347 ]ى الفال{ DEاحمد جمعه غانم درويش مصبح الق 1,100.00              
0043932391 ى DEمحمد احمد المال المه eع [iم 2,321.20              
EG00235562 جوزيف عبدالشهيد غطاس 800.00                   
LB00069558 OUSSAMA MOHAMAD MAHMOUD 200.00                   
SA00260552 فوزى بن رضا السعيد 3,430.80              
0042984240  [iعبدالعزيز خالد ابراهيم محمد المعي 4,601.00              
0085297184  [iخالد ابراهيم محمد المعي Rعبد 4,601.00              
0056249520 ليe جعفر عبدR زوجه احمد عبدالرحيم 2,590.00              
0005454434 ناt عe حسن عe البناى 4,601.00              
0010431579 جميله غالم محمد زكريا البناى 4,812.40              
0056326664 eسلطان محمد عبدالرحيم ع 4,619.00              
0002574157 ظبيه محمود محمد سبت عبدR السبت 240.00                   
0003998777 عe فريد يوسف الخطيب 171.40                   
0071319401 كظمه كنون سعيد زوجه حميد سيف بن حميدان 200.00                   
0078555040 عبدR حميد سيف حميد بن حميدان الفال{ 586.00                   
0078234036 احمد عe احمد شكرى 280.00                   
0086054000 لبi] عبدR ابراهيم كنكزار 6,749.20              
0004982763 Rفاطمه يوسف زينل حسن عبد 230.00                   
0017391684 Rزينب يوسف زينل حسن عبد 233.80                   
0036514358 Rمحمد يوسف زينل حسن عبد 233.80                   
0071346857 Rيوسف زينل حسن عبد Rعبد 233.80                   
0080849856 Rيوسف زينل حسن عبد 870.00                   
0050720843 eعبيد حمد الغف eخليفه ع 5,309.20              
0084764172 eعبيد حمد الغف eسهيل ع 5,778.60              
0037157910 عبدR محمد صالح داركوب 1,150.00              
SY00051568 عمر محمد كريم 1,000.00              
IT00126166 ALESSANDRA MUSSO LINGUA 100.00                   
0029568747 محمد عe محمد مسلم الغاوى 684.00                   



0067868499  "iحمد خليفه مصبح عبيد الكع 140.00                   
0019304421  �Tالطابور النعي eيوسف ع eع 23.40                      
0044739784 فاطمه محمد سيف زوجه عe يوسف الطابور 21.40                      
UK00866850 SAIF BIN AHMED NASSER AWAD 3,224.60              
0060938322 نجوى راشد عبدالعزيز الرويشد 4,300.40              
IR00885451 Tرحي Mمريم عي 530.00                   
0049432572 قيس سعيد سعيد قريش فال{ 2,562.60              
0003058153 Rمحمد عبد Rريم عبد 4,884.00              
0062902903 عبدR محمد عبدR قاسم 5,831.20              
0067855321 امينه يوسف صديق زوجه عبدR محمد عبدالل 5,357.60              
0085276485 Rمحمد عبد Rمروان عبد 4,884.00              
0021931188 محمد عبدR جاسم المنصورى 518.00                   
0037240193 ] البلو{~  D]فهد سبيل حس 400.00                   
0089765599 ى DEاليوحه المه eسالم ماجد سالم ع 100.00                   
0044511892 راشد عبدR سعيد بن صبيح الفال{ 430.00                   
0010320065 عفراء سالم محمد 2,655.20              
0074862742 ي_ى جمعه ياقوت محمد 2,655.20              
JO00651824 مروان صالح شفيق ارشيدات 120.00                   
PK00815219 MAISAM RAZA JUMANI GHULAM ABBAS JUMANI 400.00                   
0094607285 فاطمه عبدR عبدالرحمن الخاجه 344.00                   
0051907101 ] مختار ال يوسف D]ه حسsن 3,000.00              
BH00567240 يحDi م� الدين محمد يوسف 4,003.00              
IR00524879 MARZYEH ALLAMEH 994.80                   
USA0082919 BEHNAZ KARAMATI 3,528.60              
0098087204 ̈ المد#]  عبدR محمد توفيق الشاف 867.80                   
0068243310 يوسف عبدR مال عe المال 160.00                   
0043624700 ى DEالعنود سعيد احمد المه 1,402.00              
0096810114 ى DEالمه Rاسماء احمد عبد 2,162.40              
0026055456 يف يف زوجه بدر زين ال_~ امنه محمد ال_~ 300.00                   
UAE0054119 عزيز فاروق فكرى 410.00                   
SA00646585  �cعارف بن فهد بن احمد الطوير 3,890.00              
0087658863 سعيد احمد راشد احمد بن شبيب 1,741.60              
0009081839 eسعود عبدالعزيز محمد ماجد ال ع 24,739.80           
0022888859 لشيخه فاطمه عبدالعزيز محمد الماجد المعال 3,764.80              
0052186164 eاحمد عبدالعزيز محمد ماجد ال ع 25,103.40           
0092856596 eعبدالعزيز محمد ماجد ال ع eع 22,465.80           
0070399929 كوكب نظT محمد سويد 289.40                   
SY00349644 كما#]  �Eمحمد ممدوح ال 36.40                      
JO00055210  [iراغب يوسف راغب الحسي 1.60                         
JO00249355 ايهاب نمر ز� البكرى 13,000.00           
0015543033 شمسه عبدR احمد الجزيرى 4,729.40              
0089701077  DEصالح ب� عبيد سعيد بن ب� ابو مه 2,318.00              
0098745046 مروان عبدR محمد عبدR الجزيرى 1,400.00              
0007365211 eخديجه عبدالرحمن يونس ع 49.00                      
0009432665 سعيد ارحمه محمد بخيت الفال{ 2,200.00              
0033435250 محمد سعيد حمد العرى السويدى 4,899.60              
0014140335 طالل احمد عبدالقادر محمد الشنقي� 10,004.00           
0071964215 رفيعه عبيد سعيد غانم غباش 11,699.20           
IN00938773 SUSHIL TRIPATHI 1,000.00              
0085986733 عبدالباسط الحاى مبارك احمد 1,100.00              
0099006562 R فرج [ D]مصعب محمد حس 1,200.00              
EG00985421 نشات عبدالرحمن السيد هنداوى 400.00                   



JO00027138  [iعكاشه محمد الموم eع 415.00                   
UK00882765 TERENCE BOWLEY 18,000.00           
0019258642 شيخه خميس نصيب 236.80                   
IN00575861 VERGHESE PRINCE DANIEL 420.00                   
JO00213698 ايهاب نايف مخائيل الزوايده 900.00                   
0034211231 احمد محمد عبدالرحمن محمد البلو� 3,005.80              
0006566563 كه ابدا  ش.ذ.م.م ~r 14,040.00           
EG00254791 ه ماجد معوضالياس DEام 100.00                   
IN00984450 SHAMILA GUNDAN GOPAL 400.00                   
0081540072 ن_يه عe سالم سعيد درويش 200.00                   
0099459631 بانو حيدر غالم 1,587.80              
0004982123  �cرقا Rاسماعيل حسن عبد 1,511.40              
0009929528  �cقاسم رقا Rحسن عبد eع 268.40                   
0029393277  �cقاسم رقا Rمحمد حسن عبد 5.60                         
0065545151  �cقاسم الرقا Rخوله حسن عبد 267.20                   
BD00493205 SAIFUR RAHMAN 98.40                      
0006855424 ايمن حيدر عبدR جعفر احمد 440.00                   
0057418840 Tنوره صقر بن محمد القاس 6,001.00              
0023779853 eع "Eنعيمه قم 920.20                   
SY00994533 نضال توفيق حسن 600.00                   
0005128115 هناء درويش يحDi االنصارى 0.20                         
0001817829 فاطمه عبدR عتيق بن سيفان الفال{ 2,000.00              
0064820727 ميثاء عبدR عتيق بن سيفان الفال{ 2,000.00              
0009885246  "iمنصور سالم حمد سعيد الجني 1.00                         
JO00582966  "iخالد عبدالهادى عبدالحميد ادل 1,000.00              
NG00458404 AHMADU ADAMU MUAZU 7,600.00              
0085216399  �cاحمد محمد زارع المرزو [ D]ياسم 4,642.20              
0089253342 رقيه محمد عe زوجه احمد محمد زارع 4,651.20              
IQ00873020 ناt جاسم عبد 430.00                   
IQ00436788  �cمصط�] طارق ارزو 8.00                         
0083282277 مروه مختار محمد باقر غريب 2,151.80              
0099274602 مريم مختار محمد باقر غريب 4,101.00              
LB00625394 نبيل مخائيل الوز 100.00                   
0029818704 صديقه اسد الرئيM زوجه يونس  حسن المال 116.60                   
SA00415826 ى DEجلوى دعيج مصلح المط 2,580.00              
0072007654 ] زوجه محمد حسن D]جالينا تشويكونا قسطنت 1,228.00              
0075743255  "iالنق eعدنان مرزوق سليم ع 200.00                   
0079709870 امينه سلطان سعيد سلطان المرى 210.00                   
MA00120021  �iسلوى العلوى البلغي 16.00                      
CA00284539 عبدR احمد زينيه 1,000.00              
EG00589421 عادل متوh عبدالعزيز rاج الدين 25.80                      
0025518462 سلT محمد خان 1,230.40              
0094597247 الماس سعيد سعود 1,230.40              
0087010820 فيصل محمد رفيع حسن المال 220.00                   
SY00056589 عصام محمد رسT الدقاق 18,000.00           
LB00576812 فضل توفيق الديال#�  500.00                   
IN00875640 SAMEER SHERIFF 600.00                   
0049270809  "iالمياله اجت eصبيحه عبيد ع 200.00                   
JO00965520 محمود اسماعيل محمد ابوالحاج 3,082.40              
SA00574499 عبدالعادل حسن محمد السليمان 2,640.00              
0034529412 فاطمه احمد محمد 2,588.80              
LB00125699 FAYEZ HUSSEIN BAKKAR 28.80                      



0090036924 فريد محمد قمE" العو¤]  15,620.00           
0065923947 eعزيزه محمود ع 310.00                   
0054979612 عe عيM سعيد عe بن نشوق 7,900.00              
0001909860 محمد عبدR محمد الزرعو#]  5.40                         
0099546103 ] فاركو زوجه عارف سعيد بن سليمان D]ساره ج 8,400.00              
0021620325 عيM محمد حمد مشوط المرى 7,078.60              
JO00956321 محمد بديع محمد صوان 100.00                   
0065189101 عادل عبدالرحيم عبدR حسن العو¤]  64.60                      
0031632751 eمحمد الحاج اه Rعبد 322.00                   
0007133677 ى DEعمر حميد عبيد الرحو  المه 7.20                         
0080578772 محمد ابراهيم احمد حوكل حاف�]  1,000.00              
JO00677816 عدنان محمود عبدR حمد 1,630.00              
IQ00485710 راشد عبدالمنعم احمد 25.00                      
LB00125407 صادق نجيب فارس صادق 440.00                   
OM00718875 محمد بن احمد بن عe الش� 179.00                   
CN00925857 SULIAN FENG 2,980.00              
JO00245690 محمد ياr قدرى خلف التل 800.00                   
JO00968231  �Eجورج جورج رن [ D]ربيكا جان 500.00                   
MA00326562 سعاد رومات 200.00                   
JO00998523 مامون احمد مصط�] بركات 3,900.00              
0002551954 eجمعه امان عبيد ال ع 5,507.20              
IN00798431 PRASANNA DASHRATH REDDY 8.00                         
0033140713 ماجد بشDE الماس فرج 400.00                   
0004872534 ف اسماعيل عبدR عe محمد ال_~ 860.00                   
SY00365247  [# "Eال eمنال ع 120.00                   
0099453905 ى DEمروان سعيد عبيد المه 13.40                      
OM00875219 Tمسعود بن صالح بن سليمان الجهض 143.80                   
SY00064585 معن فاضل ابوراس 1,600.00              
0080085356 ف ~r السيد محمد رضا السيد محمد يوسف eع 2,400.00              
0006590230 Mسلطان جمعه الشام eسلطان ع 800.00                   
0001299830 ى DEمروان محمد سعيد بن ب_~ المه 109.00                   
IQ11041957 RAAD RAMADHAN RAHIM 800.00                   
IQ00465521 مها محمود عبدالواحد الفرحان 80.00                      
YE00497255 محمد سالم عمر بلفقيه 4,119.80              
0009530485 ] اللوغا#]  D]حس eع [ D]حس eع 14,285.60           
SA00252014 مساعد بن فهد بن راشد الغنيم 258.80                   
SA00481312 فهد بن راشد بن غنيم الغنيم 5,600.00              
JO00691866 غو#�  "Eجباره عبدالحميد ال hرو 1,970.00              
IN00026584 NIKHIL ASHOK BELANI 216.00                   
0006519511 eع [ D]محمود حس [ D]حس 9.20                         
0006599511  �eع [ D]محمود حس [ D]سيف حس 20.00                      
SY00674127 محمد سمDE بندق�"  620.00                   
0042382933 عبدR محمد عبدR محمد بهروزيان 3,201.00              
BG00859595 SERDAL HYUSEINOV 971.40                   
PS00569763  DEاحمد خض "Eعماد ج 200.00                   
LB00421587 امل فاروق اال غور 200.00                   
SY00754863 مازن محمد عدنان هاشم 800.00                   
0054870983 موزه سعيد سليمان محمد سليمان الش� 3,619.00              
0092255639 حمد يوسف محمد مشوط المرى 4,601.00              
EG25496544 ما�" فؤاد ظريف الجوهرى 556.40                   
0006477409 محمد حسن عe رمضان محمد 600.00                   
EGOO693543 احمد محمد يوسف عيد 480.00                   



0066730136  [iالحوس R مال Rحمد خلف عبد 7.00                         
0098745656 مهدي عبدR اسماعيل ع�e حسن 6,901.40              
0036444005 Rعبد eفاطمه محمد ع 2,041.00              
0004567785 عبدR درويش عe حسن 680.00                   
IR00915247 FARIBA ABDOLMAJID KHAIATIAN 2,007.80              
0000005555 عمر محمد احمد بن سليمان 51,187.00           
SY00334339 eرا  غسان الع 2,141.20              
0006863917 احمد صب� شحاده ابوديه 200.00                   
0090549010 سالم مبارك جاوس 2,588.80              
0057435819 علياء محمد عبيد محمد اصبيح 1,230.40              
0016631551 فهد راشد الحميدى عe خصيف يما� 5.00                         
SY00987632 ] الصباغ D]محمد ماهر ياس 448.20                   
0053492407 احمد عبدR احمد الطني�"  1,154.00              
0079560785 يف عبدR عبدالصمد ~r محمد 3,459.60              
0029453877 مروان احمد لط�] عe هرموزى 1,933.00              
0065462587 Mالنومان الشام eمحمد عبدالرحيم محمد ع 220.00                   
0001291567 عاطفه عبدR احمد اسد المال 41.80                      
0017967406 احمد عبدR محمد بوحميد 2,667.40              
0032094338 عبدR احمد عبدR محمد بوحميد 2,667.40              
0039093961 محمد احمد عبدR بو حميد 1,294.40              
0075639879 بدريه احمد عبدR محمد بوحميد 2,667.40              
0082435036 فؤاد احمد عبدR محمد بوحميد 2,667.40              
0089599497 نسيمه اسماعيل عبدR بو حميد 1,294.40              
IQ00767186 معن طارق حسان 186.20                   
LB00214784 زا سا  داغر DEم 1,999.80              
0046485856 عائشه عبدR عبدالرحيم الفهيم 4,684.40              
0046731977  �cالمرزو Rيوسف محمد عبد 2,314.00              
0066039152 ى DEبن درويش المه eعادل عتيق جمعه ع 7,050.60              
0016082576 احمد حمد احمد سند السويدى 16,500.00           
0004887624 العنود عبدالجليل محمد سميع محمد المطوع 100.00                   
0066248267 Tالسيدمحمد السيدعبدالرحيم الهاش [iم 776.00                   
0029944452 منصور ثامر يعقوب يوسف ال_كال 1,240.00              
IN00203169 AMITENDER SAHI 500.00                   
JO00065102 امجد تيسDE عبدالعزيز طبيشات 6.20                         
SY00657812 بدرالدين يوسف جالل مراد 20,000.00           
0099550210 عفراء سعيد محمد حارب الدو#]  2,502.80              
0026917942 يف عبدالرحيم ~r شعيب محمد 1,275.00              
OM00658211  [iبن سويد المخي [iعوض بن ثوي 91.20                      
0091260373  "iخليفه شطيط عبيد سيف بن قميش الكت 58.80                      
0008105603 عيM يوسف احمد 4,642.80              
JO00552003 ابراهيم اسماعيل محمد ابوالحاج 76.40                      
0005645450  "iسعيد خلف النق eسعيد ع 790.00                   
0057478813 خالد جمال غباش 225.60                   
EG00750286 محمد عبدالبادى علىالشناوى 600.00                   
0043765881 وداد سيف عبدالرحمن مويزه 1,000.00              
TN00294504 هدى بنت صالح بن فياله 388.00                   
IN00542181 PREETI RAY 1,400.00              
LK00986512 DAVID MILROY SURIYAKUMAR RAMALINGAM 860.00                   
UK00635215 SUZANNE JAYNE BULL 510.20                   
SA00123475 عe بن محمد بن صالح القحطا#]  445.00                   
LB00129421  [ D]عزيز جوزيف شاه 500.00                   
PS00045228 ايمن احمد يونس 1,595.40              



FR00606178 JEAN PAUL AUGUSTE JULIEN COUETIL 2,760.00              
0001782645 eيوسف ال ع Rوليد سلطان عبد 300.00                   
SY00733639 جالل الدين محمد ابوالخDE زين العابدين 200.00                   
JO00212021 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح العجلو#]  200.00                   
0012877840 eمريم عبيد محمد بالشوارب زوجه محمد اه 2,321.20              
LB00516478 احمد عثمان خالد 1,300.00              
0010929659 Tمحمد احمد كاجور النعي tخليفه نا 4,000.00              
CA00521398 MUSTHAFA KAIPRATH BACKER 5.00                         
0092191672 وز DEداود محمد داود عبدالرحمن ف 40.00                      
0074387880 بدريه عبدالرحيم سعيد المرى 2,578.20              
IN00898765 GIRISH HARCHAND AIDASANI 3,820.00              
IQ00745732 مؤمن حميد شناوه 0.20                         
0032185530 ] حسن احمد البلو{~  D]حس 2,481.60              
JO00986578 Mسوسن داوود مصط�] الحلي 842.00                   
0099022543 يوسف يونس يوسف عبد الغفور ابو القاسم 1,757.40              
0099056342 حمده يونس يوسف عبدالغفور ابو القاسم 1,104.20              
0099065491 حمد يونس يوسف عبدالغفور ابو القاسم 1,757.40              
EG00852365 ايهاب سعيد محمود عe عوف 13.00                      
0017815773 صفيه محمد صالح الزرعو#]  7.80                         
0085180649 عبدالعزيز عبدR عبدالعزيز الزرعو#]  5,064.40              
JO00676138 محمد ايوب محمد عبدالسالم 1,180.00              
JO00213199 عe عبدالعزيز حسن حامد 100.00                   
0011219504 عارف محمد عبدالرزاق محمد استادى 4,600.00              
0090883566 اوى DEجمعه سعيد الش eع 100.00                   
PS00422850 عالء عبدالرحمن خليل عبدالبارى 2,300.00              
BE00223436 MOHAMED N. AYED 8,000.00              
0067940311 حسن محمد احمد حسن بوملحه 42,000.00           
0020944271 يف محمد الخياط ~r جمال محمد 9,506.00              
IN00650530 AZIZ MOHAMED SHERIF 400.00                   
0049777147 هيثم عبدالرحمن عمر عبدالرحمن الخاجه 939.00                   
YE00675506 صالح مو{ ابوبكر احمد 100.00                   
0011197510 Mجاسم ابراهيم عي 280.00                   
JO00671777 نs عبدالقادر سليمان الخطيب 599.00                   
PS00878845 ] ابو جبل D]عبدالكريم يونس حس 15.60                      
0009546634 ف ~r حامد سيد محمود سيد محمد 600.00                   
0027474776 ف ~r خديجه جالل الدين السيد محمد 5,799.80              
PAK0018651 SAJID RAHIM 0.20                         
0009198474 محمد قاسم جمعه البلو{~  540.00                   
PS00275257 hالكيا Rماهر يوسف عبد 680.00                   
0031223189 eعائشه احمد محمد عبيد االص 1,967.20              
YE00249833 Mخالد محمود ابراهيم عي 5,800.00              
IQ00564310 سمDE رحيم طاهر 534.60                   
0016910013 هدى ابراهيم زوجه سعيد عe مو{ تر� 1,144.40              
0038546382 ى DEالص Rاحمد خليفه عبد 5,309.20              
0097355780 ى DEالص Rاحمد خليفه عبد Rعبد 740.80                   
SA00938874 يوسف بن فيصل بن محمد بدر 1,150.80              
0004666660 ى DEابراهيم حميد المه Rاحمد عبد 1,800.00              
0047741066 eحمده محمد خلفان السويدى زوجه محمد ع 1,230.40              
0046748103  DEالقص Rخلفان عبد Rراشد عبد 1,575.40              
SO00995634 عتi" عبدR جامع 299.00                   
0099423308 شذى عزت زوجه درويشمحمد عe محمد 1,320.00              
0001366577 ى DEالمه Rسلطان عبد Rه عبد DEمن 2,000.00              



0003558454 خالد عبيد حميد المنصورى 200.00                   
IN00265489 SAYED MOHAMMED AIJAZ AHMED 114.20                   
PK00991851 SYED AMIR HMDER RIZVI 100.00                   
0004658321 ه محمد عe الطاهر زوجه جمال محمد DEسم 0.40                         
0069985247 جمال محمد عبدR ابراهيم 0.40                         
EG00154985 طارق فت� مؤمن بدر 183,095.00        
0046536968 عبدالكريم م� جعفر صالح 10,000.00           
0044038127 خليفه عبيد خليفه بن رشيد 44,440.00           
0031315243 شيخه محمد عبدR عبيد بن عوقد 3,101.00              
0091067460 Rعبد [ D]نهيل قاسم شاه 600.00                   
IN00567440 CHUTTUGULLA PEDDIRAJU 250.00                   
0009633145 عائشه محمد زوجه سلطان عبدR عe راشد 4,601.00              
0073047852 ى DEالمه Rسعيد خليفه عبد Rعبد 200.00                   
0005433453 ] محمد الزرعو#]  D]مصط�] محمد ام 3,206.00              
SY68373142 رمزيه بدرالدين الشالح 530.00                   
0017932741 eشمسه سليمان محمد زوجه ابراهيم احمد ع 3,974.40              
0069794942 ابراهيم احمد عe ابراهيم الصال#]  309.60                   
0008112222 Tجمعه حسن صالح الجس [ D]حس 130,173.60        
0054104210 درويش عبدR محمد هارون محمد بi] ياس 720.00                   
0095262256 محمد سالم سعيد المسافرى 1,000.00              
0016571608 eمحمد اه eساره عبيد ع 4,601.00              
0089782553 مريم محمد عبدالكريم عبدR الرئيس 202.00                   
0060606432 حصه حميد عبدR الشاعر 8,000.00              
0003678692 ى DEندى سيف سالم سيف المه 564.00                   
0064937004 شيخه عزيز مبارك احمد 1,461.20              
0072935082 ى بi] ياس DEمحمد عاضد راشد عاضد المه 6,452.60              
EG00985644 محمد متوh عوض عبدالعال 7.80                         
0006244070  "iمحمد ظاعن عبيد ظاعن الجت 214.00                   
0011683811 عبدالرحمن محمد عبدالكريم محمد دويه 4,601.00              
0029946734 eمحمد عبدالكريم دويه اه eع 4,601.00              
0032022653 احمد محمد عبدالكريم دويه 4,601.00              
0076447039 موزه جمعه محمد ارمله محمد عبدالكريم دويه 4,840.00              
0025429698 سعيد سيف سعيد عبدR بن طوق المرى 7,655.20              
0032503893 سيف سعيد عبدR بن طوق 10,452.20           
0078341406 محمد سيف سعيد عبدR بن طوق المرى 7,701.20              
0028745272 Rاسماء محمد حسن زوجه جمعه محمد عبد 250.00                   
JO00156844 عاليه احمد عبدالرحمن العبد 400.00                   
0072771940 محمد اكرم جمعه حلوم حجازى 0.20                         
IR00653621 VAHID ESMAEIL NIK RAVESH 740.00                   
0060242071 ] خورى D]يوسف حس eمحمد ع 1,300.00              
IN00816612 RANESH CHANDRA BAGCHI 20.00                      
SY00398756 eمحمد صب� فارس عنتب 2,600.00              
USA0054285 KHALID KALUTI 400.00                   
EG00052568  [iب ها#] عe عبدالفتاح ال_~ 473.20                   
JO00779731 نادر نبيه اسعد زهور 46,824.40           
UK00962012 COLIN EDWARD FORBES 100.00                   
TR00461093 INCI MALIK 100.00                   
0003561131 Tخالد محمد عبدالرحمن القاس 60,000.00           
IN00944352 ANIL JHANGIANI GULAB 1,400.00              
IN00764483 MANOJ GUL THAWANI 400.00                   
IN00631579 PARSHOTAM JETHANAND OR NAMRATA PARSHOTAM 1,600.00              
LB00187368 محمود عمر الصمد 1,000.00              



UK00232123 SALINAH HIRJI 312.00                   
0067833270 Rمحمد اسماعيل ابراهيم عبد 1,294.40              
IR00991253 ABOLFAZL MOHAMMAD AKBARI 880.00                   
CZ00658887 ALENA CHEJNOVSKA 200.00                   
SA00934624 عبدR بن محمد بن حسن وزنه 860.00                   
0011697908 هشام عبدR احمد المال 6,298.20              
0047072751 م الفال{ ~rعبدالرحمن محمد عبدالرحمن اال 44.00                      
IN00612478 UMA MAHESWARAN BALASUBRAMANIAM 1,614.00              
0004290105 حنيفه سلطان حسن بالشاالت 230.40                   
EG00991753 مياده زياد حسن غريب 1,046.00              
EG23071972 وائل زياد حسن غريب 1,500.00              
IQ00645904 خالد رشيد عبدالرزاق 1,749.60              
0098657848 فيصل عe عبدR الشعفار 903.00                   
0077641551 عائشه شيخ ش�]  515.00                   
IN00187514 GULAM MOHAMED MUSHIR AHMED PESHIMAM 10,729.20           
JO00495875 كفاح عبدالقادر يوسف العذره 1,480.00              
JO00672323 را  انطون توفيق الصفدى 19,800.00           
LB00446709 مراد انطوان الخورى 1,600.00              
UZ00948558 NADIRA ERKAYEVA 17.20                      
PS00781828 محمد طالب عبدربه اربيع 400.00                   
USA0012394 WALID TAHER ABOULNAGA 750.00                   
0099097821 محمد عبدالرحمن محمد البلو� 12,900.00           
IN20785415 NAMRATA SHARMA 7,500.00              
0005767829 hحمد المنها eع Rطالب عبد 571.60                   
SA00287622 احمد بن بهالن بن حمد الرشيدى 170.00                   
0004873534  "iصافيه حمد سيف سعيد بن جراده اجت 8.80                         
0051809748  � "iمحمد حمد سيف سعيد بن جراده اجت 7.80                         
UK00634523 STEVEN MICHAEL LAWES 900.00                   
UAE0058744 عمر راشد محمود ابوسالم 400.00                   
IQ00196376 عe هشام قاسم 9.40                         
0056909325 عe يوسف حسن عباس 17.40                      
0085607232 يف فريدو#]  ~r خالد عبدالمجيد محمد 2,451.00              
JO00632954 eوسيم صالح طه الحنب 600.00                   
YE00857463 عامر فرسان عبدR خليفه 269.60                   
0006269883 Rعبد eع Rعبد DEسم 496.00                   
0037920513 Rاحمد عقيل م� الدين عبد 7,212.40              
IN00748804 FRANCIS JOHN KENNEDY 54.00                      
IN00971655 HARISH KHANWANI 400.00                   
LB00321842 بيارو كميل سالمه 700.00                   
LB00564430 ها#] محمد اسعد جوهرى 358.00                   
JO00287652 حسام كمال كامل زكريا 1,600.00              
UK00078524 ZEENA AL HILLI 301.20                   
IN00584651 HUSSIEN JHANJARIA GHULAM 226.00                   
0035090484 كلثم سلطان زويد خليفه 1.40                         
JO00654123  [ D]شاه eمحمود ع eع 387.00                   
EG00212366 الفاروق عبدالمتعال شلبايه 3,000.00              
EG00613254 فادى عاطف فهT عبدالسيد 75.00                      
EG00624780 محمد احمد ممدوح حامد 30.60                      
EG00625884 كامل فايق كامل العطار 4,800.00              
EG00979885 محمد عe سعيد عامر قيده 400.00                   
IN02292893 RAJIV VINODRAI MITHANI 400.20                   
0088547291 فوزيه هادى عبدR شيبان 1,400.00              



SD00548751 محمد عطيه ابوبكر محمد 23.80                      
IN01064982 SHAMLAL GOBINDRANAM SAJANI 4,480.00              
IN00653160 RAJENDRA KUMAR KANTILAL 380.00                   
KW00066110 جمال احمد عبدالقادر محمد 630.00                   
PK00857499 KARIM ALI ALI BHAI 514.00                   
IN00632582 RAJESH KUMAR 160.00                   
EG00784390 نجالء يحDi حسi] محمود محمد 33.80                      
IN00257433 CYNTHIA ANTHONY JOSEPH 53.80                      
0088165616 ناt خميس احمد بن سويدان السويدى 300.00                   
0021401873 عe حمد احمد سند 1,266.60              
JO00827646 احمد خليل عe الزمقان 144.00                   
CA00379890 SANAZ TARANSARI 366.20                   
IN00875656 ABDUL KADER CHEMBAKASSERY 540.00                   
JO00566871 عامر نبيه سال مه دبابه 268.20                   
IN00568721 NARESH KUMAR LUDHANI 200.00                   
AU00965584 JDD CAPITAL LLC  جيه دى دى كابيتال ذ م م 8,280.00              
KZ00658299 SVETLANA NAIMANOVA 100.00                   
0092801358 يوسف احمد يوسف عبدR لوتاه 3,581.40              
0028601869 امنه ابراهيم عe راشد المنا? 400.00                   
IN00254677 AWATRAM TALAR 2,200.00              
IN00470574 NILA MAHESH 1,333.80              
IN00117458 SUMITA DESARKAR 1,820.00              
JO00122471 جمال مصط�] كامل جرار 226.00                   
IN00243694 SACHIN NARESH SHAH 160.00                   
SY00087534 شهناز عبدالهادى العطار 1,400.00              
0001877536 ] البلو{~  D]مو{ حس eاحمد ع 4,819.00              
YE00127634 محمد عe صالح الشباء 2,470.00              
IN00788167 MOHIT GUPTA 250.00                   
0001249176 عبدالرحمن محمد عe البلو{~  800.00                   
JO00785653 محمد مهدى احمد زنو#"  256.00                   
SD00985632 نزار يوسف عمر احمد 200.00                   
IT00541707 TAREK ISMAIL 200.00                   
IR00987413 ALI NAYSEE 20,007.80           
FR00532651 SAMIR DAHER 2,000.00              
LB00214457 رياض جوزيف بصيبص 10,000.00           
JO00682467 مهند رب� شاكر الخطيب 1,567.00              
0067926672 ه سعيد عبدR العامرى DEه 5,226.60              
NZ00897564 MOUWAFAK ALJAWAHIRY 2,200.00              
IN00689788 MASIUDDIN MOHAMMED MOULANA 115.00                   
SY00581236 همام احمد الحارث الصواف 1,962.20              
UK00425177 MAVJI DHANJI JADVA 1,040.00              
IN00996731 KERRIGAN FABIAN VICTOR 655.00                   
IN00545480 BHASKAR BHOLANATH DUTTA 4,000.00              
JO00552230 احمد داود عيM عويضه 199.00                   
0003451111 فاطمه خميس ابراهيم عبدR محمد 24.40                      
0038040797 eع Rابراهيم عبد eع 402.00                   
JO00526112 عصمت محمود محمد سعيدان 188.00                   
BE00965014 ALAIN M.N.J.GERARD 2,000.00              
SA00311520 كه صحارى جلوبال لالستثمار (ش.ذ.م.م) ~r 28,000.00           
US00875421 يزن عواد عواد 190.00                   
IN00883411 PRADEEP CHANDRA 4,000.00              
EG00762342 ] محمد اسماعيل الشابورى D]احمد حس 1,000.00              



PK00125986 FAWAZ VALLIANI 1,000.00              
UAE0058747 كه الرمق لمواد البناء ش.ذ.م ~r 100.00                   
SY00252140 غنوم اال حمد الشيخ 36.40                      
SY00388154 بديع الياس ضومط 130.00                   
IN00987720 ALEEM IMTIAZ AHMED 40.00                      
MO00251585 JAMILA ELKHALIFA 3,217.20              
IN00813662 KISHORE KISHANCHAND 29,357.80           
SY00384215 عصام صالح ابوالحسن 1,400.00              
IN00556983 SHANKAR SUBRAMONIAM 992.00                   
0001986543 يف محمد ال مسلم ~r روضه سعيد محمد 200.00                   
0008845653 هنادى ابوبكر احمد 1,294.40              
0009345542 يف محمد ال مسلم ~r محمد سعيد محمد 200.00                   
0009863548 يف محمد ال مسلم ~r راشد سعيد محمد 200.00                   
USA0035957 ف ~r احمد هيثم 200.00                   
IN00047863 PRADEEP NARAYANDAS KESWANI 300.00                   
IN00653263 NIRMALA PRADEEP RESWANI 1,400.00              
MA00589560 ابتسام البوزنا#]  450.00                   
MA00658795 فاطمه الزهراء البوزنا#]  354.00                   
0026668364 هيفاء جعفر محمد عبدR االحمد 1,857.00              
USA0098667 HUMAIR HASSAN P 100.00                   
PS00265147  [ D]سهام مطص�] ياس 292.00                   
IN00019197 REGO DEEPAK ARNOLD 666.40                   
PK00658211 GHAZALA SHAHID 400.00                   
JO00672186 را  فت� صادق قدو  0.20                         
IN00277820 JEEVAN JOHN GILBERT D MELLO 3,151.20              
JO00258369 دياال طارق مصط�] رحال 473.00                   
JO00473318 طارق مصط�] عe رحال 253.80                   
IR00853220 AMIR AHAD PISHYAR 40.00                      
PK00818568 AKBAR JAN AFRIDI 200.00                   
JO00451540 محمد نs محمد هاشم دويدرى 100.00                   
IN00784503 MANOHAR LAL 1,800.00              
LB00965248  [ D]عبداالله احمد ياس 800.00                   
PS00990769 احمد رشيد محمود 400.00                   
IN00017524 NAZISH KHAN 1,683.40              
IN00645560 DAYANANDA PREMACHANDRA SAGAR 1,200.00              
JO00695835 OSAMA ISMAIL ABDUL FATTAH 500.00                   
0007780779 Rديانا جوزيف الحداد زوجه سهيل عبد 780.00                   
SA00168815 عبدالوهاب بن شباب بن نافع بن شميالن 300.00                   
0005846611  �cالمرزو Tسيد محمد هاش eسيد حسن سيد ع 173.20                   
EG00823443 يحDi زكريا عباس البستا#]  1,860.00              
JO00509619 عبدالهادى عيM عبدالرحمن السعدى 5,160.00              
IR00474101 ALI AKHLAGUI ZADEH 1,200.00              
IN00521684 SUDARSHAN SADANA 700.00                   
0006757655 صفيه جاسم عبدR محمد جاسم 1,137.20              
UK00569388 GHASSAN SARHAN 20.00                      
0090733479 زا عe حسن النجار DEم Rعبد eع 1,600.00              
SA00269326 وليد بن درع بن سليمان الدرع 6,000.00              
0002513645 لT خالدحمزه زوجه ها#] جمال الصوال� 400.00                   
EG00645804 ] محمد سلطان D]حس eع 800.00                   
PK00856247 NASIR BHADELIA HAJI ABDUL LATIFF 3,240.00              
EG00465732 محسن محمد السيد الشا  2,000.00              
IT00482545 PIERO RIZZO 18,305.00           



0009541230 فوزان مدحت اديب الريس 100.00                   
BD00124450 MOHAMMED QUMRUZZAMAN 6,900.00              
IN00825470 SANJAY RASIKLAL SANGHAVI 140.00                   
LB00348745 زياد نوفل نقوال 1,480.00              
LB00415214 يوسف حيدر اسعد 800.00                   
LB00432185 نديم منDE ابوالجلد 300.00                   
PS00152630 محمود ماجد قدوره 220.00                   
IR00991583 PEDRAM NOSRATI RAD 46.00                      
0002403187 ى DEيوسف سعيد مبارك جم 80.00                      
0009836426 خليل ابراهيم حسن الصفار 100.00                   
IR00131810 EFFATALSADAT SEYED MANOUCHER ROSHAN 38.40                      
EG00287541 بولس مراد نجيب جاد 1,200.00              
JO00362451 عالن محمود عالن ضامن 600.00                   
IQ00259731 Mاحمد حمود ذياب الكبي 1,000.00              
IN00597806 AMITKUMAR MULCHAND MEHTA 115.80                   
EG00459989 لمياء فؤاد محمد الرطيل 1,000.00              
SA00278896 بدر بن حامد بن عبدالرزاق العوجان 2,169.60              
0001353656 hمحمد حبيب محمد احمد الكما 1,020.00              
IN00147142 RAMESH GIRDHARIALAL LULLA 875.00                   
LB00658974 هيثم عبدالرحمن القاطر�"  967.40                   
UK00259578 RAJINDER KUMAR 840.00                   
JO10553713 فارس عبدالمطلب فارس ابو حجله 1,000.00              
PK00547033 MOHAMMED DARWISH AZAD 9,400.00              
LB00125955 روجيه اسعد محفوض 400.00                   
SA00216274 خالد عبدR عe الخلب 10.00                      
IN00817245 MANASH PRATIM BHUYAN 363.00                   
SY00467170 FADI GEORGE LAZKANI 28,000.00           
IQ00997853 ] المشهدا#]  D]جاسم محمد ابراهيم  حس 2,000.00              
IN00743645 UMAMAHESHWARAN LAKSHIMINARAYANAN SHASTRY 462.40                   
IR00659866 NASRIN HASHEMY 1,800.00              
0002413436 فاطمه سعيد خلفان 1,210.00              
EG00256911 محمد عمار الصادق عبدالجليل 2,000.00              
0005487910 رفيعه سعيد خلفان سالم بن حزيم الفال{ 1,210.00              
UK00957748 SAM KAMILE DUDIN 1,140.00              
0063667451 ى DEسعيد محمد فرج عتيق المه 4,601.00              
JO19585723 عبدالهادى عو#] عبدالهادى محمد 344.00                   
LB00287825 هشام صب� الرفا? 6,100.00              
LB00487254 ى �Eين محمد الزع DEش 2,150.00              
JO00236511 منت� داود محمود الكسوا#]  3,000.00              
JO00944391 يوسف محمد محمود ابو حجله 5.00                         
LB00785590 عبدR حسيب طرابلM او مو#] كمال لون 2,000.00              
JO00145489 عبدالحكيم عبدالرزاق محمد مسامح 320.00                   
LB00658705 hعفيف فوزى خو 2.20                         
YE00254650 صالح احمد باوزير الديدو 2,000.00              
IN00456896 SANDEEP MEHTA 3,610.00              
IN00748830 DHIRAJ MIRCHANDANEY 360.00                   
IN00265180 ANIRUDDHA MUKHERJEE 200.00                   
0007778512 الرواد لالوراق الماليه ش ذ م م 53,164.20           
SY00513211 حسام ها#] توفيق اللحام 200.00                   
IN00616045 SATISH KUMAR KHANDELWAL 1,000.00              
0004878465 ان DEمحمد كامل محمد ع 2,000.00              
SY00129482 بشDE صب� غيه 4,000.00              



0084610779 فهد طارش عبيد محمد فارس المزرو? 44.00                      
0004561560 خلود ابراهيم سيف عبيد 80.00                      
IR00865357 مهدى احمد اقايا#]  233.20                   
IN00498651 THAYYIL UPENDRAN REJI 134.00                   
YE00198267 فؤاد عبدR قائد ب_~  2,400.00              
0002969479 خليفه عيد يوسف خميس السويدى 1,720.00              
LB00512369 ايe ضاهر حبيب 1,800.00              
EG00023687  [iبي طارق السيد السعيد ال_~ 7.80                         
CN00253652 YI JINGYAN 2,600.00              
AT00221164 GERHARD HAMETNER 600.00                   
IN00451258 GANESH KUMAR 68.40                      
IN00031632 KORANCHATH UNNIKRISHNAN 450.20                   
DE00013213 RENE MARCEL HILLIG 600.00                   
JO00288262 ى �Eجميل حنا جميل عن 627.20                   
UK00348590 AJIT JAIKUMAR VASWANI 685.00                   
IN00982201 RAVI SHANKAR 100.00                   
IN00789153 MUDASIR ALI SHAH 58.20                      
JO00212537  [iالمؤم eعمر حسن ع 1,332.00              
UK00648890 AKBER FIDAHUSSEIN RAJABALI 1,327.80              
IN00376251 SUBBIAH NADAR 200.00                   
SY00011594 رشا محمد سمDE طيبا 24,200.00           
SD00654864 عمر محمد احمد كيقه 8,000.00              
0052040297 يوسف طاهر عبدالرحيم طاهر الخاجه 7,941.60              
YE00272672 احمد عe مبارك المهرى 3,990.00              
ER00334194 YOSEPH BERHE KIDANEMARIAM 800.00                   
LY00651583 مصط�] رمضان خليفه 2,000.00              
NG00517206 EKENE CHIJIOKE ANAZODO 23.00                      
SY00235951 محمد طالل احمد م� الدين منصور 419.00                   
PAK0029864 FAIZ MUHAMMAD HAJI AZIZ 384.00                   
PK00483172 FIRDAUS KHALIQ REHMAN 2,343.60              
JO00489545 مجدى عبدالجليل محمد عبدالمجيد 500.00                   
IN00986477 THOZHUTHINGEL ASHRAF 900.00                   
KG00689302 VLADIMIR GRIGOREV 2,000.00              
IR00528655 AHMAD BAYAT MOHAMMAD 3,000.00              
0099664511  "iالنق Rعبدالرزاق عبد Rجاسم عبد 11,600.00           
IN00562844 BARSHIR AHMED IBRAHIM SAHIB 480.00                   
UK00674933 ASIF SABRI 110.00                   
0057654838 عبدالغفار غالم عe قادرى 600.00                   
CA00120912 FADWA MOHAMAD ALI 900.00                   
IQ00345505 كوثر عبدالخالق محمد 728.20                   
LB00587544 ] ثروت الطياره D]حس 1,274.00              
0092762451 ابراهيم خميس ربيع بن دسمال 600.00                   
IQ00458768 يزن نزار عبدR الصباغ 544.00                   
PH00598848 ELIEZER  SEMINE 173.40                   
0045764075 سالم مبارك وليد خميس ال_كال 500.00                   
JO00156671 امجد يوسف عبدالفتاح خليل 30.00                      
PS00676132 حسام اسماعيل عبدالكريم الزينا#�  237.20                   
ML00845873 SAID BEN BELLA KOUNTA 40.00                      
EG00852469 ى عبدالحميد البيو  DEجيهان محمد خ 215.00                   
LB00519730 حنان محمود عصفور 220.00                   
SA00364522 مجموعه صكوك لالستثمار 12,000.00           
JO00897724 وائل مو{ عبدالمجيد سمور 3,072.80              



EG00998751 ميالد يوسف حنا 262.00                   
EG00398734 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمد 906.00                   
SY00887466 حنا نبيه شوفان 2,420.00              
0004030506 ]ى DEمصبح الق eمحمد ع eع 24,000.00           
JP00853127 OSAMU IKI 400.00                   
IN00954867 ASHWIN KUMAR KALANTRI 40.00                      
MA00729146 عائشه مستور 30.00                      
IN00562891 RAJESH CHHAW CHHARIA 43.00                      
EG00736924 عالء صب� احمد 1,520.00              
JO04568338 عبدالجبار عيM عبدالجبار عوده 374.00                   
EG00239652 محمد كريم السيد عبده الريدى 15,000.00           
EG00995874 اما#] محمد كمال الدين احمد 300.00                   
LB00458754 دانيه صب� مشورب 60.00                      
0079460834 عباس محمد عباس جنا� 21,366.60           
CAN0095317 MAYYADA AL SHAWA 1,390.00              
0033265680 خالد محمد ب� محمد عمر المنصورى 2,300.40              
0008884484 عبدR جمعه محمد مطر الفال{ 34,739.60           
0050255655 سعيد سالم سليم المرى 258.80                   
0004676802 Tالسيد محمد الهاش Rاحمد عبد 20,191.20           
IN00562125 ZAHEER FAROUQ RATTONSEY 5,200.00              
0008561756 خلفان احمد غانم بن ديالن المزرو? 126.60                   
0087331205 ى DEعبيد سيف عبيد خلفان البوش المه 1,200.00              
SA00342466  �Eخالد بن فهد بن ابراهيم الدغي 870.00                   
SZ00077822 THOMAS KNAKOWSKI 460.00                   
0008585858 شوعه عبدR محمد الجاقه 23.20                      
0089663323 عe سعيد احمد خلفان بن حزيم الفال{ 4,000.00              
0096358501 تها#] طاهر عبدالفتاح المشد 1,400.00              
MA00525897 ZINEB GHRISSI 255.80                   
CA55779944 BASRA  KHAN HAIDER 430.00                   
MY00634850 LIM SOCK KWANG 200.00                   
SG00698744 LIM LIP WEE KENNETH 400.00                   
YE00567618  DEسعيد اسعد صالح مط 4,000.00              
EG00552595 خالد توفيق محمد خليل 1,000.00              
SA00128873 ان هتالن القحطا#]  "Eج eسليمان ع 740.00                   
CH00645805 NIDAL EL KADRI 720.00                   
SA00695320 عبدالعزيز بن سعد بن سليمان الحقبا#]  600.00                   
0025100189 سناء اقبال محسن جواد ساجوا#]  44.40                      
0035913134 اقبال محسن جواد ساجوا#]  13,069.20           
0076795592 وفاء اقبال محسن جواد ساجوا#]  44.40                      
0077747305 هدى جوهر بالل حسن البلو{~  24.60                      
LB00488732 غسان ميشال تركيه 2,300.00              
UK00526487 KULDEEP CHAND OR APRANA AGGARWAL 2,000.00              
IR00991725 SOODABEH EBRAHIM SAFIRJORFI 482.60                   
JO00718940 رويه احمد صب� عبدالكريم 42.60                      
LB00971894 رضوان فضل حكيم 200.00                   
0018784892 ف ~r ف السيد محمد ~r مها السيد 1,300.00              
CA00521681 SASAN REZA ARBABHA 372.00                   
0048491523 Mحميد مانع سيف الشام 867.80                   
ID00420187 NOVIN JAIKISHIN MIRPURI 800.00                   
IN00465391 NITIN SHAM MELWANI 100.00                   
LB00661256 RAJA YOUSSEF ASFOUR 415.00                   
UK00301201 MICHAEL MARIO BASTOW 1,293.00              



AU00362263 DAVID ROBERT WHITTING 3,200.00              
UK00202761 HAITHAM HADY 2,410.00              
LB00994528 رضوان حسن مر? 200.00                   
JO00785432 سامر رباح مصط�] العمرى 1,775.00              
DE00632012 DANIEL SPODEN 60.00                      
JO00971563 را¤] وفيق راشد الخزا? 898.80                   
PK00865600 MUHAMMAD JAMIL AHMAD QURESHI 19,000.00           
PS00371985 يدى "Eهبه فوزى ال 400.00                   
IN00456877 HUMAYUN SHAHRYAR 6,000.00              
ZA00012366 JONATHAN JEFFERY COUSENS 3,473.40              
IR00523140 NASROLLAH HOUSHANG MOSTOFI 76.00                      
IN00325989 ASHWIN SOOD 200.00                   
JO00524646 اياد حسام الدين محمد عساف 104.20                   
UZ00325265 KASIMOVA MALIKA 1,280.00              
UK00129430 FARES HASSAN MAKAREM 1,200.00              
UK00065897 EHAB SEFAIN 800.00                   
0007596936 R قاسم ضيف Rحمدى عبد 164.00                   
CA00457545 SALIM ABOUDAOUD 80.00                      
SA00573432 زيد بن مسفر بن زيد ال وقيان 120.40                   
UAE0098514 MIRAJ CAPITAL INVESTMENTS (L.L.C) 900.00                   
YE00254854 ى مسعد احمد النجار ب_~ 40.80                      
US07053620 GHALEB OMAR FAIDI 3,860.00              
SY00231454 FADI ZOUHIR BOUSH 90.00                      
0055511571 فيصل احمد صالح احمد ال ب_~  335.00                   
SA00452860 غاده بنت عبدR بن عبدالعزيز الرويشد 1,815.40              
EG00914245 وسام شوكت حبيب سوريال 430.00                   
CA00879151 MARK JAMES THOMSON 680.00                   
IE00362263 CLAIRE ELLEN MURPHY 350.60                   
0075726526 حصه عبدالرحيم عبدالكريم حسن الزرعو#]  4,840.00              
UK00986654 MURTAZA FHAKRUDDIN EBRAHIMJI 2,000.00              
0004582769 زهره عe زوجه حسن غالم محمد البناى 1,000.00              
0018015852 Tسعيد بن محمد بن احمد القاس 1,000.00              
SA00198914 محمد بن صالح بن عبدR السيد 2,480.00              
PS00254551 فاديه خالد ابو شاكر 446.00                   
0041161088 Tاحمد مرت£] يعقوب مرت£] برهان الهاش 4,925.60              
EG00994572 يف اسامه محمد جميل ~r 48.00                      
0011340963 راشد ناt عبيد السويدى 3,674.60              
0029433263 eغلوم زوجه ابراهيم ع R DEنوره خ 2,502.80              
0094483830 eابراهيم ع eابراهيم ع 9,042.20              
IN00099665 HOZEFA KHOZEMA MALUBHAI 2,500.00              
0011784031 ه عبدالعزيز حسن عe باقر DEشه 12,514.20           
0012588798 عبدالعزيز حسن عe باقر 3,954.40              
0023555645  �

� الزرعو#]
عبدR ماجد ابراهيم ع�e ن�� 981.20                   

0055336952 ماجد ابراهيم عe ن�� الزرعو#]  6,756.80              
0085217495 زينه هاشم سلطان 34.40                      
IQ00746315 eمحمد كامل محمد الجمي 2,000.00              
0061629164 خلفان محمد خليفه بوسارى السويدى 8,131.80              
IR00394057 صادق احمد صادق فرد 598.00                   
JO00652065 حسن اسماعيل حسن عقل 520.00                   
SY00125399 محمد عرفان عمر عكش 51.00                      
0063508030 ]ى الفال{ DEمصبح الق eه احمد سعيد ع DEم 158.20                   
0009778635 عمر عيM سعيد عيM الفال{ 167.80                   



NG00251451 LALCHANDANI PRAKASH 800.00                   
UAE0076403 منا خضDE عبدالحسن بروايه 41.80                      
IR00238754 SAYED MOHAMMAD MEHDI SAYED MORTEZ SAFAVI 124.00                   
DE00650452 EMAD ALDIN TRABAZA 430.00                   
IN00898614 AREEKAL FAZAL RAHMAN 583.00                   
USA0098675 MOHAMMED IMRAN SHERAZEE 93.40                      
UK00985644 MOURAD ARIBI 140.00                   
IQ00346690 eرمزى سهيل عبداللطيف ع 9,000.00              
UA00063922 DELTA F.D.FZE 40.00                      
BE00524669 KOEN VAN GESTEL 400.00                   
IN00350850 DAVID ABRAHAM 100.00                   
EG00554562 طارق لط�] حامد شبكه 155.00                   
IN00625580 VENKATESAN GANESAN 140.00                   
IN00994523 ANTHONY D'SOUZA 1,200.00              
CA00995216 MOHAMMED THAMER AL JAIBAJI 400.00                   
LB00154848 محمد احمد محمود ابوالنجا 1,200.00              
SY01694017 هيثم محمد بزبوز 1,436.60              
0002546470 عبدالفتاح محمد عقيل فكرى 2,000.00              
0009765214 عامر محمد رشيد الداعور 404.40                   
0026090275 احمد عبدالرسول مو{ لنجاوى 3.20                         
MY00721781 MOHAD HAFIZ SHAH BIN MOHD ALIAS 200.00                   
UK00256399 DEBORAH LYNNE MORRISON 500.00                   
PK00658911 MUHAMMAD USMAN MASTAN 800.00                   
JO00953614 ماهر ابراهيم حسن حاج قاسم 722.00                   
IN00054258 SHIRAZ KISHINCHANDANI SURESH 214.60                   
USA0095480 NOURA ASHRAF AFIFI 13.40                      
0003619133 ابراهيم محمد شاه مراد عe حسن 560.00                   
0099064510 محمد عبدR مصبح بوهناد 600.00                   
0007855216 م ~rاحمد سيف عبدالرحمن جمعه اال 11,008.40           
0058385432 سالم كميدش حمد سالم بن علوبه 4,601.00              
UK00625410 SARMAD NABIL EL ZAOUK 6,240.00              
0001251524 احمد سعيد سيف مبارك بن بناء 1,000.00              
0051847662 صالح معاويه صالح الشنار 903.00                   
CA00125525 BOZORGMEHR ANOOSHIRAVANI 273.00                   
0051876374 عe يوسف عبدR عبدالرحيم العو¤]  2,681.20              
CA00012100 GRACE SHALABI 2,611.60              
AU00985600 ALINA LORELEI GUTU 281.40                   
IN00165287 MEENA BAKHSHI 4,130.00              
SA00879218 عبدR بن عبدالعزيز بن محمد الدخيل 1,378.00              
IN00763300 RESHMA MEHRA 23.00                      
IR00857466 FATEMEH MOHAMMAD REZA HOOMANZADEH 125.00                   
JO00655330 فارس سمDE رفا? الحمود 5,250.00              
USA0089678 رشا تيسDE دودين 640.00                   
TR00297816 YUKSEL SEVKI ADANA 1,200.00              
US00719679 FARES AL CHIHABI 1,678.00              
0060563443 µم_ى سالم عبيد بالعر 16,000.00           
JO00246083 محمد مهيب محمد الحاج 540.00                   
UK00597214 SHEILA ELIZA GOMEZ 269.80                   
EG00126254 ] غبا{~  D]كريمه محمد حسن 96.60                      
IN00989457 NAVEEN RAWTANI 360.00                   
US00992424 عمار حسن العالول 7,460.40              
IN00650189 MAMMEN SAMUEL 190.00                   



IN00714596 THEKKEPEEDIKA JOE DEVASSY 250.00                   
LB00635982 حسن عe مصط�]  400.00                   
LB00857422  [ D]هيسم بهيج ياس 7,400.00              
PK00587193 JAWAD AHMED CHAUDHARY 400.00                   
SA00064523 مروان بن احمد بن محمد البواردى 1,290.00              
JO00875677 دانا احمد عبدالرزاق عبدالرزاق 200.00                   
JO00782250 ] محمد فت� مصباح العابودى D]ماجدول 394.00                   
JO00736618 زيد محمد سامح محمد رفيق قمحاوي 461.40                   
JO00346243 وسام ادوارد مو{ كشك 1,270.00              
LB00512336 فادى  محمد رياض مرحبا 400.00                   
NI00889955 FAKHRI BASSAM ABU ELAYYAN AGUILAR 100.00                   
CA00019272 JOSEPH GEBRAN 182.00                   
JO00134679 حازم محمد عياشملحم 18.80                      
JO00462844 وسام (محمد بالل) عو#] الجيو{ 800.00                   
JO00625868 ] غرابيه D]قيس سا  حس 440.00                   
EG00031247 كريم محمد محمد حن�]  484.00                   
EG00752241 احمد عبدالعزيز ابوالعز اسالم 1,000.00              
AU01938512 RUDOLF JAGERSBACHER 4,278.80              
YM23036448 محمد صالح سالم حبليل 500.00                   
YM35316955 عبدR عمر صالح حبليل 300.00                   
YM80509832 عمر صالح سالم حبليل 260.00                   
SY00996231 سامر انطوان طحان 800.00                   
LB00121829 احمد رفيق برجاوي 1,600.00              
IN00521968 ARSHAD YOUSUF WAHEDNA 600.00                   
IN00837657 GLOBAL CAPITAL PARTNERS FZ-LLC 400.00                   
IN00991254 PADAM KUMAR BAID 20.00                      
JO99303387  �Tسحر محمد نايف العل 328.60                   
EG00165982 احمد جالل الدين عثمان اسماعيل 200.00                   
LB00636774 ربيع حيدر عطايا 1,400.00              
JO00650571 محمد عادل جميل فراج 1,999.60              
JO00306690 محمد طالل محمود المر? 300.00                   
0042888163 يعقوب محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعو#]  3,800.00              
EG00596310 ايمن فؤاد هالل 1,600.00              
IN00062358 ANIL DALSUKHALAL LAKHANI 200.00                   
JO00654813 سامر عمر حسن النمر 3,100.00              
LB01799869 فادى سمDE سلمون 669.00                   
UK00358004 NATASHA SAJID ZAHID 600.00                   
JO00151324 طارق جميل عيM معايعه 62.80                      
DE00148841 ABDUL FATAH NAJAF 30,814.00           
JO00493225 نايف احمد ابراهيم النادى 23,113.00           
SD00698522 صالح عبدالرحمن احمد مصط�]  800.00                   
CA00825169 ABDUL HUSAIN ALI 1,200.00              
EG00732198 ] المعتصم با¯ �Eمعتصم مع 490.00                   
IN00256844 JOE DAVIS KODANKADATH 350.00                   
IN00345899 VIPIN ALWYN GODWIN PINTO 476.00                   
IN00363524 SUMEET MEHTA 360.00                   
IN00136559 HARRISON ALBERT 200.00                   
TR00865278 MEHMET FATIH TATARI 112.00                   
IN00269841 PAWAN PURSHOTAM SATWANI 200.00                   
EG00225104 صالح محمود طلعت 10,068.60           
EG45201256 دياال محمود طلعت محمد طلعت 5,000.00              
USA0051297 KARIM SALAH TALAAT 10,000.00           



MY00325474 KHATIJAH BEGOM BINTI SHAH MOHAMED 32,200.00           
UK00552713 ROBERT JOHN PEARCE 645.00                   
EG23031974 ياr فت� احمد عبدالمع� 2,216.00              
IN00971654 TARIQ MOHAMMED 430.00                   
EG00345904 ى احمد عاطف احمد الع_~ 34.00                      
LB00568755 TOUFIC WAFIC TAMIM 700.00                   
UK00235598 ADRIAN SIMON TIWARI 200.00                   
IQ00645223 سالم عبدالجليل ابراهيم 240.00                   
LB00568932 باسكال ميشال برخش 1,052.00              
0007534237 ابراهيم عبدالرضا محمد مهدى العسماوى 2,000.00              
IN00405857 SAMUEL KAVUMKOTETHU VARGHESE 691.00                   
IN00498057 NAJLI BANERJI 193.40                   
JO00067623 سامح حسن رشدى العالول 100.00                   
SA00239878 عبدR بن محمد عبدR المد#]  104.60                   
SY00964878 واجه هاروتيون كاولكيان 228.00                   
UK00918725 MOHAMMED MOUMENINE 600.00                   
EG00469101  [ D]ها#] سيد محمد محمد حس 40.00                      
EG00717603 محاسن عيد محمود مو{ 600.00                   
IN00251477 ANIL MOHAN SANKHDHAR 160.00                   
JO00857412 شفيق طاهر شفيق الطاهر 100.00                   
EG00586933 EHAB REDA ABDULL RAHMAN MOSTAFA 92.20                      
LB00962185 كاتيا اديب طيار 800.00                   
JO00711581 ] جمال سالم فرج D]كارول 1,735.60              
IN00548655 JAIKISHIN RAMESH GODWANI 1,560.00              
CA00983465 SAEED HASSAN AL NAJI 604.00                   
LB00856932 احمد محمد عe لزيق 2,000.00              
LB00094568 جورج جوزاف شهوان 7,169.00              
LB00362855 روجيه اميل برهوش 200.00                   
IN00905344 SUNDEEP FERNANDES 10.60                      
USA0099457 HUSEIN MUHAMMED QAWASMEH 600.00                   
LB00649788 شادى ريمون شليطا 1,200.00              
LB00827634 وليد بدر الدبو{�  400.00                   
IN00478954 GOPALKRISHNA BHAT BANTWAL 430.00                   
ZA00289725 HERMANN BERNHARD BEHRENS 400.00                   
IN00614850 MANAKULANGARA PARAMBIL MOIDEEN MUHAMMED 132.80                   
SY00258895 رامل عبدالقادر قبا#]  20.00                      
IN00658463 YASHODHAN DHANANJAY BORKAR 240.00                   
AU00198736 IYAD RAHWAN 315.60                   
IN00234625 CLYDE CHRISTOPHER D'SOUZA 114.20                   
UAE0087591 قنوات منطقه حره ذ.م.م 16,000.00           
CA00569366 TAREK AHMAD FADEL SAADI 400.00                   
USA0023698 MOHAMAD MAHMOUD DERGHAM 153.20                   
CA00015961 DANY AOUN 117.00                   
UK00167718 EDGAR D'ALMENDRA QURESHI 1,304.20              
JO00265489 عصام فضل يوسف عقل 400.00                   
IN00592178 MOHAMMED RAFI JEELANI 600.00                   
JO00568217 ] اسماعيل اسماعيل D]معاذ مع 200.00                   
SA60467773 منذر نعمان عبدالرازق علوش 1,060.00              
AU00525655 ROY ARCHIE MCBURNEY 148.00                   
AU00526647 SIMON SCOTT PEARCE 160.00                   
JO00569310 ] العبد ابومازن D]حس [ D]فراس حس 200.00                   
PL00952113 KAMIL DARIUSZ AL JINDI 600.00                   



UK00987710 COMBES CHRISTOPHER 1,900.00              
CA00625033 DINA I S JABSHEH 420.00                   
IN00552542 DINESH SANGHVI 5,600.00              
EG00471522 هشام محمد محسن مو{ محمد 500.00                   
JO00448554 لينا احمد توفيق كامل ابوالرب 3,280.00              
LK00658977 MUWAHID MOHAMED AZWER 16.00                      
PK00654134 ANUSCHA AHMAD TARIQ AHMAD 400.00                   
UK00235420 THOMAS JAMES SPEECHLEY 4,600.00              
PK00986574 KAMRAN MALIK 760.00                   
JO00872652 ] بيدس D]رنا محمد سميح ام 120.00                   
IN00863412 QASIM ALI 200.00                   
DE00346986 REINER BRAUN 300.00                   
SY00016723 فراس كمال قندلفت 3,000.00              
IN00587685 APURVASINH HAMIRSINH DODIA 10.00                      
UK00321264 MARTIN ANDREW BOND 1,914.40              
SA00798754 ايهم بن محمد بن عبدR اليوسف 540.00                   
IN00569532 MEGHNA LAAD 800.00                   
IN00647280 ARIF YUSUF HALELA 130.00                   
AU00552258 PETER JOHN BRADY 490.40                   
LB00078364 كمال جوزف سعاده 200.00                   
LB77324585  �iجوزف الياس كريمس 215.00                   
CA00930258 JIHAD KADRI 24.00                      
BH00847710 حميد حا�" عبدالرحمن بهمن 2,000.00              
0045575209 محمد ناt صالح ال رحمه 49.20                      
FR00453033 TALA FRANICEVIC 414.00                   
JO00121496 احمد يوسف محمود الحيارى 295.00                   
0005901064  [iصقر ابراهيم محمد حسن المعي 24.60                      
0007549975 Tفاطمه منصور الرخي 24.60                      
0019404287  [iابراهيم محمد حسن المعي 24.60                      
0036266826  [iعايده ابراهيم محمد حسن المعي 24.60                      
0046643012 سلطان سالم سلطان 24.60                      
0046836327 رقيه محمد صالح 24.60                      
0048536439 سعيد سلطان سالم سلطان 24.60                      
0048907632  [iابراهيم حسن المعي Rعبد 24.60                      
0075602632  [iخالد ابراهيم محمد حسن المعي 24.60                      
0083942472  [iنائله ابراهيم محمد حسن المعي 24.60                      
CA00437892 هDE محمد مسيح او حنان عبداالله عبدالقادر 792.00                   
LK00013537 MOHAMED THOWFEEK MOHAMED AZMEER 2,990.00              
0009658674 نوال سعيد سالم المعمرى 8.00                         
BH00598631 مبارك خالد مبارك فهد 600.00                   
0002596144 eالشاعر ال ع eمحمد ابراهيم عبيد ع 20,265.60           
0032043134 ابراهيم عبيد عe الشاعر 55,500.00           
0037192345 سلطان ابراهيم عبيد عe الشاعر 73,754.40           
0016036043 خالد خليفه سعيد دسمال المزرو? 1,200.00              
0048034929 حسن عe المال 1,230.40              
0004125224  DEنجيب محمد عبدالرحمن الم 506.20                   
JO00333610 ] حماد D]رائف حمدان حس 1,200.00              
EG00477128 خالد ابراهيم المتوh حماد 400.00                   
JO00256910 ناt فت� ابراهيم فريحات 200.00                   
PK00368724 WAHEED ABBAS NOR MOHAMMAD 258.00                   
PK00714662 MUHAMMAD KHAN AWAN 78.40                      
SY88711497 مجد رشدى فرج 1,180.00              



0008327710 خ فاطمه سالم زوجه جمعه سعيد محمد الم_~ 49.00                      
0096289837 مبارك خاتم مبارك 900.00                   
0067815233 ] زينل عبدالرحمن زينل D]فيصل حس 2,000.00              
0018292029 محمد رمضان مو{ السجوا#]  24,703.60           
0098464023 جاسم محمد رمضان مو{ ساجوا#]  6,622.40              
BH00010470  "iراويه فوزرى عبدالمحسن عبدالعزيز القصي 290.00                   
0006211712  �iمرشود حفي eسالم ع eعائشه ع 42.20                      
0045536325  �iمرشود حفي eسالم ع eاحمد ع 4,642.20              
0061686593  �iمرشود حفي eسالم ع eمريم ع 4,102.40              
0009764788 حمده احمد عبدالرحمن ابواحمد 266.60                   
0080384019 سيف محمد عبدالعزيز سيف المدفع 300.00                   
0015407108 سلطان محمد عبدR احمد الخيال 100.00                   
0027378548 eاحمد الخيال ال ع Rابراهيم محمد عبد 700.00                   
0020934403 زا DEفاطمه احمد زوجه جعفر محمد الم 5,070.00              
0022905302 زا DEمحمود جعفر محمد الم 2,941.00              
0067461317 زا DEمريم جعفر محمد الم 4,470.00              
0079881290 احمد محمد عبدالرحمن محمد الزرعو#]  9,202.00              
0040253842 eقاسم الساح eسهيم ع 2,461.00              
RU00545424 ALEXNDRA NAUAS 330.00                   
0001810646 شيخه احمد حسن 4,642.80              
0030494460 ] عبدR احمد الح�"  D]موزه سعيد زوجه حس 4,042.80              
0001617884 ] محمد سعيد عو¤]  D]محمد ام Mفريد عي 6.80                         
0035603724 Tنوف محمد حمدان راشد بن خادم النعي 5,981.20              
0097437916 Mمحمد عمران تريم الشام eلي 83.80                      
0016015979 وليد عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر 124.20                   
PS00054784 منال هاشم ابوعايد 665.40                   
PS00452379 نضال سميح اسماعيل عكيله 216.00                   
0025696533 يوسف محمد عبدR المحمودى 187.20                   
0058350926 محمد عبدR سلطان احمد الخادم المنصورى 1,300.00              
0077774210 عe عبدR سلطان احمد الخادم المنصورى 1,300.00              
0086577302 عبدR سلطان احمد حمد الخادم المنصورى 11,203.00           
0047222760 مريم محمد خلفان الرو  6,450.40              
0025822331 فاطمه عبدالخالق عبدR العو¤]  3,986.80              
0049408519 عبدالغفور عبدالواحد عبدالغفار الخاجه 41,101.60           
0093124847 ساره عبدالهادى عبدالواحد الخاجه 3,000.00              
0097982430 مريم عبدالهادى عبدالواحد الخاجه 62.40                      
CA00783022 TAISEER MOFLEH 1,430.00              
CA00995172 MICHAEL DAUID WILSON 400.00                   
EG00486527 محمود محمد اسماعيل 600.00                   
SY00251944 فارس فريد اليوسف 380.00                   
SY00456532 خلدون عدنان مخلوف 9,000.00              
USA0051263 FRANK WILLIAM HARDY 20.00                      
0005245215 جاسم مو{ محمد اسماعيل 100.00                   
0029562482 موزه محمد ماجد درويش 4,601.00              
0018618577 بدر ابراهيم عسكر اسماعيل محمد العسكر 1,150.20              
0037804363 ] محمد جمعه المطوع D]سالم حس 1,374.80              
0066709820 ] محمد جمعه المطوع D]ماجد حس 1,374.80              
0071853259 ] محمد جمعه المطوع D]سيف حس 1,374.80              
0001277845 زهره هاشم عe محمود 1,240.00              
0047952836 خالد عبدR عe شهيل 16.80                      
0054992122 عبدالسالم عبدR احمد المال 2,000.00              
EG00996540 حمدى عبدالوهاب عبدالعزيز عثمان 657.80                   



0007775342 محمد سعيد محمد سالم المزروع بi] تميم 140.00                   
0024840754 سلطان يوسف حسن سالم المزروع 1,216.00              
0003721861 عe سالم احمد محمد بن سمنوه 5,000.00              
0004609051 Mالشام eبدريه حمد زوجه هندى محمد ع 2,000.00              
0016331022 مريم عيM حسن الصابرى 4,601.00              
0055835620 eسلطان عبيد عبايد ال ع eع [iم 2,140.00              
0507874000 محمد صالح سالم عبيد الهاجرى 800.00                   
0014604564  DEيوسف عبيد القص eاحمد ع 4,000.00              
0024787684 عائشه احمد عبدالرحمن ابواحمد 17,982.60           
0038289254 عبدR سيف عبدR عe النومان 51,521.60           
0007651164 عبدالعزيز سليمان جاسم ال_كال 58,853.40           
0006260632 ماجد سعيد حمد عe الجالف 1,286.40              
0032915078 ] ابراهيم D]عليا عبيد حس 42.20                      
0096534506 Rحسن عبد Rعائشه سلطان زوجه حسن عبد 3,784.40              
MR03067001 hالسالمه عبدالكريم عا 222.80                   
0016005100 امل عبدالكريم مبارك نصيب الرصا¤ 2,300.60              
0002503657 Mمريم محمد ماجد درويش الشام 4,601.00              
0014645891 Mحمده محمد ماجد درويش الشام 4,601.00              
0014722367 موزه خلفان محمد خلفان الرو  4,601.00              
0068413516 محمد عبدR سعيد عبدالرحمن المظلوم 39.20                      
PS00816428 وائل عبدR اسعد حسنيه 840.00                   
0037199472 فيصل ابراهيم الشيخ نصار ابراهيم شمري 51,140.00           
PS00983157 رحاب ابراهيم صليبا سابا 1,229.40              
0016190754 يوسف عبدR محمد رفيع الهرمودى 460.00                   
SY00164848 احمد زيد الديرى 480.00                   
0002233622 محمد عبدR احمد الحمادى 234.00                   
0004699936 Tالفردان النعي eع tنا eعزه ع 4,670.60              
0093009352 Tالفردان النعي eع tنا eع tنا 4,670.60              
PS00059032 محمد ابراهيم الصادق 3,470.00              
IN00875269 BHATIA DUSHYANT KOMAR KISHINCHAND 2,200.00              
0026856825 عيM مDE عبدالرحمن عبدالنور ال_اح 0.40                         
0078957076 مDE عبدالرحمن عبدالنور ال_اح 5,070.00              
SY00246904 eشادى مروان موص 200.00                   
0057366868 عمر بخيت عe بخيت الشوق السويدى 200.00                   
0071100215 سعيد احمد الزرعو#]  106.60                   
0006288969 نعيمه غالم عe كبDE خان 2,321.20              
0006784852 شيخه محمد سلطان سيف السويدى 24.60                      
0029050249 محمد سلطان سيف سلطان السويدى 24.60                      
EG00445805 رمضان كامل احمد القط 620.00                   
0003024250 موزه سعيد عe محمد 1,230.40              
0022657849 eخالد ابراهيم خميس عبيد بوهارون ال ع 1,203.00              
0090386804 سالم راشد سعيد رحمه 1,230.40              
0014477793 خالد صالح عe احمد عe المطوع 600.00                   
0041652295 عذيجه ناt ماجد راشد الزمر 6,600.00              
0006321970 زبيده حسن عe حسن المازم 80.00                      
0098680089 eسلطان عبيد عبايد ال ع eسعيد ع 1,200.00              
0001618985 فاطمه خميس سالم المطوع 2,461.00              
0021611509 علياء عيM جمعه محمد جمعه المطوع 2,461.00              
0056397024 عيM جمعه محمد جمعه المطوع 2,461.00              
0068587427 سالم درويش الزعا#"  1,230.40              
0086957604 حصه عيM جمعه محمد جمعه المطوع 2,461.00              
0044188745 فاطمه عبيد محمد الزعا#"  20.00                      



0061557342 ى DEسالم احمد المه eتريم ع 2,142.60              
0013532850 ن_ين محمد هادى عبدالرحيم محمد 2,461.00              
0069724466 فاطمه فاروق محمد هادى عبدالرحيم محمد 2,461.00              
0006793123 eشيخه احمد سالم احمد المنعوت ال ع 600.00                   
0043126740 جمال عبدR محمد الشمالن 10,404.00           
EG00487122  [ D]حسن eع [ D]صفاء ام 416.00                   
JO01071037 فؤاد صالح عبدالفتاح سلمان 8,802.00              
0009642585 عبدR يوسف الح�"  700.00                   
0020151320 شيخه محمد زوجه/ ب� عبيد حميد 4,642.20              
0094232875 فاطمه سالم زوجه محمد محمود محمد مو{ 6,726.40              
0096566071 نعمه عبدR فارس 12,834.80           
SA00032185 ابراهيم بن خلف بن خلف النويميس 1,500.00              
SA00993325 Tالتمي Rاحمد بن راشد بن عبد 340.00                   
0092205504 عائشه ماجد محمد ماجد السويدى 295.00                   
0058621102 محمد ب� عe العبدوh العبادله 13,297.00           
0092534820 محمد عبدR عe عبدالرحمن بن درويش 1,294.40              
UAE0052247 مؤسسه فت� زمو للتجاره 2,400.00              
0008088788 حمد راشد مطر عe السويدى 4,085.40              
0009658377 سعيد احمد عبدR لوتاه 420.00                   
0045445545 Rزوجه عبدالرحمن محمد عبد Rمالك عبد 1,395.40              
0068487210  "iالنق Rشيخه عبدالرحمن محمد عبد 2,868.00              
0087200035 فاطمه عبيد محمد 24.60                      
0007239426 ماجد عبدالرسول ازر عe الماجدى 3,600.00              
0084910589 eفوزيه يعقوب ع 2,126.20              
0026586955 ماجد يوسف اسد اسماعيل المال 67.00                      
0028311275 جاسم محمد محمود المحمود 7,078.40              
0062735293 عبدالعزيز عبدالرحمن فارس بن فارس 3,401.00              
0066291848 شيخه عe زوجه عبدالعزيز عبدالرحمن فارس 4,601.00              
IN22789945 ASHISH DHAM 270.00                   
JO00892488 سمDE نعيم عبدالكريم عبدالهادى 40,000.00           
0019653516 ] يعقوب حسن D]ام 2,839.80              
0007278167 ] محمد محمود عe البناء D]حس 1,119.00              
JO00873476 احمد راجع طالب حشايكه 2,310.00              
IQ00015247 محمد محمود عبدالواحد الفرحان 1.80                         
SA00978509 محمد بن سمDE بن عبدالوهاب البحراوى 1,038.40              
0070784194 ] عبدالغفار عو¤]  D]شهاب احمد ام 5,300.00              
0096417959 Tمحمد حمدان راشد بن خادم النعي Rعبد 4,601.00              
0003402698 عائشه راشد الزرى 24.60                      
0031307069 R الح�"  DEزياد محمود خ 24.60                      
0032437064 صالح راشد الزرى 24.60                      
0032964507 عادل عبده الراد  24.60                      
0033519116 عبده احمد الراد  24.60                      
0034330006 محمد عبده الراد  24.60                      
0036652363 بدر ناt الزرى 24.60                      
0037037419 راشد ناt الزرى 24.60                      
0040716106 بدريه راشد الزرى 24.60                      
0041292885 اسماء راشد الزرى 24.60                      
0042328525 حمد زياد محمود الح�"  24.60                      
0052414035 شيخه راشد الزرى 24.60                      
0052444435 ندى راشد الزرى 24.60                      
0054231376 هند راشد الزرى 24.60                      
0060507446 عبدالرحمن عبده الراد  24.60                      



0067783230 شمسه راشد الزرى 24.60                      
0070044540 خالد ناt الزرى 24.60                      
0070976220 مريم محمد حسن 49.20                      
0071135179 Rاحمد محمد سلطان عبد 24.60                      
0071395205 مi] عبده الراد  24.60                      
0073374145 ناt راشد الزرى 24.60                      
0073984975 حصه راشد الزرى 24.60                      
0074771718 عدنان احمد حمدان احمد ابوعمر 55,091.80           
0076194146 فهد صالح الزرى 24.60                      
0087924747 شما زياد محمود خR DE الح�"  24.60                      
0091102685 مi] راشد الزرى 24.60                      
0093778929 عائشه محمد احمد حسن 24.60                      
0098583022 Rرائد محمد سلطان عبد 24.60                      
JO00469989 نافذه محمود مصط�]  4,363.80              
JO00800077 عدنان احمد حمدان احمد 7,005.00              
JO00852831 كمال عدنان احمد 28,108.60           
JO64903689 منال عطا طاهر ابوحجله 4,000.00              
0009535874 Tعبدالفتاح الجس tرقيه جمعه زوجه نا 740.00                   
0015211792 خلود محمد صالح محمد رفيع 66.20                      
0077328056 eاحمد سالم احمد محمد بو سمنوه ال ع 2,000.00              
0077788761 رزان احمد زوجه منصور محمد الشيخ  نصار 460.00                   
IN00980604 DEEPAK GOVIND CHIMNANI 228.00                   
0019399490 طارق سنان خميس عe الطويل 4,642.80              
0054097377 eع Rفاطمه عبد 4,642.80              
0009445604 فاطمه اسماعيل زوجه عبدR محمد حا�"  2,600.00              
0011799646 عنايات محمد محمد حسن التندى 4,642.20              
0005935434 Rاحمد حسن عبد 24.60                      
0007317236 Rمشعل احمد حسن عبد 24.60                      
0008656440 Rفاطمه احمد حسن عبد 24.60                      
0018990695 Rطارق احمد حسن عبد 24.60                      
0019445305  [iمحمد المعي Rوليد عبد 24.60                      
0034120589  [iمحمد المعي Rعبد 24.60                      
0041616770  [iمحمد المعي Rمحمد عبد 24.60                      
0043038297  [iمحمد المعي Rبدريه عبد 24.60                      
0052043465  [iمحمد المعي Rوحيد عبد 24.60                      
0063207563 Rبدور احمد حسن عبد 24.60                      
0064284155 Rنوره احمد حسن عبد 24.60                      
0066744628 Rحسن احمد حسن عبد 24.60                      
0072192194 Rامل احمد حسن عبد 24.60                      
JO00477151 وجيه ز� محمد مسعود 607.80                   
0009447254 عبدالعزيز م� الدين غلوم ابراهيم 4,150.00              
JO00953477 زهدى حاتم زهدى شديد 4,000.00              
SY00968731 ساريه صالح عبدالقادر االحمر 7.80                         
JO00183651 ] مصلح D]حس eزياد ع 810.00                   
0068842556 سلطان ماجد عبدالغفور عبدالعزيز االنصارى 510.00                   
PS00564402 صب� عبد محمد الشاعر 600.00                   
0005209996 خوله جاسم سليمان ال_كال زوجه طارق القرق 4,642.80              
0042795028 مريم جاسم سليمان جاسم ال_كال 2,242.80              
0023807607 Rمحمد احمد عبد 1,230.40              
0004194213  �iالغي eحمد ع eعامر ع 4,642.80              
0008449136 موزه عe حمد زوجه عيد جاسم السويدى 4,601.00              
0013311383  �iالغي eحمد ع eسالم ع 4,601.00              



0017439248  �iالغي eحمد ع eعائشه غريب ارمله ع 4,601.00              
0006645634 Mمحمود رئي eاحمد ع Rعبد 80.00                      
0006993111 خلود عبدR محمد عمران القريدى 400.00                   
0027150144 سعود عبدالعزيز عبدالرحيم النمر 22.20                      
IN00998708 LUKACHAN VARGHESE VANDANAKARA 9.40                         
0035370014 eابراهيم ال ع Rمحمد ابراهيم عبد 4,642.80              
0045336941 eال ع Rراشد عبد eامينه ع 400.00                   
EG00785900 وليد محمد عe محمد 129.20                   
0012413625 حمده احمد سيف الحمرا#]  2,839.80              
0001238551 eسالم سيف سلطان سلطان ال ع 370.00                   
JO00534382 ضياء محمد محمد البدارين 80.00                      
0023095098  "iعائشه راشد عبيد زيد الرح 600.00                   
0001437717 عبيد عيM سالم حسن المعلم 1,230.40              
0007104686 eبوع DEاحمد ابراهيم يوسف عبيد القص 112.00                   
0067104189 يعقوب احمد محمد سليمان 360.60                   
0098253884 فاطمه يوسف عبدR محمد الهرمودى 24.60                      
LB00990554 هشام محمود صالح عودى 960.00                   
0032095399 eابراهيم جاسم ابراهيم الع 1,000.00              
0049458451 محمد خليفه يعروف خليفه سالم السبو{ 1,240.00              
0055416321 فاطمه محمد عe عبيد الشاعر 1,140.00              
0005987322 فاطمه سيف زوجه محمد سعيد الجروان 170.60                   
0045788784 سعيد محمد سعيد الجروان 9,000.00              
0090415929 خلود محمد سعيد الجروان 169.80                   
0043105188 جاسم حسن حا�" حسن 700.00                   
0006482210 ساره محمد احمد محمد المدفع 1,054.00              
JO00986656 محمد باسل محمد خرطبيل 200.00                   
0065122143 eنوره محمد رفيع ع 2,451.00              
0037932774 eماجد سلطان احمد سيف الغف 4,652.00              
0053695622 احمد عبدالرحيم محمد عبدالرحمن 4,642.80              
0099648147 هالل خميس ابراهيم سالم الماز  500.00                   
0084573640 Mفاطمه سلطان محمد الشام 4,601.00              
0074256988 مi] راشد عبيد البس� 400.00                   
0008754248  "iراشد محمد راشدوه النق eسعيد ع 4.20                         
0001031847 فاطمه كرم محمد مراد 24.60                      
0001602299 خالد مختار محمد ابراهيم كندوره 24.60                      
0004057283 عبدالرحمن احمد عe عبدR دربول 24.60                      
0004451786 عe عبيد عe خميس الزباد 61.40                      
0007359351 ابراهيم كرم محمد مراد 24.60                      
0008317722 احمد مال R احمد نصيب 24.60                      
0009423257 Rمحمد عبد eمريم ع 24.60                      
0009575637 فاطمه مال R احمد نصيب 24.60                      
0010542461 Äزكيه اسماعيل محمد عبدالرحمن التال 24.60                      
0010848220 مختار محمد ابراهيم كندوره 24.60                      
0011682852 خديجه عبيد عe خميس الزباد 61.40                      
0013408019 خالد عبيد عe خميس الزباد 61.40                      
0015527357 عبدالسالم محمد ابوبكر احمد 24.60                      
0016197065 ثريا محمد مظفر العو¤]  24.60                      
0016983417 عe كرم محمد مراد 24.60                      
0017217989 درويش محمد عبدالرحمن يوسف جكه 24.60                      
0022221829 Rعبد Mمحمد عي 24.60                      
0025493538 جواهر كرم محمد مراد 24.60                      
0027216431 Rعبد Mماجد محمد عي 24.60                      



0029331264 محمد مختار ابراهيم كندوره 24.60                      
0029614459 زينب محمد غلوم 24.60                      
0033935618 محموده محمد عباس 24.60                      
0038613280 Tمحمد الجس eع Rمحمد عبد 24.60                      
0039713974 Tمحمد الجس eع Rحمد عبد 24.60                      
0040290322 eع Mصالح سالم عي 24.60                      
0041658669 يفه كرم محمد مراد ~r 24.60                      
0044857122 Tمحمد الجس eع Rاحمد عبد 24.60                      
0046266420 اسماء مال R احمد نصيب 24.60                      
0047617054 كرم محمد مراد 24.60                      
0048773194 eع Rفاطمه عبد 61.40                      
0054914490 Rمحمد عبد eع Rعبد 24.60                      
0065761580 Rمحمد عبد eع 24.60                      
0069766655 رينب احمد عe عباس 24.60                      
0077697391 احمد كرم محمد مراد 24.60                      
0080427265 زبيده فخرالدين بيان صاحب 24.60                      
0081316863  [ D]محمد يوسف شاه 24.60                      
0086395917 عبدR محمد عبدالرحمن يوسف جكه 24.60                      
0089843303 Tمحمد الجس eع Rعبد 24.60                      
0091688869 ماهر مال R احمد نصيب 24.60                      
0098855220 عائشه كرم محمد مراد 24.60                      
0099741844 Tفاطمه محمد صالح محمد الجس 24.60                      
IQ00258865 ي� ~rاال [ D]فاديه عمر ام 39.20                      
JO00136044 ماهر ادريس غنايم  عوده 280.00                   
0060885581 عائشه عبدR يوسف محمد صالح العو¤]  3,642.20              
0067369050 محمد عبدR يوسف محمد صالح العو¤]  4,642.00              
0076275929 عبدR يوسف محمد صالح العو¤]  3,881.20              
SY00589854 عدنان جودت قاسم 1,198.00              
0038339506 محمد عبدالرحمن يعقوب الزرعو#]  7,072.80              
0068698639 عe محمد صالح اسماعيل 2,483.00              
0074713536 اسماعيل محمد صالح اسماعيل 2,483.00              
0027914380 مطر سالم ابراهيم صغDE الظاهرى 7,264.40              
0069110024 ى DEفاطمه محمد زوجه رمضان محمد هادى ام 7,000.00              
0006468383 عارف حسن هديب حسن 1,880.00              
0017035165 Mسلطان حمد حميد المشوى القبي 762.80                   
PS00259874 ] عبدالسالم مشت� D]عماد ياس 1,000.00              
PS00458718 ج جريت طوسينان DEب 39.20                      
0009512230  "iسهيل عوض محمد شبا#] الكت 500.00                   
0064917271 عبدالرحمن جمعه محمد المطوع 4,642.80              
JO00927624 فاروق فؤاد عبداللطيف احمد 300.00                   
0088758804 ماجده جعفر محمد عبدR الزرعو#]  5,400.00              
0043107293 فيصل حسن عبدالرحيم عبدR الزرعو#]  329.00                   
0012548657  [iعبدالعزيز خميس الحوس 2,451.00              
0066450303 Mالشام Mاحمد غانم عبيد عي 460.00                   
0041579876 عe محمد عe محمد الرشيد 1,000.00              
0003666663 دار العمران لمقاوالت البناء 1.60                         
JO00619781 زياد ايوب فرحان سهاونه 200.00                   
0076188168 eابراهيم عبدالرضا حسن ع 410.00                   
0003202162 يف محمد عو¤]  ~r نبيل محمد 3,169.60              
0031389307 يف محمد عو¤]  ~r سلطان نبيل محمد 4,884.00              
0047288835 يف عو¤]  ~r بدريه ابل محمد 4,642.80              
0054905677 يف محمد عو¤]  ~r امل نبيل محمد 4,884.00              



0063244514 يف محمد عو¤]  ~r نبيل محمد Rعبد 4,884.00              
0080612357 Mالشم tزا نا DEخليل م [ D]حس 11.60                      
0047308073 لولوه يوسف حمزه مو{ االصمخ 0.40                         
AU00032817 ASAD AHMED MIRZA 2,321.20              
OM00582166 Tصالح بن حميد بن صالح النعي 240.00                   
0005422510 شمسه مراد ارمله محمد جاسم عبدالرحمن 8,740.80              
0033982543 ايمان محمد جاسم عبدالرحمن 8,025.80              
0041867885 eمحمد زوجه جمعه حسن جمعه ع [iم 7,199.60              
0044199393 بدريه محمد زوجه راشد عe سعيد عبيد خنبول 7,425.80              
0056021178 جمال محمد جاسم عبدالرحمن 7,585.80              
0068837299 فاطمه محمد جاسم عبدالرحمن 7,145.80              
0073232593 ه محمد زوجه عبدR سيف عبدالرحمن DEمن 7,479.60              
0077957473 فوزيه محمد جاسم 6,969.60              
0082278786 ناديه محمد جاسم 8,926.40              
0018424397 بسمه سعيد حمود بن جديم السويدى 5,811.00              
0007462376 خاتون حا�" زوجه عe رضا محمد مسيح 2,711.80              
JO00663454 عدالت عبدالرزاق عبدالرحمن عوده 2,000.00              
IN04829293 NITIN ANAND 84.40                      
SY00817524 م� الدين انيس مشوح 1,000.00              
JO00959848 عe حسن محمود ابوعا¤ 1,340.00              
0079206791 Mطارق سعيد سيف سعيد الشام 460.00                   
IN00727399 URBAN ANDREW LOBO 5,651.60              
0060316861 مريم سالم مطر السال  2,321.20              
0028626821 محمد عبيد خميس سعيد عبيد الش� 6,801.60              
LB63401338 تو#]  مارى محبوب جرجس ال_~ 560.00                   
0018110427 ان السويدى "Eمحمد عبيد سيف ج 2,537.60              
0062023437 ندى محمد عبدالعزيز المدفع 400.00                   
PS00152697 مصباح رباح مصباح كحيل 59,346.60           
0067022622 علياء عبدالرحمن عe سعيد الجروان 4,840.00              
PK00975548 SYED NASEEM AKHTAR 1,000.00              
0003790925 امال صالح عe صالح النومان 1,161.00              
0025528591 سلطان محمد خليفه اليحيا#�  18,881.80           
0080971567 محمد خليفه حمد اليحيا#�  20.80                      
LB00499281 طالب نعيم زعرور 2.20                         
0060652012 عبدالرحيم احمد ابراهيم محمد الحواى 3,000.00              
0061310775 Rعائشه حميد عبد 4,642.80              
0006312845 eجمعه ربيع فايز عبيد ال ع 4,800.00              
IR00991278 ABDOLHASSAN JABAR SALEHIAN 85.00                      
0035950943 ابتسام عمر سالم بامقاء 4,601.00              
0004335288 محمد عبدR لط�] عe هرموزى 64.40                      
0005963562 ] عبدالرحيم عبدR الزرعو#]  D]محمد ام 2,372.20              
0067881064 عe سالم عe سالم القائدى 45.00                      
0032762224 ماجد سنان خميس عe الطويل 4,642.80              
0002356546 ب� سهيل خلف راشد الهادى 340.00                   
LB00065922 BILAL HATEM MERHI 1,600.00              
0023717715 خالد حا�" يوسف محمد 516.00                   
0091981696 محمد حسن عبدالنi" محمد 18,404.00           
0006779002 ماجد حمد عبدR سلطان العويس 2,749.00              
0064169977  [cسالم عبود باطر Rعبد 118,657.40        
0070242073 جعفر عباس عe احمد 2,588.80              
0007514346 ] محمد عبدR الحمادى D]حس eع 400.00                   
0091488912 عبدR مصط�] محمد عبدR الحمادى 5,153.00              



0026831519 حسن محمد عبدالرحمن المDE الهرمودى 34.80                      
0041117945 يف النمر ~r محمد [ D]حمده عبداللطيف ام 4,840.00              
0043369145 يف النمر ~r محمد [ D]ماجد عبداللطيف ام 4,840.00              
0053972575 يف النمر ~r محمد [ D]حامد عبداللطيف ام 5,116.00              
0056487714  DEحمده محمد عبدالرحمن الم 4,840.00              
0059699957 يف النمر ~r محمد [ D]راشد عبداللطيف ام 4,840.00              
0065492475 يف النمر ~r محمد [ D]خالد عبداللطيف ام 4,840.00              
EG00755935 محمد عبدالرزاق محمد محمد المداح 18,000.00           
JO00635411 محمود صب� عبدR نصار 2,300.00              
JO00167813 يف ابوكشك ~r سالم احسان 23.40                      
SY00287907 ى DEمحمد نجيب م [iم 41.80                      
0047526801 حسن عبدR عيM شهيل 20,090.60           
TZ00012124 SALIM AZZAN HUSSAIN 75.40                      
0094140960 عe احمد محمد المال 1,000.00              
0057379540 عبدR حبيب ساجوا#]  15.60                      
0030722967 ميثاء سلطان حسن بالشاالت 10,813.40           
0048357762 ليe السيد احمد السيد حيدر 2,300.40              
0024503822 ايمن مال R احمد عبدR ابراهيم 94.80                      
0051898662 eال ع eجاسم محمد احمد ع 4,601.00              
0078243449 محمد احمد عe سالم 4,601.00              
0029158773 عائشه عيد ب� شوي� زوجه عبدR راشد 5.20                         
BD00674099 MUHAMMAD ZUBAIR MOHAMMAD YOUNUS 120.00                   
PK00995218 JAWAD AZIZ 315.60                   
SY00747432 مهند اسعد حجازى 580.00                   
0083885761  "iابراهيم القصي Rفريد عبد 1,230.40              
0009170833 Tخليفه محمد احمد محمد الجس 1.00                         
0099876560 زوينه سعيد عبيد 2,507.60              
0001297644  [iحسن احمد حسن الحوس eع 156.00                   
CA00361988 JAWDAT SULIMAN EID ABDALLA 3,254.40              
0005371650 ب� ناt ماجد راشد الزمر 60.00                      
0091875691 راشد ناt عيM الزرى 24.60                      
0050543696 عبدالرحيم سالم خميس انقليا 2,001.00              
0003656044 R البشورى DEخ R حمدان اسماعيل فضل 4,642.80              
0066657546 R بشورى DEخ R علياء اسماعيل فضل 4,642.80              
0075165487 R محمد البشورى DEخ R اسماعيل فضل 2,169.60              
0003669574 احمد محمد عe سعيد المهبو#" الش� 1,180.00              
0002099546  �cصالح محمد عبدالواحد المرزو 4,000.00              
0062553322 تها#] عيM محمد عيM الرويشد 32.60                      
PS00674853 زاهر رشاد عبدالباسط اللولو 1,560.80              
PS00854756 ماهر رشاد عبدالباسط اللولو 275.20                   
0032662759 خالد حسن عبدR خان الزرعو#]  100.00                   
0021861224 نبيل احمد مخشب 4,601.00              
IN00465445 RAJESH GOPE GOLANI 100.00                   
PS00517655 نبيل رمضان ظريف مراد 200.00                   
YE00898756 هشام سالم ناt مبارك 1.80                         
0004440222 ] العيدروس D]عبدالرحمن طه عبدالرحمن حس 6,725.00              
0025929277 سعيد عبده سعيد محسن المازم 28.40                      
EG00458799 احمد صابر محمد عياد 9.60                         
0085899252 ] عبدR صديق D]محمد ام 2,442.00              
0049250054 صفيه حسن زوجه احمد درويش رمضان 4,000.00              
0013508349 خيه سعيد ارمله سالم حمد المقا  4,884.00              
EG00134276 Rفاطمه محمد يوسف عطا 59.00                      



JO00961202  [ D]نجاح محمد محمود شاه 305.40                   
JO00698655 نعيم عe عبدالعزيز دبش 122.00                   
0010127360 خميس rور خميس سالم 5,590.00              
0024870145 eمو{ مهدى ع eع 2,230.20              
0050235116  "iمحمد بن عسكر النق Rاحمد عبد 10,750.00           
0004764041 عبدR صالح حسن عبدR شوش 250.00                   
0083405712 Tالشيخ منصور الرخي tسها نا 4,684.40              
0001144180 ى DEعبيد غانم المه eع Rعبد eع 1,842.80              
0038913618 ى DEعبيد غانم المه eع Rمحمد عبد 1,822.80              
0069758856 ى DEعبيد غانم المه eع Rساره عبد 1,842.80              
PS00875487 دعاء حموده عبدالقدره 200.00                   
PS00645259 ى [sمصط�] حسن الخ eع 164.20                   
IN00990755 RAJESH SAJNANI 902.00                   
SA00985254 يحDi بن مطلق بن صالح 1,000.00              
0048768867 عبدR مطر محمد تريم 99.40                      
0068908513 يف عمر راشد محمد حسن ال_~ 254.00                   
0010642922 فاطمه محمد عe النومان 800.00                   
0049670076 Tشيخ منصور ابراهيم الرخي tمعمر نا 4,601.00              
0060594808 Rالعبد Rساره محمد عبد 800.00                   
0052979837 ى DEمحمد ابراهيم محمد صابر محمد اال م 160.00                   
PS00986704 احمد عو#] محمد عe صوان 4.80                         
0072143774  [iراشد خميس راشد المخي 5,105.00              
0033412962 حمد ابراهيم احمد ابراهيم 2,318.40              
KW00235697 ناديه نواف عبدالرحمن 200.00                   
0003881252 يونس عبدالرحمن محمد عبدR الفيل 300.00                   
0041806158 محمد عبدالرحمن محمد الفيل 4,440.00              
0056395566 eم ال عt بن eابراهيم حميد ع 340.00                   
JO00239897 ] اسماعيل ابراهيم نصار D]ام 200.00                   
0002366987 Mعبيد الشام Mرخسانه زلفومياه زوجه عي 1,084.00              
0033041415 موزه محمد الشاعر زوجه المرحوم محمد سلطان 24.60                      
0016627756 ] البناى D]حس Rعبد eفيصل ع 210.00                   
SA00687876 دانيه بنت محمود بن حسن الميدا#]  557.60                   
SY00698734 ] الخا#]  D]محمد ياس 580.00                   
0001593065 جابر عبدR عe محمد عبدالرحمن االنصارى 2,642.80              
0010306041 ] عبدR عe محمد االنصارى D]حس 2,181.80              
0019037577 ] عe محمد االنصارى D]خديجه يوسف ارمله حس 4,601.00              
0026306039 عe عبدR عe محمد عبدالرحمن االنصارى 2,642.80              
0033407345 امل عبدR عe محمد عبدالرحمن االنصارى 2,181.80              
0036657147 عبدR عe محمد عبدالرحمن االنصارى 4,055.80              
0041538888 محمد جاسم عe محمد عبدالرحمن االنصارى 4,001.00              
0048625243 شفيقه عe محمد عبدالرحمن االنصارى 4,642.80              
0053980661 ] عe محمد االنصارى D]فيصل حس 4,601.00              
0059906814 Rه اسماعيل عبدsن 4,642.80              
0065007657 فاطمه عبدR عe محمد االنصارى 2,181.80              
0076992424 صديقه عe محمد عبدالرحمن االنصارى 4,642.80              
0079310940 فاطمه جاسم عe محمد االنصارى 4,001.00              
0084746507 Rحبيبه بهمن عبد 2,295.20              
JO15157983 شادى عمر محمد عواد 4,607.40              
0064069424 مريم جالل عبدالرحمن مراد 2,342.80              
0007587745 حمد سلطان عبدR العويس 20,000.00           
PS00656249 محمد احمد خلف 600.00                   
0007985119 ى "Eعبدالرحيم محمد اك [ D]محمود ام 10,039.20           



0049114012 مi] عبدالرحمن عبيد سعيد الجروان 302.60                   
0073797175 وداد عبداالرحمن عبيد سعيد الجروان 167.20                   
0091282257 علياء ابراهيم زوجه عبدالرحمن عبيد الجروا 1,000.00              
LB00987213 يسار نعمه حمادى 172.00                   
EG00045032 محمود مصط�] محمود ز� 1,020.00              
0005883482 نوره هاشم عبيد هاشم 42.00                      
0031083996 يفه سالم عبدR غليطه ~r 4,656.60              
0038276928 سالم عبيد هاشم عبيد 317.40                   
0072316524 هاشم عبيد هاشم 13,238.00           
0013560546  �eعمران راشد عبيد بو عفراء ال ع 4,642.20              
IN00000854 KHOKAR GHULAM RABBANI 3,207.20              
IN00121902 MASARAT 6,600.00              
EG00094526  [ D]ام DEه احمد زه DEام 435.00                   
DZ00678922 فريده رويله 260.00                   
0066553298 سالم عبيد سالم عبيد السويدى 29,760.00           
0002335988 وز DEجمعه بالل ف 5,000.00              
0003544298 Mامنه حسن عبيد حسن الشام 5,245.40              
0033123389 عباس قمE" جعفر 8,615.00              
0051658921 محمد غلوم محمد عe الزرعو#]  20.80                      
0078147145 غلوم محمد ع�e كمال 2,500.40              
0012852982 عائشه محمد محمد راشد 24.60                      
0018035413 eاسماء سالم مصبح ع 24.60                      
0081490195 صفيه محمد محمد راشد 24.60                      
0089038598 فاطمه محمد محمد راشد 24.60                      
0097829585 امنه محمد محمد راشد 24.60                      
0098732889 محمد محمد راشد 24.60                      
YE00269419 ان مبارك باطايع DEصالح عم 1,607.40              
IN00542688 RUFAIDA MOHAMMED NAHAB 200.00                   
IN00990543 ABDULRAHIM MOHAMMED NAHAB 300.00                   
0043373823 eمحمد كمال حسن ال ع Rعبد 303.40                   
0078474598 عبدR عبدالحق جمعه فاضل المازم 2,451.00              
0001559272  "iحموده اجت eخلفان سالم ع 700.00                   
JO00784520 محمد عزام مصط�] عبدالهادى 320.00                   
0055811189 hراشد محمد احمد العبدو eع 1,951.60              
0074264398 امنه ابراهيم خليفه 6,595.60              
0080230106 ه للخدمات العامه DEمكتب الح 6,304.80              
0098176525 ] رضا عبدR حسن الحمادى D]حس 800.00                   
0050719865 محمد احمد ابراهيم الكوس 1,572.00              
0040755677 اسامه راشد حسن احمد السلمان 2,000.00              
0012443655 محمد عبدR عe اللوغا#]  2,321.20              
0030856811 خوله عزيز عبدR عe شعفار 3,684.40              
0096636499 سالم سلطان عمران سالم العويس 5,241.60              
0033725832 احمد عبدالرحيم عبدR صفر الهرمودى 1,070.00              
SY00658597 باسل عزام قضما#]  1,210.00              
0014129991 صالحه مبارك صالح الكر#"  400.00                   
0017946663 جنان فارس عبدالرازق الفارس 4,601.00              
0021744206 محمد عبدR محمد خميس 1,230.40              
0023552871 عائشه عبدR محمد خميس 1,230.40              
0046301922 عيM عبدR محمد خميس 1,230.40              
0096632443 موزه عبدR محمد خميس 1,230.40              
0078139005 سلمان عبدالخالق سلمان حسن عبودى 1,845.80              
0081480852 Mالشم tزا نا DEجاسم خليل م 4,601.00              



0004616048  [iالحوس eاحمد عبدالرحمن محمد جاسم ع 22.00                      
0038068615  [iالحوس eعبدالرحمن محمد جاسم ع 22.00                      
0050249451  [iالحوس eاسماعيل عبدالرحمن محمد جاسم ع 22.00                      
0052378449  [iفاطمه ابراهيم جاسم الحوس 22.00                      
JO00299798 احمد ز� احمد العنيس 976.00                   
0022769721  [iيوسف احمد راشد الحوس Rعبد 900.00                   
0093338942 محمد راشد خميس  راشد السويدى 400.00                   
0004866596 حمده خليفه السويدى 24.60                      
0018306533 مريم خليفه السويدى 24.60                      
0027857721 فاطمه عبدR حميد 24.60                      
0079588312 عبدR حميد جمعه 24.60                      
0080977081 فهد عبدR حميد 24.60                      
0081872590 عبدالرحمن عبدR حميد 24.60                      
0089658535 عائشه عبدR حميد 24.60                      
0098882068 خليفه ابراهيم السويدى 24.60                      
0010886436 سلطان محمد سلطان الميل 16,000.00           
0071354203 ماجد سلطان محمد سلطان الميل 1,381.00              
0015009590 خالد ابراهيم محمد احمد خكاك 1,150.20              
0062131154 فاطمه عبدR محمد زوجه ابراهيم خكاك 1,380.20              
0091260955 فاخره ابراهيم محمد احمد خكاك 1,350.00              
IN00422617 RUGHANI MAHERCHAND FATANDAS 200.00                   
0051298010 رجاء حسن عe حسن 80.40                      
0010668589 ماجد عبدالعزيز عبدالرحمن محمد المسلم 3,883.00              
0003874267 محمد ابراهيم محمد ابراهيم بi] حماد 430.00                   
0017048672 مريم عe صقر احمد 713.20                   
0008121122 سعود عe جمعه ابراهيم االنصارى 860.00                   
0056984223 محسن ع�e جمعه اال نصاري 500.00                   
0053894641 محمد غالم محمد المازم 4,601.00              
JO00748819 rاج الدين طارق احمد في£]  760.00                   
0082533943 ان DEحسن م Rعبد 152.00                   
PS00597034  DEعوض حافظ شب eع 13,700.00           
0049394172 Rيوسف عبد Rمحمد عبد 5,590.00              
0057073366 ليe محمد جمعه 1,195.80              
PS00652911 مريم خالد الكسيح 163.20                   
0082440641 عبدالواحد محمد عبدالرحيم الزرعو#]  18,117.60           
0003781122  "iبن معدن الكت Rعبد eمحمد سالم ع 1,000.00              
0008116432 خوله عبدالرحمن حسن عيM المال 600.20                   
0027511628 خالد عيM عبدR شهداد 2,270.00              
0027111631 eيوسف كمال ال ع Rعبد 3,601.00              
0034890473 عبدالعزيز حسن عe حمادى 2,461.00              
0036806741 فاطمه احمد يوسف محمد 2,461.00              
IN00935186 JAIPRAKASH VELJI OR JAYSHREE JAYPRAKASH 300.00                   
0026637720 Mحسن رحمه الشام eع 261.80                   
0068945271 فاطمه يوسف احمد 180.00                   
PS00674511 مازن عe سليمان شعت 2,150.00              
IN00234575 ABDUL KHADAR PANDHA PULAKAAL MOHAMED 80.00                      
JO00030250 عبدالرؤوف خليل عبدالعزيز الحاج احمد 1,720.00              
0006574296 شيخه سعيد خميس مطر الشبي£ 400.00                   
0048596357 مريم راشد سيف جمعه 3,531.00              
0037684142 حمد حسن عe محمد حسن الحمادى 1,320.00              
IN00984576 STEEVAN JEROME D SOUZA 22.40                      
0078788462 مريم عe زوجه عبدR حميد راشد الجارى 4,000.00              



0037633694 مريم عبدالرحيم حسن عبدالرحيم حسن الريس 1,290.00              
0001695321 هيفاء عبدR محمد عبدR الحمادى 136.40                   
PS00345788 فت� جE" ابراهيم عفانه 11,400.00           
0012237045 eصالح العقي Rمحمد عبد 2,330.40              
0037163015 Tسالمه ابوبكر صالح النعي 4,652.00              
0085928960 عادل غانم حسن غانم 4,844.80              
0024909684 خوله ناt عبيد راشد السويدى 3,756.40              
0055857445  "iاحمد خميس راشد الذيب النق 215.00                   
0001777816 فيصل مال R ابراهيم ماجد الحمادى 600.00                   
0038629003 محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 1,020.80              
0095623264 امل ابراهيم خميسبوهارون 1,000.00              
0073851242 فاطمه صالح عبيد عe العجله 2,420.00              
0024853441 طاهر عe عبدالرحيم ناt ساجوا#]  5,670.00              
0068315549 عائشه عe يوسف ابراهيم 4,840.00              
0031630001 امنه عe احمد 1,230.40              
0004726505 Mعنود احمد زوجه صالح احمد الرم 87.20                      
0049940213 فاطمه سيف زوجه سلطان محمد بن طليعه 4,642.80              
0066120751 ى العو¤]  "Eاحمد محمد عبدالرحيم اك Rعبد 200.00                   
0068343283 ربيع سعيد ربيع راشد الزعا#"  200.00                   
0006650562 محمد مطر سلطان عبدR بالعبد 660.00                   
CA00231156 GULU HASSANAND RANEY 504.00                   
0009856321 ك فاطمه حسن زوجه محمد عبدR حسن م_~ 43.00                      
0049370008 بك ] محمد قمE" م_~ D]حس Rمحمد عبد 12.40                      
0088183964 حسن عe سليمان احمد 5,309.20              
0056657699 ] ناt عبودى D]رباب حس 2,300.40              
0065791000 ] ناt عبودى D]حس eمحمد ع 1,700.40              
0066520443 بدريه صالح عبدR بوكاله 7,132.60              
0070373086 ] ناt العبودى D]حس tاحمد نا 13,803.00           
0080623443 ] ناt العبودى D]حس tنا 13,803.00           
0082245977  "iاحمد حمد مصبح خلفان المسافرى اجت 5,160.00              
0013902902 eعقيل محمد حسن يوسف ال ع 240.00                   
0023772693 امانه عبدالرحمن يونس 4,675.00              
0077454995 eلطيفه محمد حسن ال ع 4,670.60              
0078878390 eمستوره محمد حسن يوسف ال ع 2,270.60              
0001763861 سالم عe محمد بنواس 92.00                      
0013254826 نوره عe محمد بنواس 92.00                      
0021120167 سعيد عe محمد بنواس 92.00                      
0028659522 موزه عe محمد بنواس 92.00                      
0032403557 ى DEحصه محمد المه 55.00                      
0050530331 سلT عe محمد بنواس 92.00                      
0062098695 ميثاء عe محمد بنواس 92.00                      
0071272961 فاطمه عe محمد بنواس 92.00                      
0071705962 مi] عe محمد سالم بنواس 92.00                      
0072809409 بخيته عe محمد بنواس 92.00                      
0093907165 محمد عe محمد بنواس 92.00                      
0098995198 علياء عe محمد سالم بنواس 92.00                      
0099412274 مطر عe محمد بنواس 92.00                      
0083701919 محمد عبدR عبدالعزيز محمد ال درويش 1,000.00              
0098457833  [ D]محمد شمال ن محمد شمال ن شويه 100.00                   
0071553755 عواطف عبدالرحيم زوجه ياr عبدالحميد 1,000.00              
JO00435527 فتح R سليم عبدR نصار 420.60                   
JO00762926 محمد سليم عبدR نصار 2,220.00              



0037151237 عبدالرحمن حمد محمد الشمالن 4,600.00              
0005644503 Mمحمد عبيد النابوده الشام Mعي 5,645.20              
0048469002 جاسم محمد عبيد النابوده 1.60                         
0058651597 عe احمد عe بن تويه السويدى 7,560.00              
0077078166 خالد عe احمد عe بن تويه السويدى 2,152.80              
0002066519 عائشه عيM احمد حكيم 2.80                         
0036697455 مi] مو{ احمد 1,441.40              
0099670478 ه محمد عبيد السويدى DEم 4,601.00              
FR00687822 MAHA MAHAMOUD HASSAN 51.00                      
SA00459588 عدنان بن احمد بن محمد المغر#"  5,740.00              
0005403876 عبدR عيM محمد يوسف معيوف 400.00                   
0068073682 فاطمه نواف محمد عe فواز 4,601.00              
SY00650549 ريم محمد را  اللبابيدى 140.00                   
0098670510 Tجس Tصالح جمعه حسن صالح الجس 5,007.80              
CA21542875 JAWAD SAEED 329.00                   
JO00721943  "iحسن سعيد شل eع 6,600.00              
0009876444  "iاجت ~rسالم حمد سالم حمد نا 400.00                   
0012655271  �cعبدالرحمن المرزو eمحمد ع Mعي 1,000.00              
0052272687 ابراهيم حمد عبدالرحيم حمد 322.00                   
0066938579 احمد عe جابر صالح الحمادى 936.00                   
0071159578 مريم اسماعيل حسن 1,046.00              
LB00125622 اندره توفيق بحا#]  1,500.00              
0040649677 محمد عe محمد ال_كال 39.20                      
SA00495866 هيفاء بنت احمد بن ديب دقناش 200.00                   
0002941988 احمد عبدالخالق رمضان المطوع 2,616.20              
0017686045  "iامنه غالم عبدالن 2,300.00              
0036514603 صفيه عبدالخالق رمضان را¤] المطوع 4,508.80              
0097531828 عائشه عبدالخالق رمضان المطوع 2,461.00              
0068242370 حسن سالم عبدR الدح 204.60                   
0008689577 عبدR جمعه خميس بوالشوارب 77.60                      
0049965949 عبدالناt عبيد ابراهيم عبيد بوخاطر 30,000.00           
0005882468 سالم احمد سالم باصليب الحضارم 5,440.00              
0072037936 فاطمه سالم خميس 2,300.40              
0037781894 Rعبد [ D]فاطمه ام 5,592.00              
0033840314 سعيد محمد سعيد سليمان الشيوم الش� 1,004.00              
1050862572 عe عe سعيد سليمان الشيوم الش� 500.00                   
0011490623 سلطان عمران محمد سالم الهامور 989.00                   
0012388381 حسن ابراهيم محمد ابراهيم الريس 25,000.00           
0069125975 محمد سعيد عe محمد 7,091.00              
0035099695 مريم احمد ارمله عe عبدR سلطان العويس 230.40                   
IN00645970 IMRAN ABDULAZIZ MEMON 154.00                   
0096650608 سيد محمد سيد 4,601.00              
IN00166714 ASHOK BANSILAL 6,160.00              
PS00580277 Rناديه خالد عوض عبد 808.20                   
PS00064778 عبدالسالم احمد محمد سعايده 1,400.00              
0083041782 eمحمد عبدالرحمن احمد ال ع 2,483.00              
IR00345568 KHALED GHALAM ABBAS RAHMANI 200.00                   
0034855355 نوره عبدالخالق عبدR عوض قرقا{~  37.80                      
0016058229 Rغانم عبد Rعمر عبد 4,601.00              
0054866097 Mالشام Rغانم عبد Rراشد عبد 2,602.00              
0006190633 Tالهاش Rوحيده مبارك هاشم عبد 7,254.80              
USA0054546 MOHAMED TAHIR BABIKR 1,080.00              



0005544121 س [t ور جمعهr غزاله مبارك ارمله 47.60                      
0067430636 هيفاء محمود احمد نعيم 4,840.00              
0034854609 eمحمد ال ع eع Rمحمد عبد 340.00                   
IQ00677534 Mمحمد فخر الدين احمد القي 700.00                   
JO00215363 رائد رشدى رشاد الجا#"  1,700.00              
LB22975518 البDE هيكل هيكل 1,200.00              
SY00653310 نبيل محمد الخالد الضاهر الديرى 2,700.00              
EG00547929 ف محمد محمد سليمان ~rا 200.00                   
0006115193 ] البناى D]حس Rاحمد عبد Rعبد 20,700.00           
JO00656365 محمد سعيد محمد الحاج مصط�]  400.00                   
LB00324174 فادى اديب احمد ابوقبح 280.00                   
0028240670 هاله عبيد قصمول 4,601.00              
0076916516 محمد عبيد قصمول 4,601.00              
0097534885 عبيد سيف قصمول 4,601.00              
SY00343681 خالد بسام الصواف 500.00                   
0012490044 عe محمد عبدالرحيم اسد 2,601.00              
0003129210  DEسعيد بن غليظه ابومه Rسلطان سالم عبد 400.00                   
IN00698695 NARAYANAN SUBRAMANIA SHARMA 86.00                      
0006644289 Mه جوعان محمد الشام DEالنخ eع 1.00                         
IN00072434 RAJAN ASHOK BHATIA 430.00                   
0062942282 eمحمد مصط�] محمد ع 1,355.80              
IN00028655 SANKARAN RAMAN NAIR 600.00                   
JO00857462 ] عمر بدر D]ها#] محمد روب 2,000.00              
LB00448554 كارل نوبار طاشجيان 807.80                   
JO00364512 قاسم محمد توفيق حمدان 740.00                   
0009322711  �Eعامر عبدالواحد عبدالرحيم محمد كلن 39.20                      
IN00234847 ASHARAF ALI ABDUL AZIZ 138.00                   
JO00152645 محمد عبدالرحيم حسن خليل 20.00                      
JO00178367 محمد نعمان محمد محمد 6,508.80              
JO00646475 ] عe العليان D]خليل حس 5,018.80              
PS00359841 ] نايف عثمان الصفدى D]مع 400.00                   
IN00865220 NASRULLAH KHAN 440.00                   
PS00269890  �

�cطارق سميح اسماعيل عرا 83.80                      
AU00805504 MOHAMED KAMAL ABDALLAH 1,440.20              
EG00463260 داليا احمد عبدالحكيم احمد ب_~  100.00                   
JO00457637 بسام محمد سليمان عبداالله 3,200.00              
IN00443020 NINA GUPTA 600.00                   
0015587708 عمر احمد سالم باصليب 4,814.20              
0053298664 نور سالم زوجه عمر احمد سالم باصليب 4,642.80              
0085271045 فهد عمر احمد سالم باصليب 4,684.40              
LB00488828 سليم ندره عا¤ 203,119.80        
0012124564 eراشد سالم احمد حسن السلمان ال ع 581.60                   
0002586996 الثقه القابضه ذ م م 28,000.00           
0013780253 حسن عe عبدR يوسف غيث 4,688.20              
PS00197999 مi] ابراهيم طحان 340.00                   
SA00961141 غو#�  "Eرنده طلعه محمد ال 2,940.00              
0091679975 دينا احمد سعيد عبدالرحمن المظلوم 138.00                   
IN00635677 DONEL MELBY D'CRUZ 110.00                   
JO00614785 سوزان محمد راسم نهاد خورشيد 200.00                   
0005874466 ورثه المرحوم عتيق سعيد راشد السويدى 3,483.00              
SY00469311 عبدالقادر صالح الدين بوظ 1,988.00              
0085979119 عبيد راشد سالم العقرو#"  3,008.60              



0087994850 Mالشام Mعبيد غانم عبيد عي 591.20                   
IR00322659  [cحال [ D]امينه ياس 4,293.40              
JO00124714 ( R الحمد ) روال نادر زيد 1,000.00              
0063071657   [sخالد محمد سعيد الح 4,628.40              
0019681562 محمد عبيد سالم عبيد السويدى 6,000.00              
JO00985214 ف محمد محمود منصور ~rا 170.00                   
0023833419 فاطمه عبدR يوسف احمد 2,300.40              
IN00797308 HUSAIN SULTAN ALI NENSEY 69,015.00           
0001205853  [ D]محمد حس [ D]عبدالرحمن حس 327.20                   
0033422621 eع Rسلطانه محمد زوجه عبيد صالح عبد 2,461.00              
0005021041 شاهينه عبدR عوض حنتوش الكر#"  4,840.00              
0034501154 حميد خليفه سيف خلفان الشاعر السويدى 4,840.00              
LB00017940 رجا رياض حاطوم 200.00                   
PS00721302 نبيل جهاد الظاهر 2,460.00              
0027098622 ه محمود غلوم محمد DEمن 1,230.40              
0099135213 منال لفته زوجه فالح حسن بوالد 117.60                   
LB00648599 HADI RIAD ABOU KARROUM 2,000.00              
PS00546456 ديب خميس ديب جربوع 200.00                   
0077143275 ناt سعيد سليمان عبدR بن زايد 2,149.00              
0007051966 عارف عبيد سالم عبيد السويدى 33,481.80           
0035573807 امونه محمد زوجه سلطان سعيد سيف بن سويف 520.00                   
0006366765 Rجميله الباز زوجه محمد احمد عبد 1,300.00              
0063588492 يوسف عبدR حسن بن كلو 800.00                   
0023482335 فضل محمد هده 1,230.40              
0093670546 سالم سعيد سالم بوغانم السويدى 3,652.80              
0005609666  "iسعيد سالم بن معيل الكت eاحمد ع 103.00                   
0008225145 امنه عبدR زوجه سلطان مبارك سلطان راشد 1,730.00              
0047158655 محمد عe محمد احمد الحمادى 1,321.20              
IN00878508 SAMUEL WILSON 2,000.00              
0090857781 Tالتمي Tاحمد محمد جمعه احمد بالع 1,230.40              
0069070672 ماجد عبدR محمد اسماعيل 4,642.80              
LB00991247 رنا عادل بو عجرم 780.00                   
0030672006 جمعه ناt عبدR العاجل السويدى 7,145.20              
0049929962 عبدR ناt عبدR العاجل السويدى 23,046.20           
SY00251655 زياد محمود حسن الالذقا#]  883.00                   
IN00118546 MOHAMMED MAIRAJ AHMED 11.60                      
0009664924 مراد عe مراد 4,601.00              
0059790911  "iالنق eع Rخالد خميس عبد 2,200.00              
0006585255 Mالرئي eع Rمحمد ابراهيم عبد 5,000.00              
0071523630 Mالرئي Rفاطمه ابراهيم زوجه مراد عبد 2,860.00              
0099562365 Mالرئي eع Rابراهيم عبد Rعبد 9,022.40              
0097646349 موزه عبيد سلطان 4,642.80              
0014242863 عبدR احمد عe محمد الحمادى 2,140.20              
0031887200 مريم احمد زوجه حسن احمد سليمان الحمادى 3,160.00              
0013127003  "iمريم محمد سعيد محمد عبيد نق 4,642.80              
0018014750  "iمحمد سعيد محمد عبيد النق 4,642.80              
0064558266 فتيحه محمد زوجه محمد سعيد محمد عبيد 4,642.80              
0086147427  "iساره محمد سعيد محمد عبيد نق 4,642.80              
0088279914  "iفاطمه محمد سعيد محمد عبيد النق 4,642.80              
0099986418  "iمحمد سعيد محمد عبيد نق tعبدالنا 4,642.80              
0045781999 فهد عبيد سهيل جمعه الزعا#"  24.60                      
0077653288  [iالحوس Rجمعه عبد Rخالد عبد 400.00                   



0022008058  �iمحمد صالح محمد سعيد الحري 760.00                   
0090908456 عبدR محمود محمد محمود الحمادي 12,030.00           
0056478525  "iراشد سعيد خلفان النق tنا 6,806.20              
0029642260  "iيوسف محمد عبيد محمد النق 1,518.60              
0043999336 يعقوب عe سعيد خلف 1,082.00              
0084049860 عبدR محمد عبدR عامر الحمادى 2,000.00              
0043833815 سيف عبدR سيف هالل 7.80                         
0013330408 Mمحمد الرياي eاسماعيل ع 5,070.00              
0022336856 فاطمه ع�e زوجه سالم ع�e سالم المرمر 11.80                      
0066235412  "iالمرمر النق eسالم ع �eسالم ع 6.40                         
0096996071 عبدR سعيد احمد الحمودى 2,300.40              
0030904719 صفاء محمد الفار 2,461.00              
0041282921 عليا حمد محمد 4,742.20              
0067585179 امنه محمد راشد 2,321.20              
0081370128 موزه محمد خميس ابوظيمه 7,201.00              
0092409839  "iاحمد النق eسالم جروان ع 3,201.60              
0058174611  "iالنق Rسعيد عبد Rمحمد عبد 3.80                         
0038535574 Rثناء اسماعيل محمد عبد 1,230.40              
0044144985 hاحمد راشد الوا Rمحمد عبد 1,230.40              
0090695934 hاحمد راشد الوا Rعبد 1,230.40              
0005325681  "iسيف النق eفاطمه ع 645.00                   
0034104201  "iمحمد احمد ابراهيم النق 1,886.80              
0025335343  "iمحمد راشد الصم النق Rعبد 2,540.00              
0065872566  "iسعيد خميس سعيد النق eع 456.00                   
0047670830 سليمان سعيد سليمان محمد 8,000.00              
0072024059 Tالجس Rعبدالقادر محمد صديق عبد 11,298.20           
0032879941 زا DEالم Rانور يوسف عبد 4.80                         
0001287620  "iعبيد عالى النق eطارق سعيد ع 1,000.00              
0004787660 مريم احمد عبيد عالى 4,642.80              
0009521275 لطيفه ابراهيم زوجه عe سعيد عe عبيد 80.00                      
0091466069 فاطمه احمد عبيد عالى 1,041.80              
0093737045 عبدR محمد سالم الصم 2,364.60              
SA00655329 فت ابراهيم منصور ال سواد DEم 430.00                   
0056775756  "iخميس احمد خميس النق 3,102.80              
0074497345  "iمحمد خميس احمد خميس نق 101.80                   
0006627725  "iمحمد البو¤ النق Rعائشه احمد عبد 386.00                   
JO00942185 eيوسف ع [ D]حس [iم 300.00                   
0066643371  [iاحمد اسماعيل ابراهيم الحوس 49,921.60           
0064699939 جاسم محمد سالم زيi] الحمادى 500.00                   
0002556400  "iمحمد بحبوح النق Rاحمد محمد عبد 336.00                   
0089714082 ارى عبدR عe سليمان محمد ال_~ 2,906.20              
0065872889 سميه عبدR سعد العامر 45.20                      
0087900983 ] بi] حماد D]حس Rعادل عبدالرحمن عبد 400.00                   
0029224864  [iابراهيم خلف ابراهيم الحوس 1,249.80              
0043992055  [iاحمد خلف ابراهيم خلف الحوس 420.00                   
EG00957824 عالءالدين عبدالمنعم محمد عبدالوارث 278.20                   
0007866065  "iالنق hسعيد راشد الوا Rعبد eع 600.00                   
0002309407  "iالنق eعبدالرحمن ع eفاطمه سالم زوجه ع 4,642.80              
0074653356  "iعبدالرحمن النق eعبدالرحمن ع eع 27,857.80           
0041648419  "iمنصور النق Rرانيا خدوم محمد عبد 2,300.40              
0087608146  "iمنصور نق Rخدوم محمد عبد   2,300.40              
0036830153 eمحمد بوع Rاميمه حسن عبد 4,840.00              



0052363939 eمحمد بوع Rمروه حسن عبد 4,840.00              
0065312716 eمحمد بوع Rحسن عبد   4,840.00              
0098065073  [ D]شاه Rامنه عبد 5,175.80              
0005508884 eعائشه عبدالرحمن ع 4,601.00              
0052657179 يوسف عبدالقادر محمد المشتغل 4,601.00              
0062377932 عبدR يوسف المشتغل 4,601.00              
0006699026 زينب احمد عبدR محمد البو¤ 186.00                   
0025440277  "iمحمد البو¤ النقي Rبدريه احمد عبد 186.00                   
0032665085 عe احمد عبدR محمد البو¤ 372.40                   
0032668507  "iمحمد البو¤ نق Rمريم احمد عبد 186.00                   
0052465504 عبدR احمد عبدR محمد البو¤ 372.40                   
0052641203  "iمحمد البو¤ النق Rمحمد احمد عبد 372.40                   
0052658808 امنه احمد عبدR محمد البو¤ 186.00                   
0054274405  "iمحمد البو¤ نق Rعبدالرحيم احمد عبد 372.40                   
0058660360 ابراهيم احمد عبدR محمد البو¤ 372.40                   
0009773229 عبدR ابراهيم عبدR محمد 1,840.00              
0046667188 حمد سالم صالح عe محمد المعيوف 860.00                   
0096157988 مريم خلفان زوجه سالم صالح معيوف 1,101.60              
0064714006 محمد حسن محمد محمد مدحا#]  3,716.80              
0099736128 محمد عe محمد خلفان هامور بi] هامور 400.00                   
0036059075  [iالحوس eامنه احمد زوجه يوسف احمد ع 1.00                         
0028930774 عيM راشد احمد القا¤]  10,848.00           
0069687345 بدر راشد احمد حسن القا¤] بi] حماد 800.00                   
0039276428  "iخلفان سليمان النق eع 150.40                   
0010659405 eاحمد محمد سعيد ع 5,154.80              
0042268614 حسن محمد سعيد الحايرى 4,601.00              
0007759632  "iجمال محمد خلفان محمد النق 17,328.40           
PS00125191 هيثم عادل عثمان 300.00                   
EG00891645  [iفاطمه عبدالغفار حسن عبدالغ 500.00                   
0091640192  [iمحمد جاسم اسماعيل احمد حوس 71.20                      
0042333585  "iاحمد محمد الكع Rبدريه محمد زوجه عبد 175.60                   
0061277581  "iفاطمه ابراهيم احمد النق 42.60                      
0052503012  "iعبدالرحمن النق eع Rعبد 215.00                   
0007365655 ] يوسف الحمادى D]حس R يوسف مال 1,018.00              
0004356567 Tور جمعه النعيr eع 11,803.00           
0004340364 عبيد محمد عبيد العوا#]  42,568.80           
0037826654 مريم مطر سالم الغشام 161.00                   
SA00367869 مشارى بن ناt بن صالح المشارى 2,300.40              
0047924794  "iمحمد سلطان عبيد مطر مرخان اجت 800.00                   
0080310732 ابراهيم محمد مراد محمد بلو{~  4,642.80              
0093899309 محمد يوسف عبدR الدرم� 1.00                         
0067175428 سعيد حسن محمد حسن سيف الكندى 600.00                   
0001547845 خالد محمد مراد شاكر بشكردى 4,580.00              
0018975145 عe محمد خميس 2,461.00              
0053333430  [ هند عبيد صالح حسن المخ[� 4,821.00              
JO07947561  DEطالل عبدالحفيظ محمد باك 200.00                   
0003154710 خالد عبيد مبارك عe حنيفه 1,400.00              
0098675510 عبيد سعيد عبيد بن فريشالكندى 414.00                   
0003246326 فيصل حسن سالم حسن سيف القايدى 2,001.00              
0033611740 راشد سالم حسن سيف القايدى 10,000.00           
0019047962 Mعي Rطارق مراد عبد 4,623.60              
0017051885 مريم يونس زوجه عe عبدR عe صابر 833.80                   



0044459633  "iصابر نق eع Rعبد eع 42.00                      
0053943204 ق DEيونس عبدالرحمن اسماعيل ب 682.80                   
0002953863 سالم جمعه محمد سعيد الزعا#"  4,642.80              
0071188657 Rمحمد عبدالرحمن عبد 4,688.20              
0040888959 عe راشد محمد راشد الكندى 4,642.20              
0006325120 ايمان احمد زوجه عبدR عe بن سويلم 475.00                   
0036040751 عبيد محمد اليما� 1,230.40              
0087374206 سعيد مبارك الحداد 2,483.00              
PK00213250 HABIB UR REHMAN MUHAMMAD KHAN 1,200.00              
0005805961 كرم حامد ابراهيم محمد 43.00                      
0006231879 Mنوره ابراهيم مراد محمد الرئي 200.00                   
0006211978 عe عبيد ضا� ثا#] الزعا#"  508.40                   
0006297999 موزه جمعه عبدR المراشده 400.00                   
0089664548 سالم عبدR سالم محمد بن سويدان القايدى 240.20                   
0066454937 محمد خميس عبيد بن محمود الدرم� 1,057.00              
0044078613 مريم جمعه زوجه عبدR احمد عe الزعا#"  2,461.00              
0091024694 سالم حارب سالم حارب الجابرى 62.20                      
0038516341 سعيد خدوم جمعه الكندى 600.00                   
0001436090 ارى عبدR محمد عبدR ال_~ 2,461.00              
0003547431 عe حسن سيف حسن الواh الكندى 300.00                   
0069335822 عبدR مطر عe عبيد الزعا#"  8,000.00              
0012255789 سالم خميس عe القايدى 1,800.00              
0085331776 Tخميس خلفان خميس خلفان الزح 20.00                      
0021735537 محمد سالم محمد القايدى 4,642.80              
0026888493 عe عمران سلمان عe المطوع 400.00                   
0008281002 Mالري Rمو{ صالح عبد 2,461.00              
0012505207 عائشه محمد زوجه درويش خميس بالحاج 4,601.00              
0081911281  "iخلف يوسف خلف محمد النق 23.40                      
0051379638 عبيد حميد بن حميد راشد حماد الزعا#"  2,386.40              
0005487001 شاكر هاشم محمود عبدR الدرم� 700.00                   
0013467503 سالم سيف عe القايدى 1,000.00              
0012848479 ] احمد ابوصيم D]علياء جاسم حس 4,601.00              
0035403450 ] احمد بوصيم D]زوجه جاسم حس eامل ع 4,601.00              
0041084242 ] احمد ابوصيم D]جواهر جاسم حس 4,601.00              
0048646490 ] احمد ابوصيم D]سعود جاسم حس 4,601.00              
0099678066 ] احمد ابوصيم D]حمد جاسم حس 4,601.00              
0019333226 خميس عe خميس عe بن عفيد القايدى 46.00                      
0034199045 عe خميس عe عفيد القايدى 1,160.00              
0001465101 يوسف محمد ابراهيم اسماعيل فكرى 600.00                   
0013426563  [ D]بن حس Mمحمدعي [ D]طالل حس 2,000.00              
0066823055 عبدالعزيز مراد عبدR عيM البلو{~  4,623.60              
0069849356 عe عبدR يوسف محمد الدرم� 29,125.40           
0018754113 يوسف هالل يوسف هالل الزعا#"  37.00                      
JO00699856 حازم زهدى حسان شحاده 2,030.00              
0071397069 خميس سعيد محمد حسن الكندى 200.00                   
0006234145 سعيد محمد سعيد عبدR القايدى 100.00                   
0007500336 عe محمد عe يوسف المزرو? 4,601.00              
0063796033 يوسف محمد عe يوسف المزرو? 4,729.40              
0019998268 سالم سيف محمد مصبح القايدى 14,165.60           
EG00236746  [iمحمد عبدالغ [iمحمد عبدالغ 100.00                   
0030569019 Mعبدالرحمن عبدالرحيم عي 4,601.00              
0023601613 محمد خليفه يوسف محمد الزعا#"  1,000.00              



0013221928 راشد سالم محمد راشد القايدى 4,730.80              
0008353427 حميد سيف محمد صالح القايدى 6,309.00              
0056956865 جاسم سيف محمد صالح عبدR القايدى 356.00                   
0068732719 علياء عيM زوجه محمد حميد محمد بالحاج 200.00                   
0014591545 بثينه محمد عبدالرحمن جاسم الزعا#"  2,401.00              
0014717684 ريم محمد عبدالرحمن جاسم الزعا#"  1,001.00              
0050430824 شيماء محمد عبدالرحمن جاسم الزعا#"  2,201.00              
0057419352 محمد عبدالرحمن جاسم عبدR الزعا#"  1,130.00              
0060407072 فايزه مطر الزعا#"  5,778.60              
0090380704 اسامه مطر الزعا#"  4,840.00              
0086437952  [iجمعه راشد سعيد المغ Rعبد 4,601.00              
0078411326 Tالجس Rصالح عبد Rبدريه عبد 1,106.00              
0071087318 احمد محمد سعيد الوترى الظاهرى 215.00                   
0065312856 عادل عبيد ابراهيم عبدR السال   17.80                      
0002287951 عبدR عe سعيد احمد بن خلفان الزعا#"  30.00                      
0038489819 مريم سعيد عبيد 3,591.40              
0048400976  "iعبيد احمد راشد خصاو النق 44.00                      
0034164602 Tمحمد النعي tنا tسليمان نا 35,571.60           
0074933362  �cالمرزو Mعمر راشد احمد عبدالرحمن الرم 350.60                   
0013368992 سعود احمد سعيد 1.00                         
0083105218 امنه جالل مراد 12,642.80           
0042019750 سعيد مصبح عبيد محمد الطني�"  2,150.00              
0035520539  "iسالم راشد سالم بن فاضل اجت 15,803.40           
0098678845 يوسف محمد عe يوسف بن يوسف الطني�"  140.00                   
0095831375 خلفان سيف خلفان مصبح مسافرى 2,000.00              
0040932604 سعيد سالم هاشل عبدR القايدى 5,737.00              
0059059174 شمسه سعيد سالم هاشل عبدR القايدى 802.40                   
0090512190 مانع سعيد سالم هاشل عبدR القايدى 1,635.40              
0049332358 سعيد محمد عبيد محمد احمد الطني�"  1,800.00              
0004541230 عe سلطان احمد سلطان عe الدهما#]  560.00                   
0026636256 ب� سهيل راشد محمد الطني�"  180.00                   
0065598749 صالح حمد سعيد صالح المنصورى 16.00                      
0089453410  "iسلطان مبارك محمد الكت 316.80                   
0031130803 ف زوجه سعيد حمدان راشد �Eعذره مطر راشد م 1,000.00              
0069066249 ف الطني�"  �Eسعيد حمدان راشد م 0.40                         
0038313929 محمد راشد سالم نايع بن نايع الطني�"  2,658.20              
0037438593 سالم سويدان سالم رشيد بi] جتب 4,642.20              
0095252173 حمده حميد سيف النداس 4,601.00              
0009961372 عبدR سالم حمود عبدR القايدى 320.00                   
0003499057  "iعبيد سيف الكت 4,601.00              
0054732188 Tمطر عبيد عا#� عبيد الزح 20,379.40           
0027436044  "iاجت [cمحمد حمد محمد راشد الهاد 40.00                      
0003871342 خالد سعيد عe حمد الحافرى 801.80                   
0027791893 سعيد عe حمد الحافرى 2,000.00              
0062080356 سالم سعيد عe حمد الحافرى 400.00                   
0052755358 Tالزح eسعيد محمد هالل ع 2.00                         
0055691283 Tغصيب الزح eسالم هالل ع 7,631.00              
0071606662 Tالزح eسلطان محمد هالل ع 563.80                   
0007303246  "iمحمد بالرشيد اجت eسالم محمد ع 400.00                   
0017285833 عوشه عبيد بخيت ارمله محمد عe بالرشيد 3,940.60              
0028625224  "iفراريه اجت Rمصبح عبد DEعم 2,000.00              
0006256919 راشد سالم محمد سيف القايدى 630.00                   



0025793699  � ف الطني�" �Eعبيد سالم نايع م 4,601.00              
0008986387 eمها احمد محمود الع 283.00                   
0044520363 صبيحه عe زوجه عوض راشد سعيد عبيد 2,461.00              
0005778312 احمد جمعه عe سيف المحرزى 757.00                   
JO00631526  [ D]ايهاب طاهر شفيق شاه 880.00                   
0037137095 مريم عe زوجه معضد سعيد هويدن 2,301.00              
0050850695 مطر محمد عبدR محيان 1,000.00              
0012824192 سعيد نصيب سالم الطني�"  215.00                   
0007653323 عبدR محمد سالم حميد الطني� 440.80                   
0078765456 ه قناص راشد DEمن 88.00                      
0009834766 عبدR خليفه عe دلموك بi] جتب 270.80                   
0024459809 سلطان عe حمد خلف الحافرى 4,303.40              
0023851756 محمد مطر عبدR المسافرى 10,000.00           
0080035151 حامد عبيد حامد عبيد بن خليفه الطني�"  1,901.00              
0049008717  "iالملعاى اجت eسعيد ع eسعيد ع 206.20                   
SY00653189 eسوسن صالح شب 800.00                   
0081995694 مطر خليفه عبيد خليف الطني�"  54.00                      
0041886284 عe سيف محمد ثابت القايدى 4,742.80              
0005509021 سهيله محمد سعيد 4,601.00              
0064513371 eاليلي eمحمد ع eسيف ع 3,341.20              
0028392858 سيف محمد سيف بن نهيله بi] جتب 1,200.00              
0002471108 جمعه راشد محمد سعيد بن رشود المزرو? 10.80                      
0037900077 مصبح حسن سعيد عبدR المزرو? 43.00                      
0042262153 خليفه سيف حامد عبيد الطني�"  4,642.80              
0081249691 عe عبدR مصبح سالم القايدى 62.80                      
0009266519 عائشه سعيد زوجه سالم حمد عبدR بن فالق 1,070.00              
0065889059  "iحمد سالم بن فالق اجت Rسالم حمد عبد 2,530.80              
0093928216 عe سعيد محمد المحرزى 41,656.60           
0001292736 عe سالم سعيد محمد عايش القايدى 754.00                   
0001254409  "iمحمد سعيد سالم سيف الكت 600.00                   
0099879003 عائشه خليفه عe خليفه 200.00                   
0087514566  "iمحمد خلفان ضاعن الكع Rعبد 200.00                   
IQ00785634 عادل ريسان جهاد 49.00                      
0021834344  "iحسن محمد جاسم محمد الفراج الكت 560.00                   
0052909084 حمد عبدR محمد سلطان االمDE المزرو? 3,242.20              
JO00435214 عمر محمد عe ال_طاوى 600.00                   
0003577454 محمد مبارك سيف الجزي¨ 600.00                   
0011864007  "iمحمد سعيد سالم محمد الحافرى اجت 4,840.00              
IQ00137980 منار مهند جميل 263.00                   
EG00046839 طارق محمود سا  داود سالم 1,008.00              
IQ00650562 غسان سمDE بشDE سعيد حديد 371.60                   
0098670550 eفوزيه يوسف محمد صالح ال ع 230.00                   
JO00251239 احسان اسعد سليم جرار 26.00                      
0053197810 عبدR راشد عبدR راشد الح_~  800.00                   
0006522178  "iخالد محمد جمعه محمد النق 1,400.00              
0040799147 سعيد خلفان سالم خلفان مزرو? 2,509.20              
0072685708  "iعبيد محمد عبيد محمد النق 405.20                   
0091350945  "iجاسم عبيد محمد عبيد محمد النق 9.20                         
0011800513 Rعائشه عبدالرحمن عبد 4,642.20              
0076599344 عبدالعزيز خميس عe راشد البديوى 1,708.20              
0001265339 محمد عe حسن عبدR الهو#�  400.00                   
0001558825 عادل سعيد عe حسن سالم حنطو#"  1,003.00              



0059345671 موزه جالل محمد جمل الريايسه 100.00                   
0092078473 امنه سليمان خلفان 4,601.00              
0097823983 شيخه عبدR خميس زيودى 172.80                   
0023377755 دالل محمد صالح باقر 4,000.00              
0034987710 ورى [ [Eزيد الخ eحميد محمد زيد ع 680.00                   
0038571464 ] عe عبدR محمد الشوكه D]حس 3,100.00              
0006562695  "iالنق [iراشد خلفان عبيد المغ 2,000.00              
0001551980 حمدان سليمان راشد عe المرشدى 4,642.20              
0056966519 احمد يوسف شاكر عe البلو{~  629.40                   
0011381245  "iخميس خلفان االحبش النق Rمنصور عبد 200.00                   
0001246485 خميس حسن راشد خميس الزيودى 3,583.80              
0069576655 جاسم محمد حسن رجب الحمادى 1,540.00              
0023320335 eسالم زوجه خلف سعيد محمد الشب [iم 2,300.60              
0003816341  [iفيصل سليمان داود سليمان الحوس 3,500.00              
0009396878  "iالنق Rخالد محمد بن سالم عبد 67.00                      
0066255965 سلطان سعيد محمد عبدR حسا#]  2,300.40              
0055137820  "iابراهيم خميس سليمان محمد النق 684.80                   
0003662453 محمد يوسف احمد صالح سليمان 2,722.80              
0044814600 Tيف زوجه وليد صالح الفهي ~r ايمان محمد 5,667.60              
IN00459738 SAMEERA SHAHID HASAN KUMAR 6,220.00              
SY00243362 لينا محمد زهDE قناعه 4,608.00              
0002486505  [iالحوس Rحسن عبد Rحسن عبد 4,601.00              
0032069661  [iحسن الحوس Rحسن عبد Rعبد 4,601.00              
0055747430  [iحسن الحوس Rعبدالرحمن حسن عبد 4,601.00              
0005382776 ى DEميحد حمد ميحد محمد المه 20,000.00           
PK00987632 جاويد اقبال R ديتا 400.00                   
0068766147 ] عبدR الزرعو#]  D]مهره احمد محمد حس 2,461.60              
0005778579 فاطمه ابراهيم مراد عبدالقادر المازم 19.80                      
0078579622 ى DEخالد محمد احمد عبيد المه 80.00                      
0010178411 وفاء حمد احمد عبيد البح 665.40                   
0012987183 Rعبد Mعائشه احمد زوجه احمد سليمان عي 820.00                   
0008521014 عe احمد محمد ناt باصليب 431.60                   
0009475289 عبدR احمد محمد ناt باصليب 431.60                   
0009821454 محمد احمد محمد ناt باصليب 431.60                   
0010142965 فاطمه سالم ارمله احمد محمد ناt باصليب 462.80                   
0020169088 عمر احمد محمد ناt با صليب 431.60                   
0082692361 يوسف احمد محمد ناt باصليب 1,261.60              
4856640230 سالم احمد محمد ناt باصليب 431.60                   
0038947103 ثا#] سالم مو{ الحليان 7,447.20              
0092121494 Rزوجه عبدالرحمن محمد عبد [ D]نوال حس 320.00                   
IQ00075348 يوسف رزاق جابر 300.00                   
IN00698732 MOHAMMAD ALI AIYUBI 800.00                   
0050085671 ] صالح شالو#]  D]عبدالحس [ D]ام tعبدالنا 1,900.00              
0056750386 eعائشه يوسف مال ع 2,300.40              
0066601819 ابتسام جاسم محمد درويش 4,601.00              
SD00485840 محمد ابراهيم محمد عبده 100.00                   
0087359265 Tي "Eفهد عبدالرحيم ابراهيم اسماعيل ال 535.00                   
0082970796 مi] ابراهيم عبدR شكرى الماز  50.40                      
0094666754 يفه ابراهيم عبدR شكرى الماز  ~r 50.40                      
0012355899 ] عe حسن محمود D]حس 2,277.00              
0089079219 ] الكندرى D]حس eحصه ع 161.00                   
0001251254 حميد راشد عبدR حسن عe الش� 800.00                   



0003491478 eال ع Rنجالء محمد سلطان عبد 24.60                      
0089061881 ى DEجمعه خميس القط Mعي 4,642.80              
0035681017 عبدالغفور عبدالقادر محمد رسول الخاجه 1,720.00              
0056962058 محمد عبدR عe سلطان جوكه السيا#"  200.00                   
0005155567 بدريه عبدالعزيز 129.00                   
0097783536 عe محمد عبدR عبدالكريم 2,483.00              
0095529669 محمد احمد عبدالكريم محمد عبدالكريم 4,601.00              
0064299402 عe احمد محمد حا�" الحمادى 2,735.40              
0098986532 عمر عيM ابراهيم سليمان المازم 220.00                   
PS00065215  [ D]مروان ابراهيم خليل شاه 583.00                   
0093143624 عبدالرحمن عبدR محمود حسن الحمادى 359.40                   
0022106381 eع Rاحمد حسن عبد 133.00                   
0086946915 فاطمه حا�" عe زوجه صالح احمد محمد 229.80                   
0007787289 فتحيه لط�] عe حسن الهرموزى 1,840.40              
0006362599 خوله محمد سلطان محمد المخاوى السويدى 1,600.00              
0091356533 سيف جاسم محمد سلطان المخاوى 1,000.00              
0009253618 رقيه احمد زوجه سعود عبدالعزيز الطويل 80.00                      
0058769734 eمحمود ع Rزوجه يعقوب عبد Mامل عي 92.00                      
0072364581 نوره محمد عبدالعزيز سيف المدفع 160.00                   
0011256699 ] الصائغ D]حس eع [ D]حس 1,825.20              
0035569879 حمد باقر محمد حسن زباد االنصارى 82.20                      
QA00654572 عe عبدR عe سلمان الحداد 40.00                      
0093006772 ى DEام eغانم محمد دادى ع 3,061.80              
0049875716 سعيد سيف بن نجمه السويدى 5,251.60              
0082791456 محمد سعيد سيف بن نجمه السويدى 662.20                   
0031662757  �cمحمد المرزو Rعائشه محمد عبد 301.00                   
0049168111  �cمحمد المرزو Rعادل محمد عبد 1,200.00              
0097030036 بدر محسن حسن  ساجوا#]  988.00                   
0030274507 خالد احمد عبدالكريم حسن المازم 907.60                   
0027834307 عائشه عe مو{ زوجه عبدR عباس احمد 4,688.20              
0028930339 eعباس احمد ال ع Rفاطمه عبد 9,330.40              
0099123850  "iزوجه جمعه عبيد جمعه محمد الكع eموزه ع 160.00                   
PS00658294 R فرج [ D]منصور حس [ D]حس 76.80                      
0040532895 فاطمه محمد عe الهديدى 4,721.40              
0008486572 ماجد محمد سلطان محمد العويس 532.40                   
0026537717 لطيفه ماجد عبدR العويس 4,925.60              
IN00462187 NANDKISHORE NAGDEVE 2,633.80              
0035596881 وليد محمد عبدR احمد 261.00                   
0068375977 eمحمد صياح ال ع Rعبد 36.40                      
0065822152 خميس عبيد جمعه فرج المازم 1,200.00              
0008545421 حنان عبدالرحمن عبدR محمد الحمادى 1,150.00              
IN00125580 THEKKIL MOIDEENKUTTY SHMSUDHEEN 129.00                   
0009785426 Tامنه السيد محمد احمد سيد صالح الهاش 200.00                   
0075801435 محمد سلطان محمد خميس بن طليعه 45,212.00           
0003607100 احمد حسن عe عبدR االنصارى 2,000.40              
EG00994583 ه عبدالرؤف غريب DEام 160.00                   
PS00128870 اروى عليان احمد مطر 1,300.00              
PS00286527 رمضان سالم عبدالمجيد مطر 600.00                   
0063463199 eمحمد غالب محمد ع 200.00                   
PS00523496 سهاد سالم احمد السقا 4.20                         
JO00457329 Tسمر محمود جميل التمي 3,000.00              
0096427515 سعيد عبيد محمد عبدR العرى 100.00                   



PK00871543 SALIM YOUSUF ALI MOLEDINA 4,466.60              
JO00121254 محمد يوسف ابراهيم منصور 310.00                   
JO00107166 جمال عيM اسعد خورى 10,043.60           
IN00523065 JAGDISH MUKANDLAL GARG 2,000.00              
IN00845645 MOHAMMED SHARIQ 129.00                   
IN00817652 MURLI SATYANI 4,000.00              
PS00027872 جهينه محمد جليل 152.00                   
0027066681 نوره عبدR مراد عe محمد الماز  184.60                   
0054445317 هدى عبدR مراد عe محمد  الماز  2,282.80              
0070440059 هند عبدR مراد عe محمد الماز  6,002.00              
EG00346569 نايرى كيفورك ساهقيان 140.00                   
JO00374744 سمDE محمد عوده محمود 800.00                   
SY00256977 زياد نجيب وديع عياش 16,000.00           
SY00025695 MOHAMED ABDULKARIM HAYKAL 1.00                         
SY00235984 عبدالناt عبدالكريم هيكل 3,340.00              
SY00791150 زاهر محمد بيطار 2,012.40              
PS36685700 احسان ابراهيم ال_� 207.00                   
0015224715 عباس حسن بدر 3,123.80              
SY00186244 سناء rحان 1,000.00              
0028993143 مهره عبدR سلمان سليمان العامرى 303.40                   
0033237356 ه عبدR سلمان سليمان العامرى DEم 303.40                   
0033805097 ميثاء عبدR سلمان سليمان العامرى 4,642.00              
0051120357 سلمان عبدR سلمان سليمان العامرى 303.40                   
0073394189 محمد عبدR سلمان سليمان العامرى 303.40                   
0082327020 عمر عبدR سلمان سليمان العامرى 4,642.00              
JO00125543 حازم محمدنبيل حسi] ابوخلف 53.40                      
LB00848778  [iفايز رفيق حاسبي 6,000.00              
JO00698695 محمد حسام الدين رباح البسطا  620.00                   
LB00326695 عe ابراهيم اللدن 230.00                   
PH00246418 FRANCIS SANTOS RIVERA 172.00                   
JO00060501 يوسف محمود يوسف ابوالشوارب 157.20                   
JO00298276 رائد فؤاد نجيب الزبن 1,200.00              
0007875663 نعيم مهران عبدالرحيم غالم زرعو#]  1,225.40              
IN00649287 SADANANDAN THYNDIL LRISHANA 867.80                   
OM00639978 هيثم بن مرت£] بن احمد سلطان 240.00                   
EG00532165 تغريد سعد خالف 120.00                   
0012551339 eال ع Rمحمد عبد Rمحمد عبد 261.80                   
PS00787098 هيثم محمد عبدR مهنا 400.00                   
IN00351914 PRADEEP KUMAR MEHTA 1,130.00              
UAE6657969 جمال احمد صالح عبدالحميد 10,255.00           
LB00292976 ابتسام مصط�] عزالدين 4,537.60              
SY00275541 احمد ي� ديك 140.00                   
0037097160 ليe عبدالرحيم عبدالكريم احمد الزرعو#]  6.00                         
JO00115689 وائل ماهر محمود محمود 106.00                   
0098175485 حمد سعيد سالم بالعبد السويدى 450.00                   
0003872343 رضا احمد محمد رضا المازم 240.00                   
IN00235954 GEORGE THOMAS 430.00                   
UK00540239 FARES AL SAFEE 1,200.00              
IN00775480 ZAFAR ALI KHAN 400.00                   
JO00452185 ها#] احمد حسن الدله 2,500.00              
EG00089562 وليد عوضسا � عوضعامر 5,200.20              
0031178181  ~Mالحب eجالل ع 26,388.20           



SY00452278 باسيل عبدالكريم حاقو 402.40                   
0089637314 eخلفان صقر محمد ال ع 18,000.00           
SY00562911 را  محمد رشيد العبوش 200.00                   
JO00177881 سليمان محمود سليمان ابوفضه 2,000.00              
IN00069432 NAMRATA SURAJ 40.00                      
SO00380125 NADIA AHMED AMIN 25.80                      
SY00586933 محمد بشار سعدR عابد 60.00                      
0080071081 صباح ناt عبدR بوكاله 1,042.20              
PS00927525 اميمه عبدالرحمن حسن احمد الكرد 100.00                   
CA00658450 FATIN  AL KAYYALI 200.00                   
0044532551 رغده حمد محمد عمران تريم 1,000.00              
0033167121 سيف سالم محمد حميد الغدا#]  2,600.00              
SY00126532 فرحان جميل السماره 372.00                   
0090796419 Rلطيفه عبيد زوجه الشيخ احمد عبد 180.00                   
IQ00266781 نزار نجدت قاسم 200.00                   
SY00568413 نزار عe بكرى 423.00                   
0091497449 جاسم عبدR كشوا#]  1,230.40              
0054787690 عبدالناt رحمه عبيد احمد 1,750.00              
0001121959 حسن عبدR حسن عبدR الحمادى 430.00                   
0006057010 صالح سعيد محمد باعمران 524.00                   
0096719513 احمد سعيد محمد باعمران 17,674.00           
0006684586 hمحمد سلطان تربع العبدو eع 520.00                   
0084504457 عe ناt سيف المدفع 819.60                   
0065471284 امنه عمر يوسف جاسم الدو�] ال سنان 325.00                   
0026595900  �eجمال احمد راشد العوبد ال ع 635.80                   
0096806372 فاطمه عبيد جعفر 80.40                      
0054578138 eحسن رجب ال ع eعادل ع 1,598.40              
AF00871442 HABIB UR REHMAN HABIBULLAH 630.00                   
UAE0098245 ميد فارما للصناعات الدوائيه والكيماويه 10,000.00           
0028721903 صالح محمد عبدR العمودى 1,400.00              
IQ00995127  Diعمار محمود يح 200.00                   
PS00852336 مريم مو{ خليل العيله 504.80                   
JO00452895 يم ~r Rصالح محمد جاد 200.00                   
OM00652899 احمد بن صالح بن صالح الصوالح 450.00                   
0087652416 Tمحمد عبدالرحمن محمد السيد الهاش 400.00                   
SY00856314 خالد محمد ع�e جلل 700.00                   
MA00562911 ESSADYA SAHAIM 400.00                   
0041839319 مبارك باالسود مبارك حميد باالسود الدروع 13,000.00           
YE00762341 محمد صالح االشول الظاهرى 6,377.00              
0091904571 Tصنقور النعي Rشيخه سعيد حسن عبد 4,860.60              
YE00225652 � عe السعدى صالح نا�" 8,039.20              
0060516510 eبوع Rمريم محمد عبد 5,812.60              
0071051647 Rطالب عبد Rهدى خليل عبد 685.00                   
0004298646 Tسالم النعي eسالم ع eع 480.00                   
0033293601 eمحمد حبيب اسد ع 400.00                   
BH00094541 عائشه عبدR جعفر محمد 100.00                   
0072401095 اسماعيل عبدالرزاق اسماعيل دورا#"  151.60                   
0081887308 عائشه اسماعيل محمد عبدR دورا#"  520.60                   
IN00086432 ATUL DHAWAN AND OR CHARU DHAWAN 2,500.00              
UK00268541 JAMAL YOUSIF DARKAN 2,800.00              
0023932830 ساره محمد ح�"  1,294.40              
0071992607 وفاء احمد عe احمد 1,316.40              



JO00816332 ] طهبوب D]بهجت فط Diيح 3.80                         
IN00953289 MOHAMMED FAREEDUDDIN KHADRI 600.00                   
JO00229203 ] فخرى الهنداوى D]احمد حس 4,000.00              
JO00403505 داود عبداللطيف سليم الفار 1,020.00              
JO00482645 فاروق سعدو سالم الراس 1,000.00              
IQ00052159 محمد قاسم حبش 8,600.00              
EG00081762 محمد سامح عe مصط�]  600.00                   
0062886388 اما#] سالم عبدالقادر الزبيدى 510.00                   
0085721627 سالم عبدالقادر الزبيدى 14,445.00           
0039544627 راشد حمد محمد الشمالن شوي� 14,256.00           
0082693100 حصه حمد محمد الشمالن شوي� 1,000.00              
0088215604 Rعبد "Eقم [iم 4,351.00              
UK00645208 EZZEL DEEN TUBEILEH 200.00                   
0001231254 كيالنيه مصط�] زوجه حسن محمد احمد 3,340.00              
0071615619 فخريه حسن محمد الحمادى 530.20                   
0001298870 ] عبدR فضل الحمادى D]ماجد حس 52.00                      
0010795143 eغانم سعيد سلطان الغف 1,200.00              
EG00632658 سماح محمد منDE محمد ابراهيم 300.00                   
IQ00932841 ] خليل محمد حسن الشماع D]حس 106.80                   
IQ00968522 ] محمد الطويل D]رجاء حس 325.20                   
IR00232549 MOHSEN AMIR AHMAD MOHSEN MOFID 500.00                   
LB00784404 زينب عe كر� 760.00                   
NZ00548512 JOSEPH LYALL WALLIS 46.00                      
OM00568411 بدر بن سليمان بن سيف الغافرى 110.00                   
SA00075312 فيصل بن عبدالرحمن بن محمد رمزى عداس 80.00                      
SA00416721 ى DEماجد بن عبدالمحسن بن سلمان السم 696.40                   
SA00671954  DEعبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن االم 1,200.00              
SA00754439 سلمان بن عبدR بن عe الفوزان 22.00                      
UK00322654 JOHN MICHAEL RAVEN & CINDY L GUNN 2,100.00              
0064508409 هيفاء راشد عبدR قسوم 97.80                      
PS00245484 سمر محمود احمد عبدالرحمن 128.00                   
0015315435 زينب ابراهيم حسن زوجه محمد عبدالرزاق 4,601.00              
JO00269556 اسامه قاسم محمد الذيابات 4.20                         
0050790826 هيثم محمد مو{ عيM ابوحليقه 23,005.00           
0054495576 محمد مو{ عيM ابوحليقه 41,000.00           
0019577353 عبدالرحمن محمد حسن الحمادى 2,000.00              
YE00857434 فوزيه عبده عبدR طارش 200.00                   
0086655393 نوره رشيد حسن يوسف 4,652.00              
0098282551 محمد رشيد حسن يوسف 4,652.00              
0057792743 مطر محمد مطر هزيم المسافرى 184.00                   
0005522323  �

ورثه المرحوم /احمد محمد ابراهيم الزرعو#] 31,337.80           
0033123179 Mسالم الضحاك الشام Rمطر عبد Rعبد 12,700.00           
SY00251465 محمد رياض احمد حكيم 2,000.00              
EG00123627 ابراهيم ابراهيم محمد راجح 2.20                         
LB00827651 جورج الياس الريف 1,660.00              
JO00182923 نبيل مو{ ابراهيم مصلح 706.40                   
JO00255656 ايهاب خليل محمود صالح 9.80                         
0051048489 حسن عبدالرحمن محمد 3,130.20              
IQ00997823 سعد يوسف حمد 272.40                   
0029221970  �cاالنصارى مرزو eمحمد عبدالرحمن ع 400.00                   
IQ00852852 عe ناطق كمال 52.60                      
UK00652314 LAMYA ABDUL JABBAR ALZUBAIDI 673.00                   



YE56931462 اقليم عe مكرد 610.00                   
CA00134565 AYMAN Z BADAWI 107.00                   
PK00954476 FIKE HASSAN MALEK 600.00                   
0061649788 فيصل عe طاهر عe الحمادى 494.00                   
0071636041 eزا ع DEجابر احمد م 61.20                      
0090885428 Tفهي Rفاطمه احمد عبد 4,840.00              
0006544123 عبدR عبدالرحيم عبدR صفر 40.00                      
JO00376257 هيثم احمد محمود عويس 1,700.00              
0056713246 وفاء عبدR عبدالرحمن 346.00                   
0031580601  [iخلف محمد الحوس eع 2,400.00              
0065293939 ابراهيم محمد ابراهيم محمد الحواى 146.00                   
0031878663 حمد ابراهيم حمد ابراهيم الجروان 4,601.00              
PS00465400 ] صادق D]مروان محمود حس 215.00                   
0015419956 ادريس احمد محمود سالم 1,400.00              
0071235581 محمد صالح عبدR محمد حنايا السويدى 19.80                      
0007773392 eسالم ال ع eخالد ع 7,358.20              
YE00452145 EQBAL ABDUIKHALEQ ESHAQ AHMAD 209.80                   
0006611166 ] الخاجه D]لطيفه محمد زوجه هارون رشيد ام 1,259.20              
0006824130 طارق محمد يوسف عe حا�" العو¤]  3,870.00              
0047639336 ] احمد الحمادى D]احمد حس 2,000.00              
JO00954436 خالد محمد عبدالساتر سويدان 1,540.00              
0066852474  [iحسي Rسيد اسماعيل سيد عبد 3,554.00              
IQ00951712 صالح حماد عبد محمد 7.80                         
0006856315 eحمد فهد سيف ب� ال ع 1,242.80              
0023625414 شذى ابراهيم محمود احمد عالن 555.60                   
0081716494 محمد عبدالرحمن محمد صالح 460.00                   
0009866501 حميد ابراهيم احمد حميد الحمادى 298.00                   
0003154812 جمال محمد سلطان عبيد ابوالزود 391.60                   
JO00165211 خالد عبدالقادر احمد عبدالقادر 298.00                   
PS00836514 محمد خليل ابراهيم 2,000.00              
PAK0034028 SYED SHAHZAD AFZAL 380.00                   
IQ00576567 عe محسن جاسم 2,000.00              
0006225987 عe احمد سلطان عبيد ابوالزود 800.00                   
IN00536957 JOSE PAPPEN 800.00                   
0054221607 ابراهيم احمد الحمادى 1,240.40              
SY00984533 ها#] حسن محمد شميس 1,400.00              
0022358934 عبDE سا � عبدالحافظ 2,731.20              
IQ00198276 خلود نsى مهدى 800.00                   
IN00042541 NARWADE MUSTAK AHMAD GOUS 2,800.00              
0056809809 عبدالعزيز عبدR محمد رفيع الهرموى 460.00                   
0009021979 eمريم محمد حسن مطر ال ع 16.00                      
0041408686 eفاطمه محمد حسن مطر ال ع 30.00                      
0051695656 صالح عe حسن الشماع 4,000.00              
0059500013 عصام عبدالرحمن حسن عe الزرعو#]  4,140.00              
IN00370306 MANI LAKSHMANAN 450.00                   
JO00456892 Mفواز جمال عارف النابل 4,000.00              
JO00548900  [ D]مؤيد رشيد عبدالفتاح ياس 248.00                   
0048395265  [ D]حس eفاطمه محمد ع 1,230.40              
JO00999958 ايمن سميح محمد سعيدان 43.00                      
EG00882645  "Eعمرو عبدالشكور عبدالعزيز ج 730.60                   
JO44992174 رواد بشDE راتب ابو حجله 879.60                   
PS00258641 اسماعيل محمد احمد زيدان 880.00                   



JO00218542 اسامه كمال عبدR حامد 400.00                   
JO00541497 محمد كمال عبدR حامد 2,700.00              
IR00410056  "Eاك Tهومن محود نعي 260.00                   
0009238529 عe خليفه عبيد اسماعيل الغيض 1,770.00              
JO00687813  [ D]فراس ماهر شفيق شاه 1,900.00              
0065925477 ] عطيه D]حس eعصام عبدالقادر ع 452.80                   
SY00991245  "iميساء مامون اال دل 211.00                   
MA00396866  DEخديجه محمد اغم 1,150.00              
0047618275 يفه عبدالكريم عe زوجه عe محمد توفيق ~r 1.00                         
PS00548744 فاتنه عيد خليل عبيد 1,735.60              
EG00674032  DEمحمود محمد عبدالحكيم محمد زع 20.00                      
0001212548  �cالسو Rشيخه محمد صالح عبد 129.00                   
SA00568487 امال بنت عمر بن عبدR بفلح 300.00                   
SA00693564 االء بنت عمر بن عبدR بفلح 128.00                   
SA00843177 اعتدال بنت عمر بن عبدR بفلح 300.00                   
0045587713 eراشد ال ع eخالد محمد ع 260.00                   
0085258624 ى DEسلمان المه eع Rثامر سعيد عبد 15,000.00           
BH00651125 السيد عمار مصط�] ماجد م� 60.00                      
0006874477 ب� سالم سعيد المظلوم السويدى 4,881.20              
SY00276223 سا  نزهه بشار الجابرى 596.40                   
IN00426684 PRADEEP KUMAR MALHOTRA 74.00                      
0021976164 Rخالد جاسم هندرى عبد 615.60                   
SA00745874  [ D]موفق بن محمد بن مو{ بوخمس 280.00                   
CN00288324 ZHAO TIANWEN 780.00                   
PK00375541 ASGHAR ALI MUHAMMMAD 400.00                   
0039181833 فاروق عبدالرحمن جاسم قراطه 10,499.20           
0002071978 خالد جاسم سيف المدفع 2,680.20              
0002744018  DEخليفه سعيد بن طارش ابومه [ D]حس 4,642.20              
0006688812  DEهند خليفه سعيد عبيد بن طارش ابومه 2,122.00              
0022116321 eال ع eاحمد ع eمحمود ع 6,160.00              
0005414744 Tسلطان سعيد حارب سيف العمي 10,800.00           
IQ00765409 الياس حنا الياس مدبك 76.00                      
0026694810 Mمحمد معضد عبيد الشام 9,000.00              
0074878492 مi] عe محمد ال صالح زوجه محمد معضد عبيد 2,039.20              
PAK0087651 SYED RAZA ALI ZAIDI 200.00                   
0023694821 Tالجس Rسبا محسن محمد عبد 4,730.00              
0044754843 محمد ميحد عe ميحد السويدى 200.00                   
UAE0069631 ز الخاصه ذ.م.م DEمدرسه بايون 30,000.00           
0046784903 خالد محمد غلوم سالم 86.40                      
0068713779 احمد حسن محمد حسن البلو{~  4.20                         
0009473794 eحمد عبيد راشد طروق الغف 4,684.40              
0092890502 eعبيد راشد طروق الغف 301.00                   
0091245946 محمد سيف عبيد الهاجرى 51,800.00           
JO00421196 ايمن راجح احمد حبوش 370.00                   
0052665026 عمر خليفه سيف خلفان الشاعر 18,200.00           
IN00212712 SALIM MOHMED MASTER 600.00                   
JO00204081 رنده محمد حسن جنيدى 1,100.00              
0004863899 eمروان عبدالرحيم محمد طاهر ال ع 350.40                   
0099007651 راشد رحمة عبدR العويس 800.00                   
USA0087565 RAED MOFID AMMARI 200.00                   
PS00565417 وداد خالد قدوره 25.60                      
PS00076436 حسام اسماعيل هاشم حسنيه 7,030.00              



IN00421570 MANU PAZHAYAPEEDIKAYIL 800.00                   
IN00254628 GANDHI ASGARBHAI ISMAIL 400.00                   
0087556804 جاسم محمد محمد بخيت السويدى 4.00                         
SY00196488 عماد عباس محمد 1,600.00              
SA00245740 مi] بنت عبدR بن عبدالعزيز الفايز 321.00                   
IR00524975 ] ابراهيم محمد صادق حكم زاده D]محمد ام 2,000.00              
UAE0006621 JERMYN CAPITAL (L.L.C) 8,000.00              
LB34881095 نتاليا محمد ضاهر 200.00                   
UK00986534 HATIM ABDIN ABDELAZIZ 211.40                   
AF00758063 حبيب خان ظريف خان 1,440.00              
PAK0098644 AZIZ GUL HANIF GUL 143.80                   
0081224304 eابراهيم احمد ال ع Rعبد 1,400.00              
LB00394507 محمد عصام عادل جانبيه 1,000.00              
IN00992467 SARFARAZ HUSAIN RIZVI 166.00                   
EG01092756 محمد ابراهيم عe سيد احمد 200.00                   
0031697772 ناt سالم احمد سالم بi] حماد 360.20                   
0039126661 ] محمد ابراهيم محمد الزرعو#]  D]ياسم 4,000.00              
JO00658874 نجوى خالد عبدالرحيم احمد الخواجا 860.00                   
0094066032  DEابومه [tمحمد سلطان خلفان محمد بن حا 3,655.00              
IQ00054510 ] جباره D]حس eفؤاد ع 900.00                   
0038077818 ى DEب� المه eراشد سعيد ع 4,642.20              
IQ00915835 مؤيد رشيد اسماعيل 870.40                   
PS00336284 محمد عبدالرحيم محمد الغفرى 3,000.00              
0028690279 عe سالم صالح الكر#"  32,010.00           
IQ00672186 ليe جبار هادى 10.00                      
US00387265 KHALED YAHYA YAFAI 950.00                   
JO00765540  [iاحمد السفاري [ D]اسامه محمد تحس 11,660.00           
0006589677 eسعيد سيف راشد بن سويف ال ع eع 1,540.00              
0089805345 عائشه عبدR محمد 150.40                   
JO00289786  ~Mمحمد الع Rمحمد عبد 600.00                   
IQ00017625  [ D]قحطان محمد ياس 200.00                   
IR00658295 MOHAMMAD BABAJAN ANSARI 1,461.60              
JO00984593 منDE احمد سليمان اوهيب 4,400.00              
0013544396 خميس محمد خميس محمد بن خادم السويدى 430.00                   
JO00129837 عليه عبداللطيف احمد مو{ 610.00                   
0082893743 سوده عبدالفتاح زوجه خالد خليفه دسمال 1,400.00              
CA00213622 ROSANA ELASHKER 71.80                      
PAK0063251 SHAHID NAWAZ KHAN 700.00                   
SA00368928 ] الصالح D]خالد بن توفيق بن حس 94.60                      
0098741125 ايمان سعيد ع�e سعيد المحرزي 666.60                   
EG00198424 الضبع احمد ابراهيم بر? 1,600.00              
0038754125 فتحيه عبدR احمد القايد 200.00                   
DK00012531 GHASSAN KHALIT CHIHATLI 6,110.00              
0033954472 محمد عبدR يوسف احمد الحمادى 830.00                   
0006549123 نجالء عبدالعزيز زوجه عبدR محمد سالم 436.60                   
0005452379 عوضمحمد عبدR العمودى 164.80                   
0045463285 نشوى رزق احمد 236.00                   
0068628065 محمد عبدR عوض العمودى 5,864.00              
PK00135879 NASIR MEHMOOD MUKHTAR AHMED 210.00                   
0031383996 يوسف محمد يوسف سليمان 3,600.00              
JO00564203 محمد فيصل تايه شخنور 2,080.00              
0033721143 eعبدالرحمن عبدالقادر احمد محمد ال ع 4,601.00              



0052313698 eعائشه عبدالقادر احمد محمد ال ع 4,601.00              
0082754850 eهند عبدالقادر احمد محمد ال ع 4,601.00              
0090079094 eعبدالقادر احمد محمد ال ع 6,901.40              
0091505441 رقيه محمد زوجه عبدالقارد احمد محمد 11,502.40           
0097961467 eروضه عبدالقادر احمد محمد ال ع 4,601.00              
0099101781 محمد عبدالقادر احمد محمد 4,601.00              
JO00282756 ايهاب محمود احمد المغر#"  106.00                   
0015883147 حبيب حسن احمد 2,201.40              
SY00844527 فاروق احمد جاكوش 2,550.00              
0054774959 eحسن يوسف حسن ال ع 660.00                   
0022205087 عبدالحكيم مصبح خلفان السويدى 1,000.00              
0045197864 Tعمران حميد النعي Rعمران عبد 1,000.00              
0002563011 خوله عe ال عe زوجه عبدالرحمن ابراهيم 1,010.00              
EG00625541 سوسن حن�] محمود محمد سحاب 258.20                   
0050867992 خليل ابراهيم عبدR حسن 601.00                   
0093213643 بك خديجه عe زوجه احمد محمد حبيب محمد م_~ 2,401.00              
0008743247 يحDi يوسف احمد محمد حمادى 200.00                   
IN00648039 SAYEED ABUBAKAR AMODI 400.00                   
0037307291  "iابوشلي Rهشام عبد 2,420.00              
0050173215 سيف محمد سيف سيف السويدى 6,133.60              
0062762367 hعبدالرحمن العبدو Rغيث عارف اسد عبد 2,473.60              
0006524887 eلخيلب ال ع Mسيف عي Mعي eع 800.00                   
0005386888 محمد مو{ رمضان 132.00                   
0011580711 عفيفه ابراهيم زوجه عبدالرضا حسن سجوا#]  3,697.20              
0086702491 ماجد سلطان خليفه سلطان العسم 320.00                   
0060715384 يوسف محمد يوسف عe حا�" الريس 180.60                   
0024780370 فيصل عبدR عبدالرحيم عبدR كشوا#]  367.40                   
AU22457748 OSSAMA ZIAD EID 39.40                      
0089420886 احمد محمد احمد يوسف االحمدى 200.00                   
0058524611 حسن عبدR حسن جمعه 158.20                   
0001824428 ] سجوا#]  D]سعيد شعبان عبدالحس 200.00                   
0041870715  [iالمعي Tزينب صالح مد#] انصارى قش 1,350.80              
0054983212 يوسف درويش محمد صالح الحمادى 460.00                   
00711295033 طالل سالم عبدR حسن الصابرى 642.80                   
0072013838  [iمحسن حسن ابراهيم الحوس 3,200.00              
0064928281 نوره محمد عe بورحيمه 2,420.00              
MA00285945 Tمحمد اسامه العل 400.00                   
0096540020 ابراهيم محمد ابراهيم محمد الميا� 860.00                   
0099511477 مان "Eعهود احمد حسن احمد ام 56.00                      
0014970929 فاطمه مو{ سيف عبدالرحمن محمد حوير 4,601.00              
PS00256865  �

سمDE عفو عبدالرحمن قبا#] 400.00                   
0034972121 ] المطرو{~  D]جاسم عبدالرحمن جاسم الدخ 1,300.00              
0002206765 R غلوم محمد المازم DEحمد محمد خ 20.80                      
0009755914 R غلوم محمد المازم DEمحمد خ 11.80                      
0026573565 ريما سمDE فضل عباس 300.00                   
0052150101 Mثا#] ب� الشام 3,017.00              
0079219659 Mب� ثا#] الشام 2,996.00              
0001277631 يه اسعد سعيد DEخ 63.00                      
0081256099 عe احمد عبدR الخورى الريا  4,946.60              
0071366167  [iحان حسن محمد حسن المعيr 2,000.00              
JO00063602 هيثم رب� سعيد احمد 600.00                   
US00078511 ABED DELILAH DERBAS 400.00                   



JO07690549 روز اكرم عوض الصايغ 560.00                   
IN00622987 NAIMISH NAVINCHANDRA SHAH 1,000.00              
JO00585644 ] حجاز D]فراس طاهر حس 697.00                   
JO00467199 عبدالحليم عبدالرحيم عبدR موحد 13,950.00           
MA00984420  [ D]سامر حس 100.00                   
0082094331 سميحه سالم مو{ الحليان 1,230.40              
IN00541852 FERRAO GREGORY GEORGE 300.00                   
UK00854125 SYED RAHIM AHMED 179.40                   
JO00251655  [ زياد مصط�] احمد ابول[" 200.00                   
PAK0065210 MUHAMMAD AYUB 2,000.00              
0003876278  "iبالرشيد اجت eعبيد ع eمطر ع 1,040.00              
0005156911 عائشه عبدR يوسف زوجه راشد محمد عباس 100.00                   
0098854697 Mالغزال الشام eرحمه ع eع 15.60                      
0095553365 Mجاسم راشد خلفان الشام 220.00                   
0049930286  "iالكع Rسالم سعيد عبد 2,580.60              
0010468438  �cنوال محمد صالح المرزو 1,176.60              
0039654711 Rاحمد عبد Rمحمد عبد 400.00                   
0006878228 Tمحمد الجس Mخالد ابراهيم عي 32.20                      
0002563955 ] احمد الزرعو#]  D]محمد ام Rعبد 400.00                   
0025697766 ] احمد الزرعو#]  D]يوسف محمد ام 200.00                   
0053324855 ] احمد الزرعو#]  D]محمود محمد ام 1,200.00              
0045106993 راشد عe مراد عيM المازم 4,601.00              
0056289155  [ D]احمد رشيد حس [ D]حس 1,608.80              
0025118270 حميد عبيد خليفه عبيد ابوشبص 1,370.00              
0063756251 سعيد زين سعيد زين الزبيدي 648.00                   
0091467930 عبدالبارى زين سعيد زين الزبيدى 136.40                   
0099210785 hالعبيد Rحسن عبد Rيوسف عبد 260.00                   
0057975376 امنه محمود عe البناء 2,039.00              
USA0097673 HASSAN MOHAMMAD ABDULLAH 7,600.00              
0098134110 eعبدالرحمن يوسف ع Rعبد 1,288.00              
0086925926 عبدR محمد حمدان الدرم� 400.00                   
0006146120 خالد محمد عe محمد حمد السا#" الش� 2,940.00              
0094874458 عبدالوهاب محمد احمد االنصارى 4,003.00              
0013152546 عبدالرحمن محمد طاهر عبدالرحمن الزرعو#]  19,339.60           
0039207731 مريم محمد عبيد راشد المجر 4,239.60              
0066852122 يوسف عe خلفان صندل 8,994.60              
0006658413 عمر راشد عيM مو{ الماز  176.00                   
0037050273 ] المال D]عبدالعزيز محمد ام [ D]ام 660.00                   
0066761604 Mجاسم محمد اسماعيل محمد الرئي 4,000.00              
SA00753417 غيث بن احمد بن عe الشعالن 80.00                      
0004277882 eاحمد هادى ال ع eع 830.00                   
SA00770144 خالد بن عبدR بن مكT الجنيدى 1,000.00              
0009042699 Mزوجه محمد سيف الشام Rاسماء عبد 100.00                   
0030779747 ى DEحمدان احمد محمد سعيد غافان المه 90.00                      
JO00345753 tالنا Rجمال عبدالحميد عبد 1,290.00              
0099987868 محمد راشد سالم عe العويس 800.00                   
0044239865 Mابراهيم محمد عي 15.20                      
EG00214794 rحان نا�" rحان عسقال#]  140.00                   
OM00693266 سلطان بن حسن بن عبدR الحمادى 80.00                      
IE00254250 AHNAD ALAWLA ALANNI 800.00                   
PS00991857 hيوسف عبداله الكيا Rعبد 400.00                   
7939312173  "iسعيد حمد مهناء الكع eع 2,300.40              



0080485038 eيف احمد ال ع ~r عبداللطيف محمد 4,060.00              
0009380125  [ D]حس Rعبد "Eرهام محمد قم 127.00                   
0024804504 ثمنه سالم زوجه عبيد خميس خلفان حارب 10.00                      
0006781843  "iحمد سالم عبيد العامرى الكت 600.00                   
JO00671047 ]ه DEمالكيه عبدالرحمن ابو جم 10,750.00           
PS00975542 ]ه DEمحمد احمد عبدالرحمن ابوجم 2,000.00              
IQ00412799 خوله جاسم محمد خلف 705.00                   
IQ00658577 دنيا غازى سعيد او دينا غازى سعيد 1,052.00              
IR00689571 ABDOLKHALEGH HAJI SEYED ALI JAVADI 1,800.00              
0001245712 وفاء عيM عبدR مو{ المنصورى 91.00                      
SA00726957 صالح بن عe مفلح الهشبول 186.80                   
JO00623347 محمد عبدالعزيز قاسم محمد 300.00                   
OM00266452  "iبن سالم بن سعيد الكع Rعبد 1,000.00              
0026539886 ثريا محمد عبدالرحمن 5,600.00              
0032654748 مرضيه تيمور زوجه عدنان سعيد ماجد 535.00                   
0004578639 Mمحمد شمل رئي Rحسن مراد عبد 1,700.00              
SY00862678 اسامه مصط�] نsى 15.00                      
PS00659211 زهDE محمد الحصان 256.00                   
0098695866 صفاء عe زوجه مروان محمد سلطان عبيد 600.00                   
IN00652493 SACHIN SATISH GADOYA 148.00                   
PAK0012349 NOUREEN IBRAHIM 51.60                      
0082109623 غريبه سيف زوجه مهDE عe يعروف بن شنه 165.00                   
0098745600 مريم حسن زوجه حسن ع�e منصور 189.20                   
OM00362250 عائشه بنت خميس بن عبدR البلو{~  674.40                   
OM00581427 سعيد بن عe بن مراد البلو{~  760.00                   
0023154657  "iسيف النق eمو{ ع eمشعل ع 2,000.00              
IQ00984157 eز� حسن كاظم العجي 200.00                   
0092676766 مها عبيد يوسف عبيد حرمول 100.00                   
JO00754138 منDE عبدR حسن 105.00                   
0044931544 Tشبانه الجس Rسلطان محسن محمد عبد 6,000.00              
0099737984 ] كلندرى D]حس Rكلثوم عبد 3,092.00              
0052308242 جويريه عبدR ارمله جابر عبدR سالم ع 247.40                   
0099786634  �cالمرزو Rمحمد حسن عبد Rعبد 389.00                   
JO00578638 منذر جريس يوسف البندك 2,735.00              
SY00188269  DEابوشق eخالد ع 140.00                   
LK00128940 WIJETUNGA MUDALIGE CHAKRAPANI WIJETUNGA 70.00                      
0058402357 عبدR عبدالعزيز عبدالرحيم النمر 2,000.00              
JO00597810 عالء اسامه محمود مقدادى 100.00                   
0035384901 Mعبيد الشام eسعيد احمد سعيد ع 500.00                   
0099112034 اسماعيل محمد عبدR عبدالقادر محمد 709.00                   
IQ00986528 ياr محمد نجيب 120.00                   
YE00058500 Rعبدالرب عبدالرحمن عبد [iم 42.00                      
UK00266272 YUNUS YUSUF BOBAT 7,960.00              
JO00617815  [ D]قاسم اسماعيل قاسم شاه 801.80                   
JO00879454 عزت عبدالقادر حسن مو{ 344.80                   
0005677181 محمد مو{ حسن عe المازم 140.60                   
YE00542833 مازن محمد محمد كليب 400.00                   
0025693464 حسن راشد اسد اسماعيل المال 4,000.00              
IN00234876 ANVAR ADIMA KUNJU 4,004.40              
PK00995230 QAISER YOUSAF 400.00                   
0009797656 مريم مفتاح سعيد مجدم الزعا#"  50.00                      
LB00788974 فرحات سليم كيوان 1,644.00              



JO00871432 عمار حر#" يوسف فضه 10.00                      
JO00658741 محمود مو{ ابراهيم الصفدى 0.20                         
0027153190 مريم خميس زوجه السيد محمد رحمه المزرو? 2,643.60              
PS00745287 مصط�] محمد عبدالرحمن زقوت 700.00                   
PS00458023 شمس الدين احمد شمس الدين العما  100.00                   
PS00569631 فراس منصور عبدR نصار المsى 153.80                   
IN00452805 SHAFAKKAT HUSSAIN 1,200.00              
EG00852147 ى حافظ "Eمحمد ص [iم 940.00                   
PS00451766  DEاحمد خض "Eفؤاد ج [ D]ياسم 200.00                   
0016412301 جالل حا�" كرم البلو{~  1.20                         
PS00125590 يف يوسف ثابت ابوطه ~r 90.00                      
0076433382 امل سيد محمد سيد 400.00                   
EG00390680 جمال مصe السيد احمد 91.00                      
0001828182 عe يوسف عe صقر بi] حماد 1,191.40              
0007455827 الوليد خالد احمد الخادم منصورى 6,000.00              
IN00780932 MEENA MAHAL 322.20                   
0044286984 فهد مو{ محمد حسن الدرم� 400.00                   
0001245620 احمد صالح خلف صالح الزعا#"  2,785.60              
0053114832 عذيبه سيف ثابت مصبح 4,729.40              
0004988999 ] الهرمودى D]محمد ام Rعبد [ D]خالد ام 330.00                   
PK00742585 DIN BAD SHAH MALIK JALIL SHAH 3,801.40              
PS00384565 محمود سليم بركه 2,828.00              
0081801061 مروان راشد سيف سعيد الجروان 5,368.40              
0096852944 نوال عe محمد عبدR الشيبه 1,420.00              
0099914276 eمحمد احمد ال ع Rعبد 500.00                   
JO00916321 خلدون حسن مصط�] محمود 320.00                   
0006044147  "iخلفان سالم خليفه مسلم الكع 3,401.00              
0084326991  "iشيخه خلفان سالم خليفه مسلم الكع 4,601.00              
0098716482  "iه خلفان سالم خليفه مسلم الكع DEام 4,601.00              
0025163529 امينه باشو خان مستان 860.00                   
0047557798  "iحان الكعr محمد خلفان مطر 1,150.40              
JO00695511 محمد عبدالحميد محمد الصمادى 2,600.00              
0047593555 نعيمه عبدR المطوع زوجه خليفه المويج¨ 3,200.00              
JO00041784 محمد خميس محمود ابوخربق 867.80                   
PS00861351 اياد محمود ابراهيم الشاعر 78.00                      
0078787870  �

ى حمد حمدان المطرو{~ ب_~ 565.40                   
0009900814 محمد عبدR ابراهيم البلو{~  2,461.00              
0053746221 eموزه محمد حسن العلي 4,000.00              
0006563298 Mحارب خميس حارب الشام Rعبد 600.00                   
0095979303 ناجيه محمد عبدR عبدالكريم العطار 4,684.40              
0006391919 فيصل عبدR عيM خليفه بوشهاب السويدى 156.00                   
0011524796 محمد عبدR محمد 1,294.40              
0014317859 ساميه حمد احمد البح 2,385.80              
0099356780 eاحمد سالم عبيد سيف العلي 1,640.00              
BH00376376 الشيخه لولوه بنت خليفه بن سلمان ال خليفه 5,676.00              
0005232156 Mبوفرحه الشام Rعبد tحميد نا 220.00                   
0066143282 eسالم سعيد سالم علي Tسل 4,601.00              
0029324238 نعيمه عبدR زوجه عبيد مبارك خميس احمد 530.00                   
0030057886 فاطمه عبدR زوجه عبدR عبدالرزاق 200.00                   
0065636478 فاطمه عبدالرزاق عe محمد العو¤]  1,000.00              
0008738227 Tمريم راشد زوجه عبدالرحمن سالم النعي 4,601.00              
0028954274 Tالنعي Rسالم عبدالرحمن سالم عبد 4,601.00              



0016265934 Tالنعي Rسالم عبد eايمان ع 4,642.20              
0041729822 امنه مصبح ناt مصبح المزرو? 49.20                      
0069436182 نوره مصبح ناt مصبح المزرو? 49.20                      
0074309811 فاطمه عبدR حمد بوشهاب 49.20                      
0076958549 مصبح ناt مصبح المزرو? 49.20                      
0068816689 احمد خليفه محمد السعيدى 2,113.40              
0055326269 حسن جاسم احمد 46.00                      
0057087998 eتها#] جابر ع 46.00                      
0008122812 عيد جمعه عيد جمعه الزعا#"  960.00                   
0032397516  "iخليفه محمد سيف محمد الكع 1,090.00              
IN00789909 JAVED YAKUBBHAI ADENWALA 200.00                   
0002342346 شيخه ناt خلفان السويدى 1,388.40              
0016526332  DEسلمان بومه Rاحمد سعيد عبد 227.00                   
EG00362363 محمود وجدى عباده احمد 100.00                   
PS00873092 ها#] ابراهيم محمد الطويل 1,821.00              
SA00456526 � طاهر الشهاب مؤيد ح�" 80.00                      
SY00253614  "iمحمد درويش الط eلي 8.00                         
SY00674450 مهند مصط�] و#�  2,600.00              
0081471331 شمسه محمد عe المرى 123.00                   
0028252965 ي DEنجالء محمد خليفه بن غانم الحم 690.00                   
EG00915620 يف محمد عبدالحليم فضل اسماعيل ~r 185.40                   
0003658547 ى DEعبيد المه eعبيد ع 2,600.00              
0022365478 عبدR راشد خصيف مصبح بن خصيف 3,010.00              
0006365585 eعارف خليفه بخيت خلف بن هندى العلي 780.00                   
0084085583 خليفه بخيت خلف بن هندى 4,688.20              
0006111110 احمد ابراهيم جمعه عبيد المطرو{~  4,601.00              
JO00695324 صفيه جودت عايش مصط�]  600.00                   
0001385956 سعود عبدR سعود الدوrى 1,400.00              
0001266520 Mحميد حارب الشام eصقر ع 60.00                      
0092230269 صالح عبدR عبدR بداه 1,294.40              
OM00896532 هاشم بن عe بن شيخان ال حفيظ 699.00                   
0080026447 صالحه راشد احمد زوجه محمد عبيد الغويص 974.80                   
0055096423 احمد يوسف محمد عe كنخ 46.00                      
0099044663 جاسم محمد سلطان محمد العجما#]  21.00                      
LB00328491 حمزه عe مر عبيد 400.00                   
0002562662 ى DEالمه DEمحمد احمد سعيد بن عم 200.00                   
0004633912  �iالرمي eخالد عبيد ع 19.60                      
0006566860 عمر كرم عبدR احمد البلو{~  2,300.40              
0008724638 Mمراد الرئي eعائشه ع 20.80                      
0010537096 هند حسن عبدR محمد السعيدى 4,610.00              
0018452648 عبدR حسن عبدR محمد السعيدى 4,610.00              
0067489602 فايزه احمد محمد 4,601.00              
0078509004 ايمان حسن عبدR محمد السعيدى 4,610.00              
0069008984 مريم ناt مصبح السويدى 2,300.40              
0049369311 محمد سليمان محمد ال مندوس البلو{~  4,772.40              
0041135586 eعادل محمد لط�] ع 708.20                   
0014504618 كه الخليج لصناعه القوارب (ذ.م.م) ~r 10,000.00           
0051003507 hمحمد الشعا [ D]محمد بن حس tنا 6,837.00              
EG00075315 محمد عبدالمنعم عبدالسال م محمد 2,341.80              
EG00787654 hي_ى حسن احمد غا 1,033.60              
SA00286257 عبدR بن ابراهيم محمد عبدالقادر 150.00                   
0006532712 يفه حيدر زوجه طارق عبدالعزيز محمد حسن ~r 30.00                      



0095634357 Mشهاب احمد اسماعيل محمد الرئي 4,642.80              
JO00985640 رائد عز  قاسم ابو مويس 125.00                   
UK20111976 ANMAR AL ANI 0.60                         
0003926424 حليمه سالم عe راشد القيM~ الش� 2,030.40              
0028794565  ~Mمريم سالم زوجه راشد سعيد راشد القي 200.00                   
0046955708 جواهر سالم عe راشد القيM~ الش� 1,672.80              
0051077032 ى DEساره بالل خميس المه 2,401.00              
0026234524  �Tسلطان راشد محمد القراعه النعي 1,200.00              
0058272607 محسن مراد حسن ال مندوس 240.00                   
0022785411 Tسلطان النعي Rفايزه احمد عبد 1,000.00              
0056443009 ه احمد زوجه عبدالرحمن جاسم الجالف DEسم 1,260.00              
0098765655 عبدالرحمن جاسم سيف حمد جاسم الجال ف 1,416.00              
0005645854 يافع عيد جوهر الفرج 126.80                   
0099721832 احمد سعيد حمد سالم كند� المهرى 200.00                   
0015151072  "iحان محمد الكعr مصبح خلفان مطر 424.00                   
0029909497 عمر محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0052831080 احمد محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0056717960 سلطان محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0058729958 محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0070501606 عبدR محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0073146177 خالد محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0091686497 خوله محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0098685102 زينه محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0036625498 ناt مصبح  ناt المزرو? 40.20                      
0056476798 عائشه بخيت حميد المطروش 2,300.40              
PS00655241 ناt فخرى محمدالدايه 200.00                   
0033928758  �cالمال المرزو eعادل ابراهيم ع 680.00                   
0093567765 Mسالم مدهوش الشام eراشد ع 600.00                   
0050766631 Mحميد سالم راشد سيف الحمرا#] الشام 277.60                   
0092952550 eراشد الشاعر العلي Rحسن عبد 800.00                   
0053474545  [ D]خلفان حميد الشاقوش ال مع Mعي eع 3,431.40              
0026745096 نوره محمد سهيل بن هويدن 600.00                   
LB00282811 مازن صالح معروف 100.00                   
0013303687 Rمحمد سعيد سلطان عبد 58.80                      
0008969026  �cزوجه سالم المرزو Rعبد eرقيه ع 4,642.80              
0059448711 Rعبد eورثه المرحوم عبدالعزيز ع 4,391.20              
0068230501 عبدالحميد عe عبدR عبدالرحمن المرزوق 200.00                   
0042192904 مريم سلطان محمد ابراهيم 2,473.20              
0021061960 Mالزرى الشام eمحمد ع tعبدالنا 26,500.00           
0044095769 احمد ابراهيم محمد صالح العو¤]  1,260.00              
0048377072 محمد ابراهيم محمد العو¤]  2,158.80              
0013782122 راشد عبدR راشد المعال 4,642.20              
0042290114 فاطمه راشد احمد المعال 4,642.20              
IN00853459 HARISH LAXMIDAS KAKAD 2,300.00              
JO00746532 Rsاسماعيل ن Rعدنان عبد 1,374.00              
0030301136 hالعبيد eخالد محمد ع 4,160.00              
0034667339 خليفه عوض صالح ال_اج الياف¨ 6.00                         
YE00652145 قايد نقيب ثابت الياف¨ 400.00                   
0087462298 عبدR محمد الجافوت ال ب_~  4,642.80              
0085717768 eع Rزليخه عبد 355.40                   
0035374108 سعيد حميد محمد عe بن ثا#] السويدى 2,020.00              
0002336296 عبدR احمد يوسف احمد المندوس 1,973.00              



0099087054 امنه عبدالرحمن زوجه عبدالرحيم يوسف 100.00                   
0048600166 Mالرئي eايمان وليد مراد ع 2,050.00              
0051812185 Mجميله مراد زوجه وليد مراد الرئي 75.20                      
0006946531 Mسعيد الرئي eعائشه ع 46.00                      
0001256214 احمد غانم احمد عبدالقادر 4,000.00              
0098444853  [ D]حس Rعبد [ D]حس 440.00                   
JO00421975 محمد احمد عيد الكردى 4,160.00              
JO00425412 محمود احمد عياده الكردى 223.80                   
0083741247  "iماجد حميد راشد سيف المسي 3,000.00              
0023542396 محمد حيدر كمال الدين 800.00                   
0064274478 Mمحمد خلفان حميد بن تريم الشام 440.00                   
0042583189 Mمحمد الرئي Rعلم الدين عبد eع 5,242.00              
0025564783 سعيد مبارك راشد مبارك الرفيسه 600.00                   
0047589787 Mرحمه ماجد سعيد ابراهيم الشام 156.80                   
0074667055  �cمحمد المرزو Rعبد eعبدالمجيد ع 1,800.00              
0065485452 ول ال مندوس DEعمار كريم داد ش 15.40                      
0033073413  [iيوسف الحوس Mعائشه احمد زوجه عي 400.00                   
0059441123 ى DEورثه المرحوم خميس مصبح خميس المه 169.20                   
0044427808 محمد ابراهيم عقيل عبدول العو¤]  180.00                   
0008874551  �cمحمد حسن المرزو Rعبد eع 1,580.00              
0012539745 محمد سعيد عبدR المدحا#]  400.00                   
0003261654 عe حسن محمد ال مندوس 100.00                   
0004265349 احمد جمعه راشد جمعه 80.00                      
0097032905 خالد حسن عبدالرحمن حسن جنا� 3,152.80              
0067619879 Tمحمد سعيد حميد محمد النعي 1,313.60              
0047598035 عبدالكريم محمد عبدالكريم ال كايد 400.00                   
0098160601 بدريه احمد زوجه عبدالكريم محمد ال كايد 30.00                      
0024463091 جميله خميس حميد خميس السالفه السويدى 800.00                   
0043153663 امينه خميس حميد السويدى 19,006.00           
IN00087232 RITU LOKHANDWALA 300.00                   
0007973614 eعائشه خلفان سيف ال ع 49.20                      
0073943828  "iالكع eراشد ع eسيف ع 313.80                   
0014081978  Diحمد خادم النعيم Rعبد 301.20                   
0008913298 هناء احمد عe بره�"  230.00                   
0004394107 ه صقر محمد عبيد السويدى DEم 160.00                   
0056930690 عe محمد عe راشد المطرو{~  8.20                         
0064836486 Rجمعه زوجه معتوق سعيد عبد Rهدى عبد 423.40                   
0035717290 ى DEعابد ب_~ المه Mعارف عي 2,600.00              
0056786160 عe عبدR حسن الش� 4,042.80              
CN00294508 ZHAO YANG 800.00                   
0059414507 احمد سيف محمد عبيد بالحيف 9,644.00              
SD00998767 عامر عطا المنان احمد 215.00                   
LB00276282 جان جر�" عبدالساتر 2,740.00              
EG00987456 محمد ممدوح عبدالعزيز عتمان 200.00                   
IN00814429 SHAHZID ROSHAN 1,000.00              
0034456950 Mمطر حميد حسن جمعه الشام 400.00                   
PK00528956 FAISAL ABDUL HAMMED 0.60                         
0067548538 يوسف عبدالرحيم محمد صالح 724.00                   
0078596878 خالد حارب عe حارب ثاغر الشوي� 370.00                   
0065820475  [iيوسف محمد الحوس Mعي 300.00                   
0001280981 محمد فيصل محمد شفيج القايدى 291.20                   
0021377977 eخليفه محمد خليفه محمد الغف 2,000.00              



0056369653 عبدالباسط محمود محمد اسماعيل 2.20                         
0003577077  [iسيدعقيل حسي Rسيدابراهيم سيدعبد 443.00                   
0098565530 سالم ابراهيم عبيد سعيد المنا? 2,000.00              
0035095382 Mاحمد يوسف رستم الرئي 200.00                   
0091216356 Tعبدالرحمن سيف محمد عبيد بالحيف النعي 19.00                      
0004192765 ]ى [Eمحمد سالم الع Rهند عبد 402.60                   
YE00681367 hنبيل محمد عبدالرحمن الشاذ 200.00                   
0004664890 eخالد احمد محمد عقيل ال ع 2,400.00              
BD00065485 HAFEJUL LSLAM 700.00                   
0080394843 سميه يوسف محمد حسن ال ب_~  662.00                   
0004225863 احمد عبيد راشد عبيد بو عفراء 599.60                   
0036783920 Tالنعي tفيصل احمد نا 292.20                   
JO00921361 نجاه سعيد صالح محمود 4,001.00              
0074856385 سيف عبدR سيف عيد السويدى 409.00                   
0006163662 Tسيف محمد القراعه النعي Rعبد 1,066.20              
0093765358  "iالسامان الكت eسلطان مسعود معيوف ع 300.00                   
YE00816537 محمد عبدالرحيم يعقوب باوزير 40.00                      
0099851211  "iخميس سعيد راشد الكع eع 1,400.00              
0078784434 عائشه ابراهيم زوجه ابراهيم بالل بخيت 30.80                      
JO00289477 مهيوب سميح احمد حمدان 500.00                   
JO00154744 ثامر محمود محمد عبده 200.00                   
JO00923514 رائد محمود عبدالحميد الفار 1,280.00              
0095321487 عوشه سيف زوجه ابراهيم سعيد الجديدى 136.40                   
0005648525 عبدR خليفه عيM محمد بن حارب 450.00                   
PAK0016458 MUHAMMAD AKRAM FAZAL DIN 800.00                   
PAK0090981 GRANAZ HASSAN ALI 4,641.00              
0061791001  "iراشد سلطان مصبح الكع 14.00                      
0004587451  [iمحمد احمد الحوس eاحمد ع 400.00                   
0002424242  DEبن عم DEعمر احمد سعيد عم 3,400.00              
PK00954123 MUHAMMAD FAHIM ABDUL RAZZAK 300.00                   
0033862145 سلطان عوض صالح ال_اج الياف¨ 200.00                   
0004872781 eموزه راشد زوجه محمد سعيد غليطه الغف 2,709.00              
0086831936 محمد سيف عبيد احمد ابو سمنوه 7,419.00              
0008787411 اسماعيل عبدR محمد جالل الهو#�  400.00                   
IN00356645 SANDEEP SINGH 80.00                      
0054338179 فارس عبيد فارس غافان دهما#]  3,684.40              
0078291923  "iراشد محمد عبيد محمد الكع 301.00                   
0017996922  "iجميله سالم زوجه حسن محمد الكع 914.00                   
0015288674 عبدR احمد عe احمد الدهما#]  2,150.00              
0095649634  "iسالم احمد احمد بن حليس الكع eع 2,000.00              
0029815788 مريم سعيد محمد سعيد المطبو? البدواوى 760.00                   
0006118454  "iاحمد سعيد محمد خليفه الكع 64.40                      
0082756236 عبدR خليفه عبدR االسدى 2,465.80              
0008724378  "iصبيح خلفان الكع eع 580.00                   
0036131525 درويش محمد سيف صالح المزرو? 800.00                   
0001250785  "iمصبح حارب سعيد محيل الكع 1,067.80              
0073275110  "iاحمد جمعه سعيد محيل الكع 2,300.40              
PS00510058  [iيامن فايز سعيد المغ 640.00                   
0032659800 خلفان محمد سيف صالح المزرو? 80.00                      
0080788020  "iصبيح الكع eعذيبه محمد ع 1,720.00              
0066489100 معضد سيف معضد سيف البدواوى 9,284.40              
0086732142  "iالكع eعبيد مفتاح ع 4,000.00              



0083817552 محمد مبارك راشد حمد المزرو? 2,260.00              
0022284755 عائشه محمد احمد 2,657.80              
SY00875750 eمحمد عماد محمد عسي 8,000.00              
0060958750 احمد محمد صالح سالم دهما#]  5,014.20              
IN00658447 SANKARA KARNAVAR SANTHAKUMARAN 200.00                   
0007624344  "iمحمد سالم محمد سيف العويد الكت 1,000.00              
0015668815  "iخالد سيف حمد سيف الكع 0.20                         
PS00618213 حسن سعيد حسن كشكو 2,000.00              
0096833650 eحميد راشد بن ك Rخوله عبد 4,601.00              
IQ00181646 eالقاض eمظفر ع 520.00                   
0088168506 سليمان مو{ خادم عe الظاهرى 2,321.20              
JO00025505 eاحمد احمد طاهر ابولي 250.00                   
0022016202  [iزوجه محمد حسن الحوس Rفاطمه عبد 2,300.40              
JO00438446 فاتن سليمان حسن بدرنجا 901.20                   
EG00273849 عادل عبدالعال عe عبدالعال 1,500.00              
0093977212 احمد طالب محمد عبدR البلو{~  1,701.00              
0085215492 احمد ناt خالد السيد 153.80                   
0037109696  "iموزه حامد سعيد حامد الكع 4,601.00              
0031707860 سالم سعيد محبوب 4,642.80              
0088555858 فاطمه سالم سعيد محبوب 30.20                      
0027443660 عيM عبدالكريم محمد احمد المد#]  2.80                         
0069000447 خالد عبدالكريم محمد احمد المد#]  2.80                         
0081454261 محمد عبدالكريم محمد احمد صالح المد#]  1,202.80              
0085123123 عبدالكريم محمد احمد صالح المد#]  2.80                         
EG22974487 ايمن مجدى مصط�] يوسف 87.00                      
0008158712  "� عادل سالم سعيد عبدR ال_~ 677.20                   
0090998632 احمد سالم خلفان خلف الحمادى 9.80                         
PAK0045431 AHMED SHKRI ALI 23.20                      
IN00983343 ASHOK KUMAR SAJNANI 20.00                      
0031744354  [iالمعي eع Rمحمد عبد 860.00                   
IN00738124 WASIF MOHAMMED SAYYED 20.00                      
IN00569356 JAVEED ABUMAKER ABDULERHMAN 3,200.00              
0004469537 زهره راشد محمد العلوى 260.00                   
0026768256 ] اسحاق اسماعيل الماز  D]شاه 200.00                   
SY00997236 سبيع زكريا طليمات 100.00                   
0081539365 ] الحمادى D]خالد ابراهيم محمد حس 5,680.00              
PS00526679 عبدالقادر حماد حمود ابوسته 100.00                   
0006316786 اسحاق عe حسن عبدR البلو{~  780.00                   
0006532653 Mراشد عبيد جمعه الشام 220.00                   
JO00853695 محمد سلطان خليل الشميسا#]  370.00                   
0008522910  "iمحمد الكع eخليفه مصبح ع 216.00                   
0098779828  "iسالم سعيد حمد مهناء الكع 500.00                   
0010873718 شيخه محمد سليم 4,601.00              
0044678036  "iحارب خلفان غريب الكع Rعبد 2,473.20              
0096523971 Tسالم الزح eخالد سالم ع 1,000.00              
0050475611 السيده مريم سلطان محمد بن طليعه 4,642.80              
0066841114  DEبن عم eخليفه يوسف محمد ع 12,030.00           
PS00242333 عيM شحده عقيالن عيد عقيالن 2,000.00              
0028200858 راشد سلطان راشد رشيد الخر�"  19.60                      
0033837866 سيف ابراهيم عe حميد منكوس 430.00                   
0026380833 موزه سالم زوجه سيف مصبح بن طوق 4,642.80              
0029164537 ماجد سلطان راشد رشيد الخر�"  2,000.00              



0017293767   احمد سلطان الجابر ابنه السيد احمد 400.00                   
0083991897 سعيد ناt سيف التالى 10,000.00           
0026700230 eجاسم خلفان عبيد سبت ال ع [ D]حس 500.00                   
0016776528 خديجه سالم سعيد 24.60                      
0047677331 eالعلي Rمحمد عبد 92.80                      
0059228978 فاطمه عبدR راشد احمد هالل 49.40                      
0030973963 سلطان عبيد سلطان عبدR الشايع 21,698.00           
0069073354 لولوه سلطان راشد رشيد الخر�"  2,019.60              
0074082402 منصور سلطان راشد رشيد الخر�"  443.40                   
SA00549841 ابراهيم بن عبدالعزيز بن عe العزمان 21.40                      
0005562621 سيف بالل شاميه سعيد 24.60                      
0057411892 ندى بالل شامبيه سعيد 24.60                      
SA00587441 eالمحمد ع eاحمد بن محمد بن ع 600.00                   
0048366304 eسلطان ال ع eسلطان ع 9,934.80              
0046242084 مديحه احمد محمد عبدالرحمن الزرعو#]  200.00                   
0057697248 محمد عيM عبدالرحمن عبدR العتيق 92.00                      
0078561272 eمحمد خميس محمد بهارون ال ع 4,601.00              
0011776887 Mجمعه يعقوب داد كريم رئي 600.00                   
0006912840 سميه عبداللطيف محمد عبدالرحمن الزرعو#]  12,908.60           
0060852384 اسمهان عبداللطيف محمد عبدالرحمن الزرعو#]  1,980.00              
0021154123 Mسالم بن نومان الشام eاحمد حميد ع 4.20                         
0001578399 eغف �Eعن Rفاطمه سعيد عبد 1.20                         
0092235752 Tخالد احمد السيد محمد خليل الهاش 6,848.00              
0041443529 ابراهيم عبدالكريم يعقوب رستم 24.60                      
0064713662 سلطان عe محمد حسن 24.60                      
0083347421 محمد ابراهيم محمد 24.60                      
0077603435 ماجده خميس عبدالعزيز الظاهرى 4,642.80              
0006248238 eالحران ال ع Mسعيد ابراهيم عي 2,000.00              
0093543521 eعصام محمد سالم عمر ال ع 41.20                      
0052530564 مريم راشد جمعه 24.60                      
0063884990 حامد سلطان عبدR راشد مراش 447.60                   
0016762700 eميثاء حموده عبيد محمد ال ع 430.00                   
0016151730 امل حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                      
0020062218 محمد حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                      
0045713723 عبدالعزيز حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                      
0047824996 جمعه حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                      
0060316093 صالح حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                      
0072961157 وفاء حسن رمضان فلكناز 92.00                      
0074872297 حسن رمضان ابراهيم فلكناز 92.00                      
0086665820 ] حسن رمضان ابراهيم فلكناز D]حس 92.00                      
0016406069  "iزوجه سالم سيف عبيد الغ Rموزه عبد 3,375.80              
0007964441 eراشد عبيد راشد ال ع Diيح 800.00                   
0040439049 محمد عe محمد الحسو#]  11,734.60           
0002881545 eيوسف سعيد راشد الغاوى ال ع 180.00                   
0089290153 eال ع [ D]هاجر احمد محمد ام 2,940.40              
0065875023  [ D]محمد سلطان محمد ابراهيم را? اله 1,019.00              
0012274429 جوهر بالل حسن البلو{~  24.60                      
0035185295 فريده جوهر بالل حسن البلو{~  24.60                      
0051463501  �iاحمد محمد صالح عبدالرحمن الرمي 3.80                         
0073116331 محمد جوهر بالل حسن البلو{~  24.60                      
0091604572 خالد جوهر بالل حسن البلو{~  24.60                      
0098987766 eيوسف محمد بو هارون الع eع rيا 600.00                   



0044147728 eق ال ع DEعالء ابراهيم راشد الب 4,043.60              
0001376354 eبن يوسف ال ع Rراشد عبد eاحمد ع 600.00                   
0001951204 eمحمد بوهارون ال ع eحمد محمد ع 11,004.60           
0050462050 eمحمد بوهارون ال ع eمحمد ع 6,801.00              
0072109662 ى DEمحمد نواب محمد ال بركت ام 8,000.00              
0056807321 محمد اسماعيل محمد المال 41.80                      
0094949303 امنه عبدR محمد المال 41.80                      
0096188324 محمود محمد اسماعيل محمد المال 2.00                         
0006362613 ى DEخالد عبيد سعيد احمد المه 603.80                   
0009128728 eاحمد حسن جمعه مبارك ال ع 400.00                   
0013891838 Mسالم بن النومان الشام eسالم ع 116,345.00        
0071503567 eمطر عبيد غانم محمد ال ع 1.00                         
0033193832  �cماجد عبدالرحمن محمد احمد المرزو 10.80                      
0009983230 Tرمضان الجس eمحمد ع 433.80                   
0005032142 ناt حبيب اسماعيل محمد المال 2,483.00              
0052690635 سعاد محمد عe الشمار 2,483.00              
0089399639 eسالم حميد ال ع Rسالم عبد 9,243.00              
0077154544 eسيف محمد التالى ال ع tمحمد نا 6,538.00              
0002888395 عيM خليفه اسماعيل 4,601.00              
0006890457 مريم عيM خليفه اسماعيل 2,461.00              
0086334743 احمد عيM خليفه اسماعيل 4,601.00              
0087302676 محمد عيM خليفه اسماعيل 4,601.00              
0074954197 eصالح يوسف سيف ابراهيم ال ع 240.00                   
0063811246 eراشد ال ع tمريم نا 2,458.40              
0052825825 عتيق عبدالرحمن عبدR العتيق 1.00                         
0006326412 ورثه المرحوم رشيد راشد رشيد الخر�"  1,184.00              
0010031978 عe ابراهيم غلوم الحمر المال 5.80                         
0004559729 حوريه محمد صالح هاشم فكرى 2,321.20              
0094805259 هدى عبدالرحمن عمر بن شفيا 46.00                      
0081527419 Tابراهيم حسن الهاش Rابراهيم عبد 178.00                   
0027488609  "iبن غرير الكت eع Rسعيد عبد Rعبد 1,505.00              
0090198816 امل سلطان عبيد سالم 3,835.00              
0017287234 eخميس راشد خميس بن شقوى ال ع Rعبد 2,494.20              
0025619658 حبيب عبدالكريم رجب عe البلو{~  645.00                   
0002478713 eسودى عبيد محمد سيف الراي� العلي 1,518.20              
0074793962 eغانم جاسم غانم الصقال ال ع 41,560.00           
0009417368 حمد سعيد محمد 1,230.40              
0093949947 جمعه راشد عبيد 24.60                      
0040507542 eيوسف محمد ابراهيم يوسف بن خرشم ال ع 31.20                      
0036049976 Mمحمد فايز محمد رئي 419.60                   
0047814842 Mعبدالرحمن نياز محمد در محمد رئي 1,358.40              
0012998230 eخلفان احمد خلفان مسفر ال ع 44.60                      
0039893498 eمصبح عبيد جمعه سعيد بن عديل ال ع 46.00                      
0056539038 eسعيد عبيد جمعه سعيد بن عديل ال ع 2,420.00              
0072260766 شماء محمد زوجه مصبح عبيد بن عديل 46.00                      
EG00166815 ايهاب شو�c محمد سند 720.00                   
0043490056 اسماعيل ابراهيم غلوم هاشم محمد الحمر 230.60                   
0012112502 عاطف هيثم محمد الياف¨ 8,570.40              
0098238285 احمد عe محمد الظاهرى 8.20                         
0065344661 eال ع Rعبد eجاسم عبيد ع 210.00                   
SA00742507 ] السلما#]  D]بن حس eبن ع [ D]الحس 700.00                   
0045765382 eيوسف ال يوسف ال ع Rمحمد سلطان عبد 911.60                   



0060499595 نواف محمد عe فواز 4,601.00              
0006956100 عائشه عe كرم 110.00                   
0023712960 عe محمد كرم محمد 133.20                   
0027534693 محمد عe كرم محمد 133.20                   
0028803425 حصه عe كرم 110.00                   
0034885685 عمر محمد عe كرم 133.20                   
0039288693 حسن عe كرم 110.00                   
0040030929 عائشه ثا#] محمد 133.20                   
0043556743 مi] عe كرم 110.00                   
0050607394 شمسه عe كرم 110.00                   
0052925909 عe كرم محمد البلو{~  110.00                   
0059379114 كرم عe كرم 110.00                   
0070285910 ناديه عe كرم 110.00                   
0076751414 نوره عe كرم 110.00                   
0069586632 جمعه سعيد عبيد حميد بن بدر 310.00                   
0029270735 Mسالم معضد الشام eسالم ع eع 1,000.00              
JO00693655 ماجد عامر اسماعيل عبدالقادر 40.00                      
0092166292 eال ع eحميد سعيد حميد ع 1,000.00              
0049552683 eحمده حران زوجه سعيد عبيد الغف 2,000.00              
0005688110 eسعيد مصبح عبود مصبح الغف 810.20                   
0007878249 eعبود مصبح عبود الغف 1,125.00              
0050575556 محمد سيف عبدR عe بن غرير 6,701.40              
0054004140 فاطمه صقر سعيد 9,202.00              
0038850237 حمد عبيد سيف الزعا#"  4,203.00              
0037789981 فريد احمد عe عبدR النجار 10.40                      
0006788135 سالم راشد سيف سالم الشاوى 109.60                   
0091407420 موزه سعيد محمد الروي� 2,461.00              
0013214952 Tاحمد راشد النعي Rعبد 4,000.00              
0038602602 Tالنعي Mبن عي eيوسف عبيد ع 2,085.80              
0047767720 ابراهيم محمد مطر كنفش 73,767.20           
CA00847468 SAMER HAMADE 600.00                   
0076822248 محمد سعيد محمد ابوالشوارب 4,601.00              
0031028035 ابراهيم عباس عبدR محمد 4,642.20              
0086146290 ] العطار D]جاسم محمد غلوم حس 1.00                         
0094312594 ] العطار D]مريم محمد غلوم حس 1.00                         
0098575850 ] العطار D]مروه محمد غلوم حس 1.00                         
0010026373 عيM احمد النعيم 92.00                      
0036393825 عبدR عيM احمد النعيم 4,884.00              
0054273864 Tالتمي tصالح عبيد صالح بن نا Mعي 2,632.80              
0064760769 Tالتمي tيوسف صالح عبيد صالح بن نا 4,884.00              
0050970549 ليe صابر محمد 24.60                      
0063796009 امنه محمد رشود الش� 24.60                      
0088242685 مريم محمد خلف 24.60                      
0010807280 عائشه صالح الحرش 160.40                   
0005564222 ابراهيم محمد جاسم محمد الخراز 752.00                   
0008051553 ابراهيم احمد محمد عe الطابور 2,255.00              
0037397383 راشد جاسم محمد سالم السلو  11,110.00           
SD00804560 عالء الدين حامد عe شاطر 1.80                         
0006276333 محمد حمد عبدR المطوع 2,120.00              
0008192430 Tعنون النعي eشيخه سلطان ع 2,039.40              
0029686416 Mابراهيم سلطان محمد الشام 6,046.00              
0037131977 Mعزاء ابراهيم سلطان محمد الشام 46.00                      



0066451761 Mعائشه ابراهيم سلطان محمد الشام 46.00                      
0070421594 Mسلطان ابراهيم سلطان محمد الشام 46.00                      
0081752959 Rمحبه محمد عبد 46.00                      
0085892937 Mمحمد ابراهيم سلطان محمد الشام 46.00                      
0095978458 Mشيخه ابراهيم سلطان الشام 46.00                      
0012080224 حليمه عبدR زوجه محمد سعيد ابوالشوارب 4,601.00              
0036974196 خالد محمد سعيد محمد ابوالشوارب 4,642.80              
0054064606 عائشه محمد سعيد محمد ابوالشوارب 4,642.80              
0069098796 عبدR محمد سعيد محمد ابوالشوارب 4,481.20              
0084926076 سيف محمد سعيد محمد ابوالشوارب 4,684.40              
0003954780 Tمحمد القاس Rحميد عبد Rعبد 92.00                      
0038860399 Tمحمد القاس Rمحمد حميد عبد 92.00                      
0011694880 عe زيد سعيد الش� 4,000.00              
0087236939 eالمفتول ال ع eمحمد عبيد ع 2,000.00              
0002151258 محمود عبدالسالم محمد سعيد اال حمد 4,000.00              
0005678322 خالد عبدR احمد عe احمد البحرى 8,905.20              
0025665114 Rال عبد Rيوسف عبد Rخالد عبد 392.40                   
0064384484 علياء سعيد احمد سعيد 4,601.00              
0070119338 وليد محمد عبدالرحمن البناى 2,797.80              
0025693811 Mهزاع المر احمد راشد نغموش الحب 200.00                   
0045020164 حسن راشد حسن االصe الزعا#"  1,400.00              
0001268210 سلطان عبدR حميد حمد ال_~ الخاطرى 16,000.00           
0088772992 Mالشام Rفاطمه حمد عبد 303.60                   
0048013937 هان ناعمه عبدR سعيد ال_~ 8,134.20              
IN00996836 SAIFUDDIN HAMJABHAI 1,100.00              
0094167340 احمد جاسم عبيد محمد السويدى 24.60                      
0017193272 محمد عبدR محمد عبدR الزعا#"  4,519.20              
0072084674 عبدR محمد عبدR بن قضيب الزعا#"  20,392.40           
0055668186 خالد ابراهيم خالد المطر 25,800.00           
0056340575 ماجد سالم عيM محمد بن بخيت 4,042.80              
0024520085 Tجاسم شمالن جاسم الشمالن النعي 13,928.60           
0084164836 مi] عe احمد عe الهاجرى 800.00                   
IN00065215 PHILIP KOLLAKUNNEL 100.00                   
0018832838 حسن محمد احمد الشمM العو¤]  4,684.40              
0001277368 Mراشد عي Rعليا عبد 200.00                   
0007003179 عe محمد عبدR سالم عباس 779.20                   
0033968897 محمد عبدR سالم عباس البلو{~  2,416.80              
0024300308 ى DEالقص Rمحمد جمعه عبد 24.60                      
0025527085 ى DEالقص Rمساعد محمد جمعه عبد 24.60                      
0047078109 ى DEالقص Rنوال محمد جمعه عبد 24.60                      
0047229253 ى DEالقص Rشيخه محمد جمعه عبد 24.60                      
0047765344 ى DEالقص Rبينه محمد جمعه عبد 24.60                      
0048192091  [ D]شمسه حميد سالم الش 24.60                      
0048365773 ى DEالقص Rوليد محمد جمعه عبد 24.60                      
0065243571 ى DEالقص Rحميد محمد جمعه عبد 24.60                      
0069610562 ى DEالقص Rمحمد جمعه عبد eلي 24.60                      
0070710834 ى DEالقص Rعدنان محمد جمعه عبد 24.60                      
0073651024 ى DEالقص Rمحمد جمعه عبد tنا 24.60                      
0094076760 ى DEالقص Rسليمان محمد جمعه عبد 24.60                      
0069436055 Tمحمد جاسم صالح سمحان النعي 339.20                   
0022288534 شما عبدR محمد 4,642.80              
0023827544 ناهد عبدR محمد 4,642.80              



0065825722 محمد عبدR محمد سعيد االحمد 911.20                   
0076154179 سعاده محمد جاسم خليفه المز� 12,086.60           
0049882616 شيخه سعيد سالم المزرو? 2,631.20              
0018666480  �cمحمد المرزو eيف حسن ع ~r 4,642.80              
0030523813 eسالم محمد الزيدى ال ع Rمحمد عبد 3,400.00              
0077149983 eسالم محمد الزيدى ال ع Rخالد عبد 128.00                   
0025522321 حمدان سيف عبيد العلكيم الزعا#"  400.00                   
0042742607  DEه قضيب صالح الظف DEمن 2,420.80              
0012558795 عبدالرحمن غلوم محمد البناى 2,270.40              
0098766062 امنه خلف سالم مبارك بياحه الزعا#"  80.40                      
0006652136 فاطمه محمد زوجه بدر ابراهيم محمد 2,166.00              
0072793392 عمر عبدR محمد عe الحمادى 4,684.40              
0046206180 Tصالح جاسم سمحان النعي Rعبد 4,601.00              
0072697955 Tاحمد صالح جاسم سمحان النعي 4,642.80              
0090916993 Tجاسم صالح جاسم سمحان النعي 4,601.00              
0032020849  "iالكع Rامنه محمد مو{ عبد 2,461.00              
0024366420 جميله محمد عe عبدR سنكيس العو¤]  4,884.00              
0027404979 احمد محمد عe عبدR سنكيس العو¤]  4,884.00              
0040546185 يف ~r فاطمه محمد 4,884.00              
0045755174 عبدR محمد عe عبدR سنكيس العو¤]  4,642.80              
0082186106 محمد عe عبدR سنكيس العو¤]  9,527.00              
0087949503 فريده محمد عe عبدR سنكيس العو¤]  4,884.00              
PS00652301 انور حسن عبدالقادر 800.00                   
0076111855 وليد راشد محمد راشد الزعا#"  750.00                   
0059299334 عe احمد يوسف عبدR ابوالريش المنصورى 2,601.00              
0004557543 عبدR احمد ابراهيم السكار 3,964.60              
0061908450 راشد سعيد محمد عe الطابور 433.80                   
0071929591 Mراشد سعيد عبيد الحب Rعبد 5.80                         
0055719278 Tمحمد جمعه احمد كنفش النعي 5,078.80              
0008859647  [ D]كه راسالخيمه الوطنيه للتام ~r 160,000.00        
0089982368 محمد سعيد محمد سعيد العلكيم الزعا#"  475.40                   
SA00778420 شنار بن دبيان بن سعد السبي¨ 40.00                      
0046609919 eسيف سالم احمد فارس ال ع 15,100.00           
0060065595 مريم المر حمد العواده 4,632.80              
0087664490 راشد محمد راشد حمدان جمعه الزعا#"  464.40                   
0095580285 ناt محمد عبدالكريم محمد المظرب 4,000.00              
SY00449876 ناt احمد جالل محمد التدمرى 28,817.80           
0018655599 سميه خليل مطر اسماعيل ابوجراد 967.20                   
0043291591 اسماء خليل مطر اسماعيل ابوجراد 7,285.00              
0036648610 eسلطان ع Rسلطان عبد Rعبد 303.60                   
0006471100 اما#] محمد عبدالرحمن القا¤]  7,207.00              
0043739020 محمد عبدالرحمن محمد القا¤]  11,439.20           
0066643436 Tبن خاطر النعي eفضيله احمد ع 303.60                   
0092577696 هان مريم راشد يوسف راشد ال_~ 4,642.80              
0012730743 سالم عe المرى 2,461.00              
0034993604 حمد عبدالرحمن يعقوب حمدان الزعا#"  18,000.00           
0065242763 ابراهيم ابراهيم محمد العمرى البلو{~  4,645.80              
0082274283 عائشه محمد حسن البلو{~  215.00                   
0053333960 Tالنعي Mراشد عي Rعبد 15,000.00           
0029819369 جاسم احمد محمد عe الطابور 2,642.80              
0066764229 احمد محمد عe الطابور 4,642.80              
0099128106 اسماعيل احمد اسماعيل  عبدR االحمد 2,000.00              



0011816496 عe حسن عe بن حجر الش� 20,374.60           
0025578947 eحميد سيف حميد راشد مشارى الع 12,072.60           
0035598769 eناعمه سيف حميد مشارى الع 22.20                      
0043731147 eوليد سيف حميد راشد مشارى الع 4,397.60              
0061225237 عبيد ابراهيم سالم بن يعقوب الزعا#"  10,000.00           
0005851511 يف خالد يوسف احمد عبدR ال_~ 160.00                   
0068667410 eمحمد الغف Mمصبح عي 1,112.80              
0055510454 محمد كرم محمد مراد 24.60                      
0021193788  [ D]حميد حمرع eامنه حميد سلطان ع 2,000.00              
0080510137  [sشيخه محمد الخ 2,000.00              
0043579247 رحمه كرم محمد مراد 24.60                      
0027079574 احالم محمد حمد عبدR المهرى 49.20                      
0028265558  [ D]ابراهيم سيف راشد سعيد حمرع 2,000.00              
0038028993 عبدالرحمن سالم عبدالرحمن سالم عe الشامس 87.60                      
0037868438 Tاحمد النعي Rعبد Rحمد عبد 8,000.00              
EG00047489 سلوى احمد سعد سليم ابراهيم 1,800.00              
PK00994253 ABDUL JABBAR ABDUL GHANI 500.00                   
0045406205 عبدR محمد ابراهيم عe القر¤ 9,893.40              
0024603724 eال ع sراشد جمعه راشد بن ن sن 800.00                   
0087630752 sراشد جمعه راشد ن sصديقه محمد زوجه ن 1,200.00              
0016156599 سلوى جابر محمد جابر بوميان 2,000.00              
0059729641 ابراهيم سالم ابراهيم سالم الزعا#"  900.00                   
0069976618 فاطمه عبدالمحسن عبدR المنا? 2,461.00              
0020795557 عبدالرحمن محمد ابراهيم الوها#"  4,995.40              
0004912935 فاطمه سيف سعيد عبيد الجروان 6,726.40              
0027280215 ناt محمد ناt الميل الزعا#"  6,726.40              
0030811545 خوله جاسم شمالن الشمالن 2,785.60              
0033866904 نجالء سيف سعيد عبيد الجروان 3,500.00              
0036293664 مريم سيف سعيد عبيد الجروان 4,300.00              
0039888870 نزهه سيف سعيد عبيد الجروان 6,726.40              
0041022844 شيخه محمد ناt الميل 4,601.00              
0048351470 سيف سعيد عبيد الجروان 6,726.40              
0077105274 سميه سيف سعيد عبيد الجروان 4,601.00              
0034350801 محمد يعقوب عبدR محمد الحداد بلو{~  46.60                      
0072755051 يعقوب عبدR محمد حداد البلو{~  1,255.00              
0097865673 عبدR يعقوب عبدR محمد حداد البلو{~  46.60                      
0056082172 ] ابراهيم عبيد عe المحلوى D]حس 4,642.80              
0005591701 حسن عe حسن القوع الزعا#"  10,333.00           
0003118070 محمد عبدR عبدالكريم االحمد 30,021.20           
0057637712 وليد محمد عبدR عبدالكريم االحمد 98.40                      
0097437116 عائشه عبدالسالم محمد 24.60                      
0082165417 محمود محمد عبدالرحمن محمد الحمادى 276.00                   
0066148025 عبيد عبدالرحمن عبيد مجالد الفال� 23,005.00           
0098361254 محمد صالح احمد صالح  الش� 9,838.00              
0066219389 Tمحمد الطابور النعي eابراهيم ع eع 20.80                      
0014578995 ايمان محمد سلطان 161.80                   
0032381281 سليمان راشد محمد سعيد الد� 4,642.80              
0060145417 ى DEالبدر المه Rناعمه حمد عبد 4,884.00              
0003406357 شيخه سيف زوجه احمد محمد عe احمد 2,236.00              
0045527562 eاحمد محمد ع 2,236.00              
0078191676 شيخه عبدR سالم العمرا#]  4,601.00              
0084673036 عبدR حمد حمد قضيب عيM الزعا#"  4,601.00              



0070288831 عبدR محمود عبدR حسن النخيالوى 40.00                      
0062275649 عبدالرحيم محمد ابراهيم عبدR االحمد 1,929.00              
0006358037 ورثه المرحومه فاطمه كرم مو{ 301.00                   
0068035115 يدى "Eسالم سعيد ال 1,230.40              
0018240418 عe حميد محمد بن هاشل 2,482.80              
0021963134 hمطر محمد مطر هالل الكيبا 398.00                   
0054714101 hمحمد مطر هالل الكيبا eع 4,816.80              
IQ00317437 سناء شوكت محمد رضا 74.00                      
PS00092102 منذر محمد حسن العلول 4,440.00              
0044436810 ] االحمد D]حسن جمال حس 17,300.00           
0069182524 سالم عبدR سعيد عبدR المسافرى 4,341.00              
0091024406 سعيد عبدR سعيد عبدR المسافرى 4,341.00              
JO00765341 صالح مصط�] م� الدين صيام 2,800.00              
0079674810 حمد سيف جاسم 2,473.20              
0064427596 عيM عe محمد مراد كرمشاه 1.00                         
0075558707 محمد عe محمد كرمشاه 1,200.00              
0006905929 تها#] محمد حسن بن عبود 4,730.80              
0086770378 ] محمد رضا العطار D]محمود غلوم حس 2,600.00              
0013562757 عمر حميدان محمد الزعا#"  5,695.20              
0084393949 مريم حميدان محمد الزعا#"  2,847.60              
0012957264 مال R احمد نصيب محمد الش� 24.60                      
JO00687123 جهاد سعيد عواد ايوب 400.00                   
YE00297465 محمد سعيد عبدR باجمعان 1,234.40              
0045001451  DEقضيب صالح محمد الظف 1,200.00              
0001873769 حسن خلفان محمد عe الفراج 100.00                   
PS00514788 صالح عطيه يوسف االغا 39.20                      
0065272634 عبدالرحمن جاسم احمد جاسم حميد الزعا#"  15,600.60           
0053023615  � "iسيف سعيد حمد حربشاجت 10,000.00           
0004285515 مريم احمد ابراهيم سالم جاسم اليعقو#"  258.00                   
0025996655 يوسف عبدR عثمان محمد بطران الش� 1,080.00              
0023565963 سعيد نايع خلفان سعيد بن حافش 4,800.00              
0047013966 حميد سلطان حميد السويدى 23,005.00           
0070845972 eعائشه راشد ع 1,230.40              
0023241766 جمال محمد راشد خلفان الخاطرى 105.20                   
0086290561 Mسعيد بن علوان الحب eراشد ع 34,000.00           
0050340045  "iحسن عبيد حميد راشد النق 6,000.00              
0025787448 عe راشد محمد راشد بi] رشيد بi] ابراهيم 1,000.00              
0055981687  [ ابراهيم عe حسن يوسف كب[� 3,000.00              
0004156698 خاتم مبارك عبيد خاتم الفحيص 16.00                      
0073162971 موزه محمد سعيد سيف الصياح 5,078.80              
0071659962 سعيد محمد سالم الحوله 437.60                   
0029544508 eالعوبد ال ع tنا eع tنا eع 4,520.80              
0050284616 eالعوبد الع tنا eع tبدريه نا 1,758.60              
0070070135 eالعوبد الع tنا eع tمحمد نا 3,566.80              
0007521683 محمد سعيد سالم خلفان مزرو? 533.00                   
0069247794 خوله عe حسن الجاوى 4,840.00              
0035969711 Tخلفان الشاعر النعي Rخلفان عبد 1,000.00              
0081248579 محمد احمد عe ابراهيم ابراهيموه 8,800.00              
0023489414  � محمد سيف عبيد بن ناt الزعا#" 1,000.00              
PS00045913 احمد محمد عويص 136.00                   
0070261795 eشمي [iامينه خميس عبيد ربيع الدبا#] ب 4.00                         
EG71942273 احالم حسن حماد دهشان ابوسته 820.00                   



0006471588 Mراشد المسمار الحب eسعيد راشد ع 46.00                      
0090204713 صالح عe صالح سعيد الزعا#"  4,000.00              
0004877520 Tراشد سعيد النعي eعائشه محمد زوجه ع 100.00                   
0004989830 Tمصبح محمد خلفان النعي Rعبد 526.00                   
0002330368  DEسليمان حسن سليمان محمد القص 27,287.20           
PS00769076 كمال محمود كمال ابوكويك 5.80                         
0007844152 ] الحوف D]حس Rمحمد عبد 5,631.40              
0004566205  "iسالم سعيد عبيد خميس بن خمسون النق 700.00                   
0002445789 eحميد حسن حميد بن ركاض ال ع 400.00                   
0050338690 اسماء سيف عبيد سيف بن كرم 301.00                   
0070998845  "Eقم Rعبد eع Rعبد 2,300.40              
0076268922 فيصل عبيد محمد مفتاح 185.00                   
0024430829 احمد محمد سعيد علوان 4,601.00              
0024547630 علوان محمد سعيد علوان 4,601.00              
0072319731 راشد محمد سعيد علوان 4,601.00              
YE00876610 محمد عمر جمعان دريقان 860.00                   
0044352586 عبدR احمد محمد محمود بن تميم 3,018.00              
0005181201 محمد عe صالح الجراف 2,580.00              
0060367280 eاحمد ال ع Rحارب عبد 1,600.00              
0073900525 محمد عيM عe الدر#"  4,842.80              
0006650550 حمد سلطان ماجد حمد بن جسيم الخاطرى 400.00                   
0026327557 eشمي [iمحمد راشد محمد راشد بن عامر ب 1,111.00              
0084371111 عائشه ابراهيم احمد الحمادى 607.80                   
0005654567 علياء عبدالرحمن جاسم سالم البكر الزعا#"  744.60                   
0080101365 محمد حسن محمد الخاطرى 9,545.60              
0005610476 شهاب احمد حسن ربيع الش� 213.00                   
0050364452 Rعائشه محمد عبد 1,581.20              
0054076468 ابراهيم عe عبدR البلو{~  203.80                   
SY00371436 قاسم محمد الدكاك 275.00                   
0005893655 eسعود راشد سعيد الع 200.00                   
0047814789 بدر محمد احمد سيف الش� 178.40                   
0060742810 علياء سعيد عيM بن ياعد الزعا#"  158.00                   
0001379492 محمد احمد ابراهيم عe الصغDE الحمادى 4,946.60              
0021489766 Tالنعي eعبيد ابراهيم عبيد ع 4,000.00              
0002665011 عe محمد عe محمد الظهورى 400.00                   
0044359614 م_ت بيغم محمد زوجه راشد عبيد راشد حميد 173.00                   
0010953594 يدى "Eمحمد سالم ال 24.60                      
0011421876 احمد يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0016161084 محمد يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0018303130 يدى "Eعمر سالم ال 24.60                      
0018487518 خديجه عe راشد هادى 24.60                      
0027809793 مريم احمد جاسم السويدى 24.60                      
0031473926 سعيد يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0032451864 علياء عe هادى 24.60                      
0035571591 يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0039413729 علياء احمد رقيط 24.60                      
0043016094 يدى "Eمحمد ال Rعبد 24.60                      
0046727897 يدى "Eسعيد سالم ال 24.60                      
0052871966 عائشه يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0056633198 فاطمه عe راشد هادى 24.60                      
0056836044 ه عe راشد هادى DEعم 24.60                      
0060995394 يدى "Eشيخه سالم ال 24.60                      



0063500155 نجالء يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0069073014 مi] عبدالحميد السيد 24.60                      
0074234007 مريم يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0074581703 سالم يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0080019583 احمد سيف العدل 24.60                      
0081672924 عبيد يوسف ناt الزعا#"  24.60                      
0088518670 احمد سعيد بن جسيم 24.60                      
0089438780 يدى "Eاحمد سالم ال 24.60                      
0089563351 جاسم احمد جاسم السويدى 24.60                      
0091261123 بدريه احمد سيف العدل 24.60                      
0095898073 يدى "Eسيف سالم ال 24.60                      
0097057088 جاسم محمد االحمد 24.60                      
0016143000 ليe عe محر  700.00                   
0009636236 محمد يوسف عبدR احمد حسن محمودى 16.00                      
0006532417 احمد محمد سالم عبدR بن جمعه الطني�"  600.00                   
0006620338 ابراهيم احمد ابراهيم احمد بوقفل 600.00                   
0023374808 مسندم للمشاريع الهندسيه 24.60                      
0060573818 Mعامر عي Mصفيه عي 24.60                      
0067995686 محمد عبدR محمد الشيبه 8,386.80              
0090430455 Mعامر عي Mعي DEعب 24.60                      
0096723572 Mعامر عي Mجميله عي 24.60                      
0023701700 ] طاهر D]مراد حس eع 7,613.60              
0029949127 ياr سعيد فراج 2,499.00              
0050433166 سعيد محمد عe فراج 3,513.00              
0067650607  "iالفراج الكت eمحمد سعيد محمد ع 3,615.00              
0071473003 علياء محمد جاسم الفراج 4,675.00              
0081320198 حمد عبدR حمد ابراهيم تريم الزعا#"  2,600.00              
0008873692 هان عدنان عe سالم حسن ال_~ 10.00                      
0044027790 عبدR عيM محمد جاسم بوالصفارد 1,000.40              
0007751063 عبدR راشد سعيد حسن يما� 200.00                   
0033809115 عبدR مو{ عبدR محمد البلو{~  10.00                      
0058547662 حمدان محمد سعيد الد� 9,804.00              
0007531257 جاسم سعيد احمد راشد الزعا#"  284.00                   
0027359781 سعود محمد حبيب عe الحمادى 4,642.80              
0017364539 حسن عبيد حسن عe حميد الزعا#"  18,000.00           
0001639520 عبدR محمود عبدR يوسف عe الحر  4,034.80              
0018926019 عليا محمد احمد راشد بن تعيب 2,514.80              
0019575954 موزه محمود عبدR يوسف عe الحر  4,034.80              
0001298376 يوسف عبدR عe محمد السعدى 940.00                   
SD00912844 ] يوسف احمد D]محمد حس 101.00                   
0085215421 احمد محمد احمد محمد العو¤]  580.00                   
0067925324 احمد محمد عe راشد لعطيوى المزرو? 2,460.40              
0063305515 عبدR مو{ محمد يوسف الطويل 490.00                   
0006878214 فايز حمد محمد حمد ضبعون المسافرى 701.80                   
0075060308 عزاء حمد سعيد هالل شميسالروا� 200.00                   
0091481910 عبيد سعيد عبيد الخاطرى 600.00                   
0067218926 جواهر سيف زوجه عمر سالم حسن الش� 600.00                   
0057089288 Mاسماعيل الشام eسالم عبيد ع 1.40                         
0038354474 عائشه حمود راشد زوجه عe محمد يوسف 3,531.00              
0069275279 عبدالرحيم جاسم محمد عبدالرحيم الهياس 3,370.60              
0023791074 Tمحمد الجس eع Rعائشه عبد 24.60                      
0065653689 احمد عe راشد عبدR حمودى 7,000.00              



0084564374 اسماعيل مبارك الزعا#"  33.40                      
0023457959 اوى المنصورى DEمحمد يوسف الش 180.00                   
0093853597 محمد ابراهيم عبدR محمد االحمد 600.00                   
0031413727 ى DEخليفه محمد سيف بن شويمر المه eع 3,294.00              
0019751725 فاطمه سعيد زيد 4,684.40              
0044793180 عe سالم حسن محمد اليما� 2,300.40              
0072402260 Mالحب eمحمد سعيد راشد ع 4,684.40              
0037714554 eراشد ابراهيم سعيد ابراهيم العجال الع 763.80                   
0001061939 ابراهيم محمد حا�" البلو{~  3,601.00              
0064813862 شيخه محمد عبدR راشد العاجل 243.40                   
0007521325 حمد خليفه محمد عe راشد المزرو? 6,026.80              
PS00247516  � نزير فايز برق�" 5,270.00              
0032589701 عبدR مصبح سعيد راشد محمد يما� 200.00                   
0024890496  �

عe سعيد عe الدهما#] 200.00                   
0014219011 eندى مو{ سعيد اسماعيل بوخلود ال ع 2,461.00              
0003276209 محمد احمد عe شكر الزعا#"  15,840.20           
0017853372 عائشه محمد احمد شكر الزعا#"  4,642.80              
0000158038 عe سعيد راشد عe حمدا#� السلحدى الش� 2,000.00              
0002841255 نوال عبدR ابراهيم طاهر 200.00                   
0030121962 عيM احمد محمد يوسف بوالروغه الزعا#"  1,000.00              
0001256389 يا#]  حمد عبيد عمDE محمد ال_~ 43.20                      
IQ00585899 عe جاسم لفته المحمداوى 200.00                   
EG00984033 احمد عبده احمد كداه 860.00                   
0095784387 محمد سعيد عe سعيد تكال#] الزعا#"  2,461.00              
OM00562314 سمDE بن ابراهيم بن عبدR البلو{~  746.80                   
0075813414 محمد احمد خالد المطر بi] مالك 3,472.80              
0030463395 اسماء سعيد ابراهيم عe المزرو? 90.40                      
0054629599 سعيد محمد سعيد عe الزعا#"  2,300.40              
PK00258801 MOHAMMED UMER MUHAMMAD RAMZAN 1,000.00              
0084752443 سعيد هزيم محمد هزيم محمد المسافرى 430.00                   
0014080961 خديجه ابراهيم زوجه عبدالوهاب ابراهيم 6,700.00              
0001873893 سليمان عبدR احمد حسi] الش� 3,010.00              
0079239614 عبدالعزيز عبدالكريم محمد عبدالكريم المال 442.80                   
0055253884 سالم محمد محمد احمد بسيس الطني�"  7,199.40              
0005032422 عبدR محمد درويش عبدR الفار{ 561.40                   
0086932641 Mحسن الحب eمالك ع 4,642.80              
0089192378 عائشه محمد زوجه عبدR عتيق اسماعيل 2,780.00              
0008424792 ] محمد الحميقا#]  D]حس Rمحمد عبد 4,601.00              
0028795625 ] محمد مو{ الحميقا#]  D]حس Rهيله عبد 3,600.00              
0070489811 ] محمد مو{ احمد الحميقا#]  D]حس Rعبد 40.00                      
0082675448 ] محمد مو{ الحميقا#]  D]حس Rهشام عبد 4,601.00              
UK00276488 BRIAN LEEFE EDMUND KERLY 320.00                   
0002433183 عبدالسالم احمد عبدR دربول محمد الش� 9,634.00              
0022740621 يماز سعيد محمد شامس الش� 1,011.60              
0031648502 eمحمد حارب احمد راشد ع 100.00                   
0079580542 عبدR حارب احمد راشد عe الش� 12,087.00           
EG00548796 محمد عاطف مصط�] احمد 67.00                      
0065651813 ساميه ابراهيم زوجه عبدR احمد الغدا#]  363.80                   
BG00276256 AHMED ABDEL AZIS ILAEL 400.00                   
0013873179 Mالصحوه الحب eع Rراشد عبد eع 32.20                      
0035479366 eراشد عبيد حميد بن حميد ال ع 322.00                   
0040495046 عائشه عيM حمعه عe السعدى 361.00                   



0067792083 محمد احمد اسماعيل عبدR االحمد 4,853.80              
0016542211 فاطمه محمد حمود المرى 4,601.00              
LB86771187 سمر رئيف مرقص 1,100.00              
0048098398 صالح عبدR احمد الش� 1,660.00              
0037189475 يونس محمد عe محمد الياس 19.20                      
0097303193 عبيد عيد محمد بلبلوه 220.00                   
0045079511 حمد عبدR عe سلمان 101,360.00        
0027956997 ساره محمد عبدR صالح حمود الدعن الش� 42.20                      
0003058488 خوله خالد اسد محمد 4,642.20              
IN03792920 SHANTH LAKSHMAN 1,000.00              
JO00741522 محمد عمر محمد بدوى االعمر 1,233.80              
MT00371921 نافذ عبدالحميد الغمرى 55.60                      
0050676895 سلطان محمد عe محمد بن حجر 14,122.60           
0001277541 محمد عe ابراهيم لعماش الش� 6,000.00              
0005475487 فاطمه عبدR عe محمد السعدى 876.00                   
0002855042 عيM خلفان ناt خلفان السويدى 140.00                   
0012801922 محمد خلفان ناt خلفان السويدى 142.80                   
0029811089 حسن محمد حسن محمد لحمودى 100.00                   
0097960617 eمحمد سعيد عبيد الصاقول ال ع 21,547.40           
0056656041 عبدR عيM راشد 24.60                      
IN00565341 NANOO SATHEESH KUMAR 900.00                   
LK00312660 PRIYANKA ANTON SILVA 256.80                   
0052277490 ثويi] ربيعه ثا#] محمد المنصورى 441.80                   
0027572528 احمد سعيد احمد 1,230.40              
0070085896 عيM محمد بوالصفارد 245.20                   
0062779891 سعيد راشد محمد حسن الش� 800.00                   
0016174781 بدريه عبدالواحد زوجه ابراهيم راشد 490.00                   
JO00794858 رضوان مرشد اجباره ابراهيم 1,207.80              
0051431203 عبدR عe محمد عe الهبهوب 5,010.20              
0095019777 Mالدبدوب الحب eمحمد شيبان محمد ع 62,243.60           
0002518448 Mعي sمن tزيد نا 4,700.00              
EG00481013 محب حليم جريس قلدس 3.80                         
0087750108 احمد عتيق احمد اسماعيل 4,200.00              
IN00132714 JASDEEB SINGH 59.00                      
OM00526899 محمد بن عe بن محمد الش� 400.00                   
0021241578 ندا محمد ع�e صالح دربو��  520.00                   
0051888768 سعيد ابراهيم المزرو? 1,230.40              
0009888645 احمد عبدR احمد العاجل الطني�"  2,000.00              
0058694647 احمد حسن احمد عبدR الخرخور الش� 2.40                         
0057239765 خليفه كاسب خليفه سيف كاسب المسافرى 2,528.80              
0089752672 عe سعيد عبيد خميس شغروف الش� 400.00                   
0023743255  "iعالى النق eمحمد ع Rسلطان محمد عبد 1,168.80              
JO00820825 عبدالكريم لط�] محمد عبدالقادر حطاب 4,803.00              
0030694540 Mالدبدوب الحب eسعيد ع eسعيد ع 41.20                      
0032205971 عe سعيد عe الدبدوب 9,284.40              
0040484918 عفراء احمد زوجه عe سعيد عe الدبدوب 3,212.20              
0085436477 Mخوله حسن سعيد زيد علوان الحب 41.80                      
0087878107 Mالدبدوب الحب eسعيد ع eمشعل ع 4,642.20              
0098554671 ورثه المرحومه علياء عبدR سلطان المطر 4.80                         
0072354588 احمد يحDi عبدR الحر#"  2,795.60              
0045477311 Tمحمد السيد حسن مو{ الهاش 1,400.00              
0041977086 محمد حسن محمد التاجر الطني�"  4,642.20              



0012749659 Rبدريه ابراهيم عبد 4,601.00              
0024644511 ابراهيم عبدR سعيد 2,461.00              
0038690635 ب� محمد عe سعيد الش� 4,632.80              
0095746924 احمد محمد عe سعيد الش� 4,632.80              
0037767879 محمد احمد رحمه الطني�"  310.00                   
0048430380 محمد سعيد عبدالرحمن عبدR المحمودى 24,600.00           
0061357995 عائشه محمد ابراهيم 3,000.00              
0082989993 خديه سلطان ارمله محمد يوسف محمد الش� 4,601.00              
0030143011 ناt محمد منصور المنصورى 2,300.40              
0038486465 ا  "Eسعيد ابراهيم ال Rعبد 4,000.00              
0072962125 محمد محمد عبدالرحمن بن يعقوب 2,639.20              
0097297542 عمر عبدالكريم عبدR عبدالكريم االحمد 4,000.00              
SY00283744 محمد وليد الحلوا#]  67.00                      
0081720793 عبدR احمد حسن سليمان 4,688.20              
0030304945 عبدR محمد الطن�"  4,881.20              
0074523558 مريم سليمان زوجه سالم سعيد اليعقو#"  2,431.00              
0059529848 محمد عe يهمور محمد يهمور الش� 400.00                   
0021890174  ~Mاحمد سعيد سليمان زيد القي 620.00                   
0010559801 عصام عبدR احمد ربيع الطني�"  670.00                   
0082488708 tنا eع Rخديجه عبدالرحمن زوجه عبد 301.00                   
0094427124 tبن نا tنا eع Rعائشه عبد 301.00                   
0068337116 احمد محمد احمد محمد اليعقو#"  1,000.00              
0001883628 راشد سعيد سالم عليوه الرندى الش� 830.00                   
0012550504 فاهم عبيد احمد محمد الغيص زعا#"  1,070.00              
0027628992 جاسم احمد عe عبيد المنا? بi] تميم 207.00                   
0026515131 ا  "Eال Rمحمد سعيد ابراهيم عبد 12,900.00           
0088522510 ا  الش� "Eابراهيم سعيد ابراهيم ال 400.00                   
0009169120 محمد راشد حميد مطر الزعا#"  4,688.20              
0070147326 محمد ابراهيم عبدR جاسم البا#]  2,473.20              
0001298900 مريم جاسم خميس الزعا#"  40.00                      
0056938866 عثمان جاسم خميس الزعا#"  940.00                   
0031126421 محمد عبيد محمد الزعا#"  1,200.00              
0050392734 خلفان عبيد خلفان بن رعود 1,230.40              
0071175775 ابراهيم حمد محمد شاكر البلو{~  1,670.00              
0006252689 سيف سعيد عe سعيد تكال#] الزعا#"  3,200.00              
0028749860 مبارك سعيد عe سعيد تكال#] الزعا#"  7,922.00              
0091094141 سالم محمد حاتم محمد بن حاتم الزعا#"  2,340.00              
0064955960 احمد ابراهيم احمد محمد الزعا#"  2,300.40              
0043438744 محمد حمدان محمد حمدان المنصورى الزعا#"  4,355.00              
0020323565 ي DEالخن �eسعيد ع �eسعيد ع 1,200.00              
0047775026 فاطمه ابراهيم عe الزعا#"  200.00                   
0004681222 محمد عe عبدR محمد الشيخ الزعا#"  2,101.00              
0071070179 عe عبدR محمد الشيخ الزعا#"  3,940.80              
0086427133 eسعيده سلطانه محمد ع 1,300.40              
0041972364 عمر حسن محمد حميدان الزعا#"  3,000.00              
0057189238 عe سلطان عبدR سعيد الماجد الزعا#"  400.00                   
0023115621 جعفر كيدى عبدR جاسم البا#]  687.40                   
SY00679923 عبدو مصط�] قاسم 900.00                   
0021656826 خليفه خميس جمعه سيف لغويص السويدى 1,355.80              
SA00998540 ى DEبن سعدون بن عبدالمنعم الخض eع 3,200.00              
0004137475 محمد سالم سعيد سالم المزيود الش� 600.00                   
0016493525 حسن سعيد حسن البحار 2,300.00              



0005873382 عe صالح احمد احمد عبيد الش� 160.00                   
0004053998 محمد عe سيف قديد 3,200.00              
0008078556  �iعائشه ابراهيم محمد سلطان رابوى الرمي 5,539.20              
0004193821 شهاب احمد عe محمد الشعT الش� 70.00                      
0064801433 عe احمد عe عبدR عالى الش� 8.20                         
0065986586 عبدR حسن احمد الحار 2,473.20              
0037121790 عe محمد عبدR سليمان القا¤] الش� 133.20                   
0057966030 ناt عe محمد سالم الش� 200.00                   
0079356684 محمد سعيد راشد حسن ابد الش� 5,000.00              
0041623085 محمد عe محمد عبادى ش� 4,601.00              
0006689548 عe محمد عe عe الرشود الش� 810.00                   
0008734337 سعيد عe سالم جمعه الش� 860.00                   
0008117925 محمد عe عبد حماد 750.00                   
0045643117 شيخه سالم زوجه محمد حسن سالم الفياع 62.20                      
0039907866 ابراهيم سيف سعيد سيف بن درويش 1,261.00              
0066987418 عe عبدR عe عبدR الرجi" الش� 400.00                   
0079301502 راشد عبدR راشد احمد الظهورى 4,339.20              
0025848719 احمد سالم راشد محمد المهبو#" الش� 4,601.00              
0098638304 خالد احمد سالم راشد محمد المهبو#" الش� 4,601.00              
0004548233 سعيد عبدR سعيد خماس الظهورى 3,000.00              
0007753230 سعيد عe سالم عبدR الش� 600.00                   
0088326396 احمد حسن عe حسن عe عبيد الدو#"  6,400.00              
0007384116 سعيد عe سعيد احمد حسن السلحدى الش� 23.00                      
0003562340 سعيد محمد سليمان محمد خميسوه الش� 2,500.00              
0056382023 احمد حسن احمد حسن الظهورى 5,014.20              
0091791607 عبدR عe عبدR سليمان القا¤]  4,642.80              
0001061950 احمد عe حسن البحار الش� 2,721.20              
0007193776 حسن حسن عبدR سعيد عالى 4,601.00              
0096225567 عe حسن حسن عبدR سعيد عالى 4,601.00              
0027758615 دن الش� ~r سليمان eسليمان ع 2,795.60              
0072295438 حسن عبدR عe عبدR عالى الش� 4,642.80              
0002635200 عe عe سليمان مالك الش� 2,387.60              
0009184116 عبدR عe عبد حماد الش� 4,000.00              
0021993382  �cمحمد عبدالبا eمحمد ع 7,959.00              
0040401374 مريم محمد احمد البحار 42.60                      
0004473603 hراشد سعيد مبارك الكيبا 1,000.00              
0074105600 ورثةالمرحوم محمد سعيد حميد اليما� 4,628.40              
0034321761 عe مسعود عe جمعه المزرو? 2,000.00              
0048605721 خالد حسن جاسم عبدR الزعا#"  11,991.00           
0002315562 عe سيف سعيد عبيد مفتاح الخاطرى 1,900.00              
0058539996 hحمد الكيبا eفاطمه عبيد ع 3,430.00              
0050345443 Tالنعي eالبغام زوجه ع Rعزه عبد 160.40                   
0095449875 راشد حميد راشد سعيد المزرو? 200.00                   
0005143417 هالل حارب ربيع هالل سعيد المزرو? 1,990.00              
0004679893 راشد عبدR محمد راشد المزرو? 801.00                   
0099589150 سعيد عبدR محمد راشد خصيف 4,601.00              
0068525038 سعيد عe راشد حسن tيدى 2,825.00              
0081773474 راشد محمد راشد حسن 4,125.60              
0050595838 عبدR راشد سعيد راشد المزرو? 2,150.00              
0003324341 مانع فارس عe سيف الخاطرى 486.00                   
0080054053 سالم محمد سيف عبدR بن حميدين 6,858.40              
0079915620 محمد سيف سلطان محمد المزرو? 7,090.00              



0082147512 عيM سالم سيف سالم بن عيM المزرو? 600.00                   
0027515777 سالم محمد راشد حسن tيدى 400.00                   
0010910856 محمد راشد سالم عe عبدR الواh مزرو? 6,000.00              
0028754167 ماجد راشد سالم عe عبدR المزرو? 3,200.00              
0073453389 احمد راشد سالم عe عبدR الواh مزرو? 4,100.00              
0073885325 hالوا Rعبد eراشد سالم ع 12,000.00           
0063334813 امنه محمد ابراهيم الب_~ الطني�"  0.40                         
0092240561 عائشه سالم زوجه جاسم محمد خليفه ابراهيم 8.00                         
0077512267 سالم راشد محمد احمد المهبو#" الش� 3,818.00              
0005638622 ابراهيم راشد حسن رجب الش� 1,200.00              
0032432035 ناt سعيد منصور سعيد المنصورى 366.00                   
0023180604 Mسالم محمد راشد حسنوه سعيد الحب 235.60                   
0045022241 eفاطمه محمد ع 2,357.60              
0089433008 يف الفار{ ~r محمد Rخواطر عبد 2,294.00              
0055567265 ه الخاطرى �Eحمد مصبح حمد راشد بالب 1,100.00              
0040416899  DEراشد احمد امط Rسعيد عبد 209.00                   
0058337321 Mالصحوه الحب eسلطان ع eسعيد ع 2,875.00              
0002996520 عe محمد عe سيود المرى الش� 2,000.00              
0043920972 سلطان محمد عe سعيد المرى 1,720.00              
0059723939 محمد عe حمود محمد الش� 2,150.00              
0060144607 محمد عe سيود المرى الش� 235.00                   
0086013588 زيد محمد عe سيود المرى 1,862.20              
0079464131 عe سعيد عe محمد منصور المرى الش� 2,461.00              
0017426764 عبدR عبدالعزيز يوسف جكه المنصورى 2,875.00              
0068519522 عائشه عبدR البناى زوجه سيف غريب 5,600.00              
0067495918 يوسف محمد مبيوع عبدالرحمن الش� 4,601.00              
0006235145 فاطمه سعيد زوجه عe محمد سعيد الش� 40.00                      
0088392833 عبدR سعيد سالم عe محمد منصور المرى 1,253.20              
0002069435 eسالم سلطان سالم العوبد ال ع 14,754.40           
0016666309 هدى سلطان سالم العويد 2,300.40              
0006595784 رنا محمد زوجه عe محمد السعدى 1,300.00              
0088441634 عبدR ابراهيم عe عبدR حسن البلو{~  1.40                         
0055231212 احمد راشد حسن رجب الش� 21.40                      
DE00019410 WILHELM FRIEDRICH KAMM 22,000.00           
PK00984324 MENTOR ANGEL VENTURES FZE 40.00                      
0077390249 راشد سعيد عe جميع اليما� 600.00                   
JO00220792 ] احمد حسان D]مالك محمد حس 1,525.00              
PAK0071365 MUHAMMAD TAYYAB QAYYUM 575.00                   
0028569752 حصه عبدR احمد محمد الريس 6,123.60              
0006865895 عدنان عe محمد عبدR قدور الش� 4,000.00              
0062124616 eصالح سعيد سالم معي 1,003.80              
0078025874 سعيد سالم عe معيe المحرزى 6,104.00              
0032809522  �iمحمد سيف محمد محمود الرمي 4,642.20              
0009625329  "iحمد سيف خلفان سليمان النق 58.00                      
0026902749 eشمي [iراشد محمد سعيد راشد الواير ب 350.00                   
0005236192 Rتو زوجه خليل اسماعيل عبد "Eاما#] ال 171.60                   
0067325268 حسن احمد سليمان الش� 400.00                   
0085017504 عe راشد عبيد محمد بحلوط الش� 4,961.20              
0006470995 عادل عe عبدR محمد اسماعيل 4,642.20              
0021757348 عبدR عe اسماعيل 4,601.00              
0055674423 Rعبد eطالل ع 1,601.00              
0067909464 استقالل عe عبدR محمد اسماعيل 4,601.00              



0025689865 عبدR سالم محمد سالم الشهيارى 360.00                   
0063541284 عادل سعيد rور الماس 1,272.00              
0017871561 احمد زيد عe محمد راشد الخنبوh الش� 2,451.00              
0065781432 سليمه عe حمد عيM المهرى 176.00                   
0005322355 عبدR احمد عe عبدR الدوع 240.00                   
0072415515 عمر خليفه عبدR خليفه الطويل 2,200.00              
0029313768 عبدR ابراهيم خالد المطر بi] مالك 7.20                         
0055421264 محمد راشد محمد سليمان الش� 200.00                   
0040692598 محمد زيد عe حجر الش� 300.00                   
0088248188 حديد سعيد محمد زيد الخنبوh الش� 41.00                      
0099067545 Mراشد الحب eاحمد سعيد ع 692.00                   
0010717577 سعيد زيد عe منصور المرى 2,451.00              
0049486882 فاطمه سلطان حمود المرى الش� 1,940.00              
0063759189 امنه عe سالم المرى الش� 4,601.00              
0098535096 خديجه احمد زوجه سالم حسن بi] حسن الش� 1,230.40              
0007077355 احمد سالم حسن سالم بi] حسن الش� 1,230.40              
0060349733 احمد راشد محمد سعيد النفاخ 800.00                   
0093634202 Mالدبدوب الحب eشامس محمد ع 7,000.00              
JO00427491 وليد خليل محمود القزق 1,160.60              
0025146755 سعيد عe ارشود عe الخنبوh الش� 380.00                   
0066009696 ى الش� سيف سالم سعيد احمد ال_~ 120.60                   
0039726516 ] ابراهيم محمد طاهر بلو{~  D]حس 4,100.00              
0040964830 ] ابراهيم محمد طاهر البلو{~  D]عادل حس 215.00                   
0095126674  �

عبدالرحمن حسن اسماعيل محمد البلو{~ 77.80                      
0085851245 ناt احمد صالح عe المحرزى 104.00                   
QA00685236 الشيخ احمد بن جاسم بن فهد ال ثا#]  2,000.00              
0067611451 سعيد هالل عبيد مفتاح الخاطري 19,350.00           
0031256946 محمد عبيد محمد عبيد الباكوره 300.00                   
0008401517  ~Mحسن القي eعائشه راشد ع 1,070.00              
0017114492 عe راشد عe حسن القيM~ الش� 4,601.00              
0032211159 راشد عe حسن القيM~ الش� 15,152.80           
0051008252 محمد راشد عe حسن القيM~ الش� 1,261.00              
0096669197 حسن راشد عe حسن القيM~ الش� 4,601.00              
0006955894 عبدR غريب محمد عبدR الشاعر البلو{~  1,040.00              
0044470131  "iالعقيد النق Rعبد eع Rعبد 4,720.40              
IQ00995631  [ D]حس [ D]طه ام 800.00                   
0096813072 حسن محمد سالم زيد المرى 8,000.00              
0075044915  "iالفراج اكت eعبدالعزيز خلفان محمد ع 0.20                         
0043147702 محمد كاسب خليفه سيف المسافرى 4,742.80              
0035695625 ] العطار D]ايمان محمد غلوم حس 1.00                         
0031458097 احمد راشد سعيد خلفان نصيب الدهما#]  600.00                   
0005975812 Mالحب eمحمد سعيد ع 1,230.60              
0099860188 شمايل محمد عبدR صالح بن حمود الدعن 42.20                      
0035538469 ياr سعيد محمد خلفان الكندى 4.80                         
0038808683 سالم عe خميس حسن الزيودى 2,461.00              
0044649563 عe خميس حسن الزيودى 2,475.60              
0070517905 عمار سعيد محمد خلفان الكندى 4.80                         
0085509762 محمد سعيد محمد خلفان الكندى 130.40                   
0092397323 فيصل عe خميس حسن الزيودى 2,461.00              
EG00654163  "iيوسف محمد عبدالعزيز شل 1,000.00              
0018052863 سالم راشد سعيد سالم يما� 752.40                   
0003561349 موزه محمد مو{ 2,461.00              



0005459565 عائشه عبدR سلطان سعيد السما� 1,251.20              
0056180507 سهيل سيف سلطان سعيد مكسح 86,102.40           
0087418777 سيف سلطان سعيد 77,936.40           
0044913841 موزه عبدR مكسح 4,642.80              
0071155427 حمده راشد سلطان المكسح 4,642.80              
0079260777 فاطمه عبدR مكسح 4,642.80              
0081143948 ناريمان توفيق عبدالسيد 200.00                   
0006768722 بدر محمد راشد عبدR ذبا� 1,080.00              
0008676367  "iعيدالنق eعائشه ع 2,002.80              
LK00481275 FUARD MOHAMED SAIF 1,000.00              
0039666651 محمد شمروخ سعيد ظنحا#]  1,230.40              
0018480913 eال ع DEعيد احمد محمد احمد الب 4,042.60              
0004189170 سيف سلطان عبدR احمد السال  32,392.40           
0063360587 مريم راشد عبدR الظنحا#]  6,474.20              
JO00991240 سهDE تيسDE عارف السلعوس 500.00                   
0013097370  "iراشد الكع eفيصل عبيد ع 3,905.20              
JO00685412 عمادالدين احمد محمد يوسف ابو الشوارب 323.40                   
0036608834 يونس محمد حسن مراد 601.00                   
0047208273 منصور محمد حسن مراد 4,601.00              
JO46239856 رو� محمد نا�" محمود الفالح 5,400.00              
0079153064 خالد محمد عe المال 2,500.00              
0015923823 عبدR راشد محمد سيف حماد 48.60                      
0054737589 سيف عبيد راشد سعيد الحمودى 20,071.20           
UK00638535 ASHRAF AWAD ABDEL MAGID 900.00                   
0002899242 راشد سالم راشد احمد معيe كندى 1,000.00              
SY00394087 ابراهيم عليان الجاموس 400.00                   
0095447398  ~Mفيصل عبدالرحمن عبدالجليل البقي 2,321.20              
0024763872 Tسعيد محمد الزح 4,601.00              
0042061022  �iاحمد راشد محمد سيف حماد حفي 61.40                      
0083205655 محمد راشد المر محمد زهرو الش� 306.00                   
0090698264 موزه محمد زوجه راشد محمد سيف حماد 44.00                      
0007635280  �iعبيد الحفي eسعيد ع 800.00                   
0044284882  "iالكع eسالم ع eع 4,601.00              
0099045231 مريم خميس خلفان  القا¤] هزاع 339.20                   
0099603421 عائشه صالح زوجه مسباح محمد مسباح الشاعر 161.00                   
0099780545 مسباح  محمد مسباح  الشاعر 316.00                   
0003304179 Tسالم عبيد احمد الزح 4,684.40              
PS38204577 احمد محمد محمد الشا  880.00                   
JO00012621  [ D]حسن محمد حس [ D]حس R فتح 6.00                         
JO00045414 احمد نظT احمد عواد ابراهيم 4.80                         
0001266505 عe عبيد سيف حسن الواh كندى 1,400.00              
0099121034 احمد مبارك سعيد سالم مسبا� 280.00                   
0015568285 ] عe احمد الشمار D]زوجه احمد حس eموزه ع 894.00                   
0001336134  [ D]محمد عبدربه محمد حس 5,442.80              
0066693805 ابراهيم محمد عبدR البلغو#]  151.60                   
0013407599 ايمان احمد عe عبيد السعدى 87.20                      
0049334095 عe محمد عe السعدى 1,120.00              
0006548520 عe راشد حميد خميس يما� 1,200.00              
0036498305 مريم محمد عe سعيد المطرو{~  1.40                         
0011190703 صبيحه احمد زوجه عe مبارك سعيد بن عباد 4,729.40              
0047902045  [iمحمد الحوس Rمحمد عبدالمجيد سالم عبد 22.00                      
EG007361124 محمد ابراهيم حلT عe حسن 1,723.40              



0009717270 عبدالرحمن محمد راشد المرشودى 4,601.00              
0042908428 محمد راشد خميس المرشودى 4,600.00              
0018478638 عبيد عe عبيد محمد مطوع 1,200.00              
0012861781 فاطمه حسن زوجه مبارك سعيد سالم 720.00                   
0077299749 hسيف سلطان سيف سلطان العبدو 2,460.80              
JO00992376 محمد عبدالرحيم محمود االقرع 500.00                   
0026602661 فاطمه جديد زوجه سيف سعيد محمد سعيدوه 400.00                   
0039185198 جديد راشد محمد الش� 4,688.20              
0014015184 Tمحمد احمد اخزي eخالد ع 3,254.40              
0070445681 Tمحمد احمد اخزي eع Rعبد 600.00                   
0097960822 طارق سعيد خلفان محمد برشود المرشودى 200.00                   
0016617113 هاشل سالم راشد سويدان يما� 240.00                   
0023938344  �iالحفي eصقر ع eسعيد ع 1,213.20              
0044410544 مشاعل سعود الغانم 2,483.00              
0088780889 مريم راشد المنصورى 2,483.00              
0007343474 يف يف ال ال_~ عe هارون محمد عe ال_~ 100.00                   
0011078931 eحسن الشاعر ال ع Rفهد احمد عبد 4,884.00              
0014124316 محمد احمد عبدR حسن الشاعر 15,190.20           
0070136172 عائشه احمد عبدR الشاعر 4,907.00              
0029528998 حميد راشد حميد خميس اليما� 15,180.00           
0074304375 ه عبدR سلطان سعيد السما� DEام 4,601.00              
0072581023 محمد راشد محمد راشد برشود مرشدى 12,127.00           
JO00622735 حسن اسماعيل احمد اسماعيل 200.00                   
0005487778 سلطان محمد سالم حمدان كندى 1,400.00              
JO00407104 فؤاد عبدالرحمن جE" ابوحطب 8,798.20              
JO00215487 عمار فهيم يوسف شحاده 520.00                   
0028725862 Mزوجه عبيد خليفه الشام Rفاطمه عبد 4,601.00              
0079937205 عائشه محمد زوجه سالم عبيد راشد السال  4,642.80              
0042374803 محمد خميس جمعه محمد الطني�"  1,897.80              
0006386015 احمد محمد احمد راشد الش� 4,684.40              
0006508520 سعيد عبدR عe العبودى مدحا#]  37.20                      
EG00258764 وليد محمد عزت محمد سليمان 336.60                   
0012124577 سيف خميس عبيد سويدان اليما� 2,917.80              
0023913351 سعيد احمد محمد احمد الش� 42.00                      
0029461047 ابرار احمد محمد احمد الش� 42.00                      
0078935796 فاطمه سعيد محمد التحمود 4,614.60              
0091003248 محمد احمد محمد احمد الش� 42.00                      
0001383143  �iعبيد محمد سعيد حفي Rعبد 600.00                   
0077514001 محمد عبدR احمد محمد 4,840.00              
0045935578 hبدر النساء محمد رضا كما 4,601.00              
0045475788 عe محمد حميد خميس اليما� 1,600.00              
PS00844267 يح ~r جمال احمد اسعد 275.20                   
0004823437 يوسف محمد خلفان سعيد الغيال#]  860.00                   
0099301358 خلف محمد خلفان سعيد الغيال#]  805.00                   
0042890736 عبدR سعيد حسن سعيد حسن اكنيبش 9.00                         
0057223904 محمد سعيد حسن سعيد حسن اكنيبش 9.00                         
JO00864252 رياض عبدالرحيم عبدالبارى عبدالبارى 600.00                   
0012153297 جمعه سالم جاسم سالم العوا#]  43,250.00           
0047804616 عبدR عبيد عe خميسالمحنه اليما� 4,642.80              
0089376712 سعيد عبيد عe خميس  المحنه 400.00                   
0023556158  � سعيد عبدR ع�e عبدR السحا#" 80.00                      
0021197950 عe سعيد راشد العواش 4,632.80              



0025799263 سعيد عe سعيد راشد العواش 1,351.00              
0036849329 اسماء عe سالم مرشود 3,562.60              
0029798525 ناt محمد عبيد اسماعيل السويدى 400.00                   
0015915242 محمد عبدR عe الكندى 2,507.60              
EG00235699 طارق ابراهيم ابراهيم حماده 480.00                   
JO00928322 محمد احمد حسن مو{ 2,003.40              
0005151235 سيف عبدR سيف محمد حيا#� اليحيا#�  80.00                      
0095430754  �

راشد مبارك سبيت هارون المدحا#] 200.00                   
0006749760 سيف عe محمد خلفان هامور 400.00                   
IN00043546 AKTHER ESMAIL 280.00                   
0056171881 عe راشد عبيد سيف محمد الطني�"  1,640.40              
0029065625 محمد عe ابراهيم محمد 58.80                      
0012259477 فاطمه عe احمد بن عبود 4,378.20              
0013062158 عائشه عبدR حميد 151.60                   
0035635986 ] عبدR البلو{~  D]احمد ابراهيم حس 360.00                   
0007106011 علياء سالم عe احمد ظنحا#]  222.00                   
0082467110 سيف عبيد عe الخال السويدى 16,003.60           
0057701029 عe عباس عبدالرحمن عبدR البلو{~  9,104.40              
0077578728 سلطان حسن محمد حسن الصم 340.00                   
SD00529961 عe الطيب ابراهيم حامد 200.00                   
0098443677 عe عبدR راشد احمد محمد يما� 400.00                   
0014728450 عائشه سعيد زوجه سالم راشد سالم راشد 1,230.40              
0010005187 راشد محمد عبدR خميس ظنحا#]  46.00                      
0014782558 احمد محمد سعيد محمد حمودى 3,969.60              
PS00521641  [iشفيق احمد المزي 400.00                   
0006548548 ى DEاحمد محمد الصغ eامنه حسن زوجه احمد ع 400.00                   
0057810039 ى DEاحمد محمد الصغ eاحمد ع eع 200.00                   
0053971264  "iحمد محمد عبيد مطر سيف النق 340.00                   
0009956426 خليفه راشد عبدR راشد محمد الsيدى 232.40                   
0006493727 عبدR حمدان احمد عبيد 250.00                   
0005248791 امنه حسن خميس الزيودى 0.40                         
0043126632  �c سيف راشد سعيد راشد ال_~ 4,300.00              
0094841151 عائشه محمد احمد 2,240.00              
0094222677 eسعاده سعيد ع 2,300.40              
0004587655  "iكع eاحمد محمد ع 205.20                   
0035219631 ناديه محمد قور#] جمعه 3,042.20              
0089217845 سلطان ابراهيم عe سلطان ريايسه 822.40                   
0057313470 حمود سالم حمود محمد العبد المحرزى 300.00                   
0046866383 eمعي eمحمد سعيد سالم ع 6,136.40              
0019126052  �

مريم سالم احمدالزرعو#] 41.80                      
0090311173 محمد عبدR محمد العبد الشهيارى 4,601.00              
0094261873 hسالم محمد احمد عبدو 4,605.20              
0022592740 سعيد عبدR سيف عبيد المزرو? 5,923.60              
0088091457  "iمريم عبيد مطر النق 4,707.40              
0055141418 ايمان راشد سليمان محمد المحرزى 4,601.00              
0035005801 Tسعيد مصبح سالم اصبيح زح 360.00                   
PS00835552 صالح الدين فايز احمد ابوشتات 98.00                      
0018329101 محيله راشد زوجه حميد عبدR سالم محمد 152.80                   
0017528016 شيخه خلف محمد 4,601.00              
0055891325 عبدR سعيد محمد سعيد الsيدى 13.20                      
0080283040 سعيد محمد سعيد tيدى 200.00                   
0049912496 راشد سيف محمد خلف المحرزى 561.00                   



0011187701  "iامنه احمد عثمان محمد صالح معيوف النق 1,605.00              
0031853922  "iالنق [ D]محمد راشد حس eمريم محمد زوجه ع 1,000.00              
0032328580  "iالمرقص النق eفايز محمد عبيد ع 200.00                   
0078397400 محمد عبدR محمد عe الدويب 39.40                      
0065770192 عائشه سليمان احمد محمد الخديم 2,170.80              
0048430277 ى DEاالم "Eاحمد ابراهيم قم 4,601.00              
0015297030 احمد عبدR سليمان عبيد عe السال  4,821.00              
0072397673 eسليمان عبيد ع Rفاطمه محمد زوجه عبد 4,601.00              
0012787151 سعيد محمد عe محمد حمود زيودى 160.00                   
0004678390 محمد عبدR سعيد راشد الحسا#]  80.40                      
0051965787 محمد عبيد خميس القحو  زيودى 2,461.00              
0009749831 احمد عe سعيد محمد يما� 700.00                   
0042517817 راشد احمد ضاوى يما� 2,300.40              
0045826399 hمحمد احمد راشد العبدو Rعبد 200.00                   
0012189184 محمد خميس عبيد جمعه اجميع هندا{ 2,842.20              
0003140409 ياr مصبح عe مصبح اليما� 1,000.00              
0083420603 احمد عe محمد سليمان زيودى 13.60                      
0008937362 سليمان سعيد سليمان احمد الزيودى 341.60                   
0089904889 شيخه عبيد راشد الحسا#]  4,601.00              
0027836051 عe راشد عe عبيد الغسيه 15,228.00           
0088647656 Rفاطمه خميس عبد 2,483.00              
PS00251436 ة محمد محمد ع�e  ابو مرزوق DEسم 1,380.20              
0008865123 السيد احمد سعيد عبدR الظنحا#]  500.00                   
0012430081 راشد سعيد عبدR احمد الsيدى 604.00                   
0023565600 محمد احمد محمد غاصب اليما��  4,339.20              
0018258598 شيخه عبيد علىالعبيد 2,461.00              
0072543359 محمد عبيد محمد 2,461.00              
0003871552 راشد احمد عبدR راشد الحسا#]  600.00                   
0065425890 hجمعه حمدان جمعه سالم عبدو 300.00                   
0054409537 فاطمه سعيد عبدR ظنحا#]  4,881.20              
0070748473 محمد عe محمد خميس الخديم 1,092.00              
0039787125 عبدR محمد عe محمد اعبيد ظنحا#]  400.00                   
0046471333 عe محمد عe محمد اعبيد الظنحا#]  4,601.00              
0004878256 خميس عe حسن حمدان الحسا#]  6,200.00              
0022647434  "iكع "iراشد الخطي Rسعيد محمد عبد 11.00                      
0078372660 عe احمد عe محمد زيودى 400.00                   
0009964402 مروان محمد جمعه راشد المغi] الحمودى 80.00                      
0026679033 احمد ذويب عبيد محمد الزيودى 4,601.00              
OM00018724 مرزوق بن محمد بن راشد الش� 150.00                   
OM00865178 عمر بن محمد بن سعيد الش� 300.00                   
0078783378 عe سعيد راشد مسعود tيدى 200.00                   
0001265502 راشد عبدR راشد محمد الصديرى 200.00                   
0072533066 مصبح عبدR راشد محمد tيدى 231.80                   
0002502501 سليمان عe عبيد عe السال   650.00                   
0065084228 فاطمه سليمان زوجه راشد عe راشد العبد 449.80                   
0071594698 محمد خليفه عبيد محمد الحمودى 4,601.00              
0006127350 hالعبدو Rعبد eسليمان سعيد ع 2,002.20              
0033482391 صالح محمد جمعه محمد عe الحايرى 4,601.00              
0065653241 سعيد ع�e سالم احمد الهيهود المزرو?�  100.00                   
0080849163  DEاحمد القص eسعديه مصط�] زوجه ع 16.20                      
0042462710 محمد سيف محمد خلف المحرزى 9.60                         
0090304973 فاطمه احمد صالح المحرزى 1.00                         



0004465946 سعيد احمد صالح عe المحرزى 640.00                   
0089674533 ك DEابراهيم محمد م Mعي eع 200.00                   
0070358588 مريم عe عبدR مخلوف 860.60                   
0075274838 فاطمه محمد سيف مرشدى 400.00                   
0054686844 محمد حسن راشد خميس الزيودى 2,360.00              
0053420922 مقتاح محمد راشد احمد ظنحا#]  300.00                   
IN00748536 PUNJABI MUKESH HEMANDAS 1,400.00              
AU00586992 HOUDA MARIANNE DABBOUSSI 20.00                      
AU00548542 SAAD ABBAS 52.40                      
ZA00991578 DANIEL WILHELM GERBER 176.00                   
USA0099873 JAMILA KRIBIL 600.00                   
AU00624531 FOUAD CHAPTINI 352.40                   
SG00954082 GORDON LI 738.20                   
AZ00985624 VAHID FUAD MUSTAFAYEV 20.00                      
BH00865215 راشد خليفه راشد السياس 266.00                   
BH00416341 ] يتيم D]حس eع 7,150.00              
BH00269898 كه يتيم للعقار ~r 12,542.80           
BH00689724 اسماعيل عبدالواحد محمد جمال خن�"  600.00                   
BH00128475 ندى محمود عقيل كاظم 124.00                   
JO00413459 ى عبدالرحمن قعدان DEمحمد خ [ �Eمع 135.80                   
SA00452899 توفيق بن عبدR بن حمد الزامل 20,000.00           
BH00751612 خليفه محمد خليفه صقر ال ثا#]  216.00                   
BH00951612 احمد عبدR حسن الجزاف 100.00                   
SA00792251 يوسف عبدR عe البسام 451.40                   
BH06190551 محمد جعفر عبدالرضا محمود 1,720.00              
BH00457896 عبداللطبف ع�e يوسف خميس الهزيم 46,459.20           
BH00212647 فتحيه احمد ابراهيم محمد اللنجاوى 240.00                   
BH00745643 عبدR سلمان محمد سلمان الجاسم 1,120.40              
BH00652135 عبدالرحيم محمد عe محمود جنا� 3,000.00              
JO00267856 رياض يوسف جميل اللحام 1,220.00              
BH00785887  [ D]حس Rعبد [ D]محمد حس 860.00                   
BH00061200 ] عe بو كنان D]فؤاد حس 2,299.80              
BH00254811 ISSA ALI GHULAM ALI 200.00                   
BH00986214 عe عبدR حسن بوحمد 1,200.00              
IN00996434 MATHEW KAVALAM 492.20                   
BH00045014 محمد حسن عe النصف 1,102.40              
BH00673422 فه�T يوسف عe الحسن 500.00                   
BH00918625 Mعي Rجاسم عبد eع 140.00                   
BH00625485 غاده ابراهيم راشد عبدالرحمن القصاب 138.00                   
BH00129836 عباس محمود عباس عe رضا 2,800.00              
BH00876425 حاتم عباساحمد عe داداباى 9,320.00              
BH00377156 مجدى حبيب حنا عبوده 1,245.00              
BH00316954  "Eقم eجعفر خميس ع 60.00                      
BH00042978 ت�� محمد جواد عيM العلقم 200.00                   
BH00650419 ابراهيم محمد ابراهيم سعيد المسلما#]  400.00                   
JO00995633 لينا مفيد جE" مبارك 66.00                      
BH00254447 ابراهيم عبدالواحد محمد خن�"  400.00                   
BH00212361 فيصل يوسف صالح جباره البوفالح 182.00                   
BH00213095  "Eايمان احمد حسن قم 2,306.00              
BH00467863 زا محمد مدن DEمحمد م 9.00                         
BH00445369 فيصل مصط�] عبدR احمد البست� 230.00                   
BH00786620  �cاسحا Rعبد Mنجاه محمد عي 220.00                   



BH00238151 عe حسن منصور نايم 200.00                   
BH00352477 ] عبدR عe رمضان D]حس 1,608.60              
BH00675083 ابراهيم محمد محمود العو¤]  200.00                   
BH00281797 عبدالعزيز عبدالرحمن عيM الدوrى 11.60                      
BH00996321 Tسالم النعي eه ع DEسم 420.00                   
BH00693566  [ D]البوعين "Eسعد خليفه محمد ج 614.80                   
SA00578962 فتحيه بنت خميس بن ضا� الدوrى 761.00                   
CAN0032568 MENAHA SUKUMAR 1,160.00              
CA00698477 SHIRAZ ALHARAZI 20.00                      
USA0016816 AHMED SAID TEEBI 400.00                   
CA00519874 YAMEN BAKR 2,080.00              
CA00995410 NAHLA ABUDISHA 400.00                   
CA08575114 HERIS OF MOHAMMED SHAFATULLAH 166.60                   
YE00129473 محمد احمد عوض الشو� 800.00                   
EE00625597 LEHESTIK SVETLANA 1,118.00              
IN00123919 MAHENDRA VAKHATCHAND MEHTA 504.00                   
EG00445257 نجوى عطيه الكفراوى 4,000.00              
EG00990070  �cيوسف نعيم عبدالفتاح عبدالبا 1,400.00              
EG00431956 سمDE جرجس بهنا 4,350.00              
EG00181158 ] محمد محمود D]خالد حس 4,000.00              
EG00422851 هشام محمد مدحت يوسف الفار 2,000.00              
EG00233698 Rامال رشاد عبد 516.00                   
EG00326596 عمرو عبدالحميد حمدى 645.00                   
PS00732981 هيثم عثمان مطر محمد بكر 1,200.00              
EG00052014 محمد عبده صديق اللم¨ 2,046.00              
EG00018987 وليد مختار حسن الخياط 132.00                   
KW00698574 وليد عبدR شمالن عe بن سيف 4,000.00              
EG00425840 ساh مدحت احمد مرشد 2,000.00              
EG00124488 تامر حسن الشايب 80.00                      
YE00031289 محفوظ عe محمد سعيد 8,000.00              
EG00235689 عالءالدين رسT يوسف جازيه 31,000.00           
EG00873519 مصط�] حسن احمد قدري الحداد 38.00                      
EG00825198 يف سعود هاشم محمد ال_~ 200.00                   
EG00125893 مi] عادل محمد بركات 10,000.00           
EG00946310 ها#] يوسف حلT جنينه 800.00                   
EG00574497 حمدى عبداللطيف مهران 9,000.00              
EG00213346 عe احمد عe راغب 50.00                      
JO00547430 عالء محمود عبدالرحيم الخواجه 130,000.00        
EG00946123 عمرو عمر محمد سالم الصوه 206.00                   
EG00827623 احمد محمد حامد عبدالقادر 816.00                   
EG00595114 ضياء الدين عبدالحكيم هاشم 7.00                         
EG00547487 لتدوال االوراق الماليه [ �Eركه نايل انفستمن 1,000.00              
EG00527164 عصام عe احمد محمد 17.60                      
EG00541854 Tفه [ D]محمود محمد حس 7,300.00              
EG00367854 ممدوح احمد محمد الباز 250.00                   
EG00326957 ه احمد عبدالستار احمد ع_~ 2,000.00              
EG00954614 هشام محمد محمد كامل 734.00                   
EG00962558 عe فكرى عبدالنi" محمود 600.00                   
EG00441562 وليد جالل عبدالفتاح شعيشع 2,415.20              
EG00478541  [sكمال قابيل محمد محمد خ 530.00                   
EG58996520 يف السيد محمد ابوالعال ~r 40,000.00           
EG00659244  [ D]السيد الش eعبدالعزيز همام ع 200.00                   



FR05081986 AFFRA FANRI 1,120.00              
DE00767846 SAID KHAYAT 4,338.60              
DE00698644 IRANBOMY SEYED SHAHRAM 501.80                   
DE00596662 BERNHARD ANDREAS 400.00                   
JO25655905 hعبدالقادر الكيا Diبالل يح 2,700.00              
UK00761911 SUNIL BHAGCHANDANI 400.00                   
HU00316218 NANDOR RACZ 760.00                   
IN00586755 SHAH MITESH 274.00                   
IN00612549 LAWRENCE AVIL MISQUITH 150.40                   
SA00897225 ناt بن عائش بن عمرى االحمدى 2,000.00              
IR00096949 عبدالصمد محمدى  يان نامانلو 26.00                      
IR00391354 SARA PARVIZ SHAFIEI 300.00                   
CI00021543 KACOU ANINI ERIC AUGUSTIN 200.00                   
NG00457720 OLATUNDUN YUNUS BABATUNDE 100.00                   
OM00995810 محمد بن سعيد بن محمد باعوين 300.00                   
OM00657892 سعيد بن محمد بن محمد العسل المدحا#]  40.00                      
OM00748883 hعبدالسالم بن محمد بن احمد الكما 7.00                         
EG00654487 حنان درويش محمود عبدالرحمن 185.00                   
OM00125699 فرحات بن ناt بن محمد الريا  1,000.00              
OM00324748 عمار بن عبدR بن سلطان البوسعيدى 100.00                   
OM00991278 عقيل سعيد درويش الريا  200.00                   
OM66518231 محسن بن سيف بن محمد الهنا#�  380.00                   
OM00568923 عe بن احمد بن مستهيل باعوين 200.80                   
OM00859466 شيخان بن عe بن شيخان ال حفيظ 430.00                   
OM00990670 نائف محمد جمعان عبيد 48.00                      
JO00563248  [iمحمد رب� عزت الحسي 360.00                   
OM00584585  "iطالل بن سعيد بن عامر الوهي 1,800.00              
OM00996324 منDE بن احمد بن سليمان 500.00                   
OM00958449 سعاد بنت عe بن محمد 49.00                      
OM49563988 Mاحمد بن سيف بن سليمان الحب 1,100.00              
OM00340578 جمال بن سالم بن عامر الصب� 2.00                         
OM00632367 eبن عبدالعزيز بن ع [ D]حس 640.00                   
OM00213659 سليمان بن محمد بن سعيد المعمرى 3,066.00              
OM00876610 طالل بن سيف بن ناt الصب� 2,000.00              
OM00617715 هشام بن عبدالعزيز بن محمد البلو{~  66.80                      
OM00991761  "iسعيد الوهي eحمود ع 1,360.00              
OM00629382  [ D]فضل حس [ D]اسف رضا صابر حس 2,990.40              
OM00124301 عبدR بن عباس بن احمد 3,800.00              
OM00857894 hالغزا Rصالح بن سالم بن عبد 2,400.00              
OM00876622 عبدالجليل بن محمد بن عبدR البلو{~  128.60                   
OM00820145 ى "Eالع Rاحمد بن محمد بن عبد 2,000.00              
OM25279026  [iعادل بن حمد بن سعيد الحوس 400.00                   
OM00469456 Tسالم بن سعيد بن حمد ال فنه العري 173,020.00        
OM94549525  [iفيصل بن سعيد بن عبدالرحمن المخي 1,770.00              
OM00594752 حسام بن محمد بن عe النجار 400.00                   
OM00847522 خالد بن عبدR بن احمد الحرا¤ 1,200.00              
OM00095471 ابراهيم بن سعيد بن درويش الريا  112.60                   
OM00995137 رشيد بن الصاc] بن خميس 200.00                   
OM00688747 ] بن عe البلو{~  D]فاتك بن حس 31.00                      
OM00045218 محمد بن احمد بن سعود الكندى 400.00                   
OM00684577   [sحمد بن خلفان بن حمد الح 600.00                   
IN00897645 MITEN DILIP ASHER 250.00                   



SA00065868 ماجد بن محمد هزاع القحطا#]  460.00                   
OM79636669 محمد بن سالم بن بخيت خوار 800.00                   
OM00693280 شو�c بن عبدالرضا بن سلطان 161.00                   
OM00458965 ى DEمحسن بن سعيد بن سعد جداد الكث 657.00                   
EG00192893  [ D]اسامه مخائيل مخايئل حن 1,400.00              
OM00953803 احمد بن صالح بن احمد المرهون 2,000.00              
OM00099646 عe بن احمد بن رجب الش� 680.00                   
SA22011977 محمد نعمان علوش السامرا#�  1,880.00              
IN00326964 THANTALUR VENKATA PERUMAL RAJA ALAGA 1,251.80              
OM00253167 ركه عE" الخليج لالستثمار الصنا? القابضه 10,000.00           
OM06632932 hالمقبا eحميد بن محمد بن ع 1,652.40              
OM00694241 زهDE بن محمد بن عبدR اللوا#�  600.00                   
PAK0092555 ANJUM MANZOOR or SHABANA MANZOOR 500.00                   
PAK0098563 MUHAMMAD TAHIR 60.00                      
PK00738859 ALQERA ATIQ 13,803.00           
JO00665541 طارق طاهر فارس الشعكه 2,000.00              
PS00345890 كه الوساطه لال وراق الماليه المساهمه ~r 12,720.00           
JO00457521 سلطان طالب بركات سعيد 1,000.00              
JO00896432 ALEX FOUAD ISKANDAR HANNA 5,600.00              
PS00129910 طارق محمود رضا عباس 5,840.00              
QA00996755 عبدR عe اكE" غلوم رضا رضوا#]  800.00                   
QA00674900 خليل ابراهيم محمد ن�� العمادى 72.00                      
QA45210097 Tحمد جابر مهنا المعيقل النعي 97.80                      
QA00975544 نوره عبدالرحمن جاسم الهيل 200.00                   
QA00462841 Tالنعي "Eج tنا "Eج tنا 428.40                   
QA00954295 Tالنعي "Eج tمحمد حمد نا 166.00                   
QA00265848 خليل سعد سالم الغانم 2,085.40              
QA00265958 اسماعيل رجب مصباح اال نصاري 2,064.00              
QA00645974 جابر محمد جابر الجابر 1,000.00              
EG00942185 محمد سالمه محمد سالم سالمه 22.00                      
QA00758565 ] الكاظم D]حس eيعقوب ع 200.00                   
QA00852852 hاحمد خميس العبيد Rمريم عبد 260.00                   
UK00987609 JAVAID IQBAL 120.00                   
QA00652158 عبدالرحمن مرت£] عe محمد النجار 404.00                   
QA00673022 Tالنعي hسعد الجفا eمبارك ع 1,032.00              
QA00672186 ناt عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن الهيل 180.00                   
QA00909164 مريم بنت سعود بن عبدR الخاطر 6,918.00              
QA00078124 عبدالرحمن محمد حيدر عe درويش 140.00                   
QA00468769 ابراهيم عبدR احمد الحمادى 460.00                   
QA00987606 راشد حمد عجب السفران 200.00                   
QA00462185 عبDE مروان القال 2,400.00              
PS00892711 محمد ناt احمد القال 314.00                   
QA00455799  "iكليفيخ العتي tسعد نا tنا 159.60                   
QA00482052 فاطمه عبدR حسن الخورى 430.00                   
QA00857460 eعبدالعزيز مطيف  مطرود الفري�" الروي 80.00                      
QA00065844  DEمحمد بح Rشما عبد 200.00                   
QA00761495 Tفضل النعي Rعبد tنا "Eج 2,140.40              
QA00998541 هالل محمد عبدR ال سند الدوrى 10.60                      
QA00325490 سعد سعيد احمد الكوارى 280.00                   
QA00676545 فاطمه محمد حميد السويدى 670.20                   
QA00218645 حمد عe حسن السلي� 400.00                   
QA00128725 احمد عبدR احمد لرم 3,000.00              



JO00953315 Rمف£] محمد حمد Rحمد 2,000.00              
JO00676724 ياr محمود وديع سالمه يونس 6.80                         
QA00677815 امنه سعيد عبدR خميس السلي� 1,564.20              
QA00896521 محمد ياr محمد جE" المسلم 5,000.00              
QA00886417 Tالنعي "Eمحمد فيصل راشد الج 200.00                   
QA00674430 عبدالناt ابراهيم يوسف فخرو 175.00                   
QA00555512 الشيخ عبدالعزيز بن احمد بن مبارك ال ثا#]  11,158.40           
QA00983422 ساره سعد سعيد الطويل الغانم 200.00                   
QA00231988 امينه عبدR ابراهيم فخرو 600.00                   
QA00321699 عادل حسن عe راشد فخرو 1,001.40              
QA00129521 خليفه صالح عبدR خميس الخلي�]  1,290.00              
QA00098712 Mمحمد مانع الكبي Rراشد عبد 440.00                   
QA22975547  [ D]مبارك راشد البو عين Mابراهيم عي 800.00                   
QA00189925 eحسن ع eمحمد حسن ع 500.00                   
QA00565844 eمحمد طرجم السه Rنواف عبد 200.00                   
QA00894127 عبدالرحمن ناt عبدالعزيز ابوقراره المو{ 105.40                   
QA00658790 عبدR غلوم عبدR جمال 4,800.00              
QA00634069 محمد ظافر حمد راشد الدوrى 200.00                   
QA00036739 جابر عبدR ابراهيم االنصارى 6,601.00              
QA00985423 Tالنعي "Eالج Rعبد tخالد نا 9.80                         
QA00655358 hخميس مبارك امان الشما 1,040.00              
QA00658977 عe حمد عجب السفران 300.00                   
QA00936477 يف محمد ~r صالح محمد 1,480.00              
QA00526962 حمد عبدالحميد محمد عبدالعزيز عبدالعزيز 800.00                   
QA00252399 باسم احمد خليل الباكر 12,000.00           
QA00733162  [iدي "Eعيد محمود ابراهيم ال Rعبد 9,500.00              
QA00458522 مبارك بن ابراهيم بن مبارك السعيد 8.80                         
QA00654400 صالح حمد صالح حديد 400.00                   
QA00986479 محمد عبدالحافظ يوسف عمر موس� 1,005.80              
IR00269303 Tال هاش eاسحق محمدع 5,750.00              
EG00994523 مصط�] ابراهيم خليل 300.00                   
QA00832261 نعيمه احمد عبدالعزيز الزياره 570.00                   
QA00972136 عائشه اسماعيل حسن الزياره 150.00                   
QA00666333 الشيخ عبدR بن خليفه عبدR ال ثا#]  1,800.00              
QA00438373 خالد احمد خلفان الجهام الكواري 2,000.00              
QA00847541 خالد ابو القاسم عوض تاجي� 500.00                   
QA00695488 Mصلهام عيد الكبي eع 5,000.00              
CA00587415 DAVID RICHARD 200.00                   
AU00978541 BASHAR HABIB 2,680.00              
QA00532598 Tفهد مبارك عبدالعزيز الدلي 281.60                   
AU00125256 MABRUK GIOBRAN 5,180.00              
QA00215678 ناt جاسم احمد راشد المال¹ 90.00                      
JO00563963 ابراهيم عمر ابراهيم الجوجو 840.00                   
QA00173654 يعقوب يوسف جاسم rور 4,274.00              
QA00287662 يسلم عبد عاطف نا�" السعدى 66.20                      
QA00652772 ] طالب شيبان الشهوا#]  D]سالم 215.00                   
QA00910953 Tالنعي [ D]شاه Mعي [ D]شاه 55.00                      
QA00167611 عe احمد عبدR السلي� 17.60                      
QA00127644 الشيخه موزه بنت جE" احمد االحمد ال ثا#]  50.00                      
USA0067543 ADIB A SAMAHA 400.00                   
AU00215450 AMER AL HASHIMI 2,000.00              
QA00128612 سعد عبدR عيM الحسن المهندى 10.40                      



QA00691115 راشد سعيد مبارك المنصورى 70.00                      
QA00458199 فهد عبدR سعود عبدR الخاطر 20,211.60           
QA00688720 يدى الهاجرى "Eمبارك محمد حمد ال 4.00                         
QA00236903 عبداالله عا¤ فيصل فارس الجرباء 1,000.00              
US00345826 BASIM NAFOOSI 25.40                      
SA00878157 بندر بن سعد بن مساعد الهاجرى 0.20                         
SA00449454 Mبن عبده قي eمحمد بن ع 115.00                   
SA00650188 عبدR بن عبدالرحمن بن ابراهيم 500.00                   
SA00614217 ى DEابراهيم بن مسفر بن ابراهيم الحب 210.00                   
SA00192653 حسن بن احمد بن طاهر ال مهنا 90.00                      
SA00965178 ابراهيم بن مو{ بن حميد الحميد 504.00                   
SA00265978 لمياء بنت سعود عبدالعزيز المخضب 13,125.80           
SA00904533 منDE بن احمد بن حسن ال يوسف 108.00                   
SA00912652 فؤاد بن محمد صالح بن جميل عاشور 477.20                   
SA00785920 ] بن عبدR بن عيM الشيخ D]ياس 40.00                      
SA22449787  Diنايف بن سعد بن محمد اليح 350.00                   
SA00997893 ] بن حشان بن حمد ال منجم D]حس 200.00                   
SA00896710 عبدR بن مدهش بن تر� النتيفات 50.00                      
SA00746512 عبدR بن خالد بن طريخم السبي¨ 400.00                   
SA00995301 محمد بن عe بن عبدR ابوعريف 580.00                   
SA00045151 احمد بن سلطان بن عبدالرحمن السديرى 200.00                   
SA00123148 خالد بن حطاب بن عبدR السبي¨ 2,227.40              
SA00750360 عبدالرحمن بن محمد بن براهيم الطخيس 90.00                      
SA00475541 يان [ [Eال Rبن حماد بن عبد Rعبد 200.00                   
SA00824565 ماجد بن سا  بن محمد عيد 20.00                      
SA00990732  [ D]هشام بن محمد بن جعفر المسك 211.40                   
SA00124843 محمد ناt يحDi ال الحارث 200.00                   
SA00654186 سالم بن مانع بن صالح ال مريفه 200.00                   
SA00025679 ] بن مهدى بن عبدR االسود D]ام 200.00                   
SA00136540 احمد بن جاسم بن فضل الفضل 123.00                   
SA00621487 ] بن يوسف بن محمد الرحيم D]حس 50.00                      
SA00287547 ظافر بن سعد بن عe الشهرى 400.00                   
SA00128752  "iسلمان بن سعد بن هزاع العتي 200.00                   
SA00090657 ] الخرس D]بن حس eابراهيم بن ع 285.20                   
SA00692376 عثمان بن عبدR بن حسن العسكر 200.00                   
SA00834568 محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم القرينيس 204.20                   
SA00437233 Mالعي Rيوسف بن راشد بن عبد 600.00                   
SA00265833 ى DEعس Rبن عبد eبندر بن ع 20.00                      
SA00864249 عدنان بن احمد بن سالم البناى 250.00                   
SA00316945 خالد بن محمد بن ابراهيم فهد 200.00                   
SA00751712 eبن سعد بن هزاع السه Rعبد 60.00                      
SA00937422 جE" ابن محمد ابن سعد الهاجرى 200.00                   
SA00651951 سالم بن عبدR بن محمد باحطاب 96.00                      
SA00654987 ن DEعبدالعزيز سليمان المق Rعبد 16,320.00           
SA00284580  "iبن الحميدى العتي tمطلق بن نا 430.00                   
SA00935176 عمر بن عبدR بن ابراهيم الربيعان 1,593.40              
SA00478564 عبدR بن سلمان بن عبدR ال مهدى 145.00                   
SA06022002 كه عبداللطيف و محمد الفوزان للتنميه ~r 236,895.20        
SA23061967 عبدR عبداللطيف احمد الفوزان 116,691.40        
SA00542469 خالد بن محمد بن حمد اليا  20.00                      
SA00278652 حسن بن احمد بن حسن بو جباره 860.00                   
SA00622795 سعد بن عبدالعزيز بن احمد الطاهر 90.80                      



SA00629533 يف منصور بن محمد بن ابراهيم ال_~ 440.00                   
SA00654871  ~Mسيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم القري 459.40                   
SA00237899 حبيش عe حبيش الخر�"  900.00                   
SA00881652 هادى مبارك راشد المرى 200.00                   
SA00106520 حمد بن عبدR بن محمد العري�]  490.00                   
SA00650461 عبدالهادى بن كامل بن سلمان ال حبيب 220.00                   
SA00654451 محمد بن منصور بن محمد صالح الزاير 860.00                   
SA00265527 فهد عبدالعزيز محمد المغيصيب 336.40                   
SA00526199 eبن حمود بن مشعان السه tنا 100.00                   
SA00755214 خالد بن عبدالرحمن بن مض� ابن عوض 268.00                   
SA00127650 ] اليا  D]محمد بن حمد بن حس 260.00                   
SA00985044 نذير بن عدنان بن محمد الشاخورى 93.00                      
SA00281348 eبن عانش بن محمد الع Rعبد 58.20                      
SA00219656 عبدالعزيز بن عثمان بن عبدR اللميلم 222.20                   
SA00980463 عبدالفتاح بن عبدالهادي بن ع�e المومن 1,555.20              
SA00087682 ] بن حسن المومن D]رائد بن حس 1,406.80              
SA00123526 ماهر ابن ابراهيم ابن احمد رجب 40.00                      
SA00258851 عبدالوهاب بن عبداللطيف بن عبدالوهاب 3,776.60              
SA00457166 خالد بن عباس بن عe خزعل 3.60                         
SA00717432 محمد بن حمد بن عبدR الهويمل 264.00                   
SA00965845 طايع بن عبدR بن عمر باوزير 400.00                   
SA00980757 ها#] بن عبدR بن حسن ال منيان 507.40                   
SA00857896 ناt بن عبدالعزيز بن ناt الحقبا#]  40.00                      
SA00652845 الحميدى بن رطيان بن عباسالشمرى 400.00                   
SA00124879 عبدالرحمن صالح عثمان الحرا#"  400.00                   
SA00486044 براهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان 1,600.00              
SA00915632 محمد بن غازى بن محمد فروانه 180.00                   
SA00987260 يعقوب بن يوسف بن احمد الغزال 1,800.00              
SA00481313 محمد عبدالهادى محمد القحطا#]  600.00                   
SA00261511 جابر بن عe بن جابر بن عوير المرى 9.60                         
SA00685650 محمد بن عبدالرحمن بن سليمان البسام 5,400.00              
SA00991376 فهد بن محمد بن شارع القحطا#]  50.00                      
SA00632784 ى DEبن عبيد المط Rبراك بن عبد 500.00                   
SA00198241 صالح بن عبدالمحسن بن صالح الخرينق 140.00                   
SA00249869 جمال بن عبدR بن سعد المال¹ 268.00                   
SA00165289  "iى العتي DEماشع زبن المغ tنا 120.00                   
SA00895637 فوزى بن عبدR بن منصور ال يوسف 308.00                   
SA00275181 ] بن مشبب القحطا#]  D]محمد بن حس 223.00                   
SA00997642 فتحيه بنت راشد بن عبدالرحمن الراشد 50,920.60           
SA00385278 ] بن عبدR بن صالح العجا�"  D]ام 249.40                   
JO00464571 ] حسن الحن D]ابراهيم حس 9,950.00              
SA00092360 Tبن احمد عجي eمحمد بن ع 100.00                   
SA00292840 hعبدالرحمن عثمان حسن الصوما 200.00                   
YE00998545 صالح احمد صالح الحامد 250.00                   
SA00994560 محمد بن عبدالعزيز بن ناt المطوع 100.00                   
SA00284879 محمد بن عبدR بن عبدالرحمن النافع 136.00                   
SA00258699 احمد بن محمد بن عبدالمجيد ال المحسن 600.00                   
SA00034525 سعيد بن محمد بن عe الشال#�  38.00                      
SA00554412 سعيد بن صالح بن عبدR األحمري 161.00                   
SA00650303 خالد بن حسن بن محمد ال رضوان 500.00                   
SA00212145  DEاحمد بن عبداللطيف بن محمد العم 226.80                   
SA00755265 سمDE بن عe بن محمد ال زواد 10.00                      



SA00346086  "iالعتي eسعود بن راشد بن ع 149.80                   
SA00823552  "iالعتي eسعد بن راشد بن ع 160.00                   
SA00266134 سلمان بن سعد بن محمد بن صالح 140.00                   
SA00171548 سعود بن عبدR بن محمد الرويه 150.00                   
SA00244452 باسم ابن محمد ابن ح�" الحداد 20.00                      
SA00019862 عe بن طاهر بن عe الفايز 170.00                   
SA00786059  "iصاهد بن ضاوى بن كميخ العتي 142.00                   
SA00817257 ها#] بن حسن بن ابراهيم ال هالل 580.00                   
SA00854541 غازى بن محمد بن غازى الحر#"  1,845.60              
SA00236299 عبدR بن محمد بن راشد نصيف 138.00                   
SA00992307 عبدالحميد بن احمد بن مهدى ال عيد 240.00                   
SA00652539 عبدR بن اسماعيل بن مهدى البو 100.00                   
SA00777814 سالم بن محمد بن حمد ال قريشه 1,750.00              
SA00523265 محمد مانع عe ال عقيل 332.00                   
PS00991352 يوسف محمود عدوان 331.60                   
SA00745222  "iسا  محسن عبدالرب الحري 157,000.00        
SA00242659 حسن مسعود rار الغباري 215.00                   
SA00646789 احمد بن سعود بن سعد الغامدى 422.00                   
SA00179135 سليمان سليمان حمد الحيدرى 46,481.20           
SA00917452 سلطان بن ناt بن فالح الغديرى 279.40                   
SA00170816 سعيد محمد عe ال ريشان 400.00                   
SA00845742 عادل بن جابر بن احمد الشال#�  98.00                      
SA00818713 حامد عليوى عe القر{~  580.00                   
SA00317861 مهدى بن محسن بن صالح ال محسن 194.00                   
SA00865212  [ D]محمد سعد عبدالعزيز الحس 146.80                   
SA00147331 ابراهيم بن خلوفه بن محمد االحمرى 43.20                      
SA00357954 عبدالغفار بن عبدR بن فراج الشهرى 1,500.00              
SA00658373 فالح بن غانم بن زايد الرشيدى 300.00                   
SA00625633 تر� بن ناt بن محمد الدوrى 700.00                   
SA00741369 يوسف بن احمد بن ابراهيم النباط 82.00                      
SA00363021 كا#�  "Eسالم بن هزاع بن سالم ال 400.00                   
SA00550425 ماهر محمد احمد بالحارث 604.80                   
SA00645905 ثامر بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم 252.00                   
SA00632861 غانم بن موفوع بن سعيد الشمرى 7.00                         
SA00547249 سمDE بن يوسف بن سعيد عباس 43.40                      
SA00064557 يوسف بن م� الدين بن شمس الدين فاضل 215.00                   
SA00139640 جالل بن عe بن ي� مغر#"  208.00                   
SA00650102 عبدR بن حسن بن عe الحرا#"  329.40                   
SA00928376 غرم R ابن سعيد ابن عبدالرحيم الغامدى 18.00                      
SA00816434 ] الدوrى D]مرزوق عبيد حس 240.20                   
SA00047290 خالد بن عبدR بن عبدالعزيز النشوان 880.00                   
SA00872346 هيام بنت عبدالمجيد بن طه الزاير 5,269.20              
SA00990606 فرج بن رباح بن حميدى الحطا#"  176.00                   
SA00743260 انور بن خالد ابن حمد المخالده 74.00                      
SA00994102 فيصل بن جابر بن مهدى اليا  228.00                   
SA00146816 عماد بن انور بن عبدالحميد فلمبان 200.00                   
SA00018723 حسن بن عe بن محمد ال ابوزيد 100.00                   
PK00233601 MEHBOOB ALI JASANI 1,821.20              
SA00128446 شاكر سلمان محمد العليو 500.00                   
SA00942517 محمد بن عليان بن عمر العليان 528.00                   
PS00650568 ] سالم محمود القريناوى D]حس 2,090.00              
SA00192092 عبدالعزيز بن سماح بن محمد الرشيدى 160.00                   



SA00079688 محمد بن عبدR بن محمد العبالن 215.00                   
SA00182528 ] بن كاظم الصايغ D]بن حس DEبش 85.20                      
SA00856799 هادى بن هزاع بن بنيان السبي¨ 172.00                   
SA00076514 مصط�] بن م� بن حسن خريده 5,588.00              
SA87855395 ]ى [Eخميس بن احمد بن خليف الع 400.00                   
SA00275553  [ D]قرص eمحسن بن صالح بن ع 108.00                   
SA00325806 صالح بن محمد بن جهويل ال منصور 140.00                   
SA00075133  "iبن سعود بن فالح العتي eع 580.00                   
SA00562587 سماعيل بن فهد بن احمد البوخديم 220.00                   
SA00197190 عe عبدالمحسن سلمان العليوى 160.00                   
SA00878753 هادي بن احمد بن علوي الخباز 2,667.80              
SA00985302 Tعابد بن سند بن مشلش البق 90.80                      
SA00025699 ى �Eالش Rسعد بن محمد بن عبد 2,326.00              
SA00426266 عبدR بن احمد بن جندل الشهرى 24.60                      
SA00945021 عامر بن احمد بن حسن الشهرى 220.00                   
SA00632598 يوسف بن محمد بن صالح الهاشم 40.00                      
SA00386241 فت� بن محمد بن عe العبدالمحسن 200.00                   
SA00126631 ] بن سالم بن هادى ال حنظل D]حس 1.20                         
SA00984301 عارف بن سالمه بن خلف الحوي�]  300.00                   
SA00528644 hالد eمحمد بن مهدى بن ع 35.00                      
SA00198569 اسامه بن عبدR بن حمد الخلف 200.00                   
SA00781966 سا  بن عبدالوهاب بن عبدرب الرسول الحمد 100.00                   
SA00863710 محمد عبدالرحمن محمد الصفار 2,800.00              
SA00589143 حمد بن عe بن زاهر ال راكه 1,213.00              
SA00985475 منصور بن هادى بن حمد ال قريشه 70.00                      
SA00325460 زى االنصارى هد بن هامل بن عطيه R الخ_~ 295.80                   
SA00452894 بدر بن عمار بن حسن ال سواد 30.00                      
SA00872214 سليمان بن عبدR بن ناt السديس 340.00                   
SA00583614 محمد خلوفه محمد قنده 128.80                   
SA00871389 سا  بن محمد بن سعيد سعد 3,006.40              
SA00536204 فهد بن محمد بن ابراهيم اباالحسن 60.00                      
SA00157423 خالد محمد ابراهيم ابا الحسن 1,698.20              
SA22975524 ] بن احمد العباد D]بن حس Rعبد 400.00                   
SA00786612 محمد بن عزيز بن عبودى العبودى 682.20                   
SA00749985 ف ابن دواh الزهرا#]  جمعان بن م_~ 40.00                      
SA00221233 ] الحبيب D]بن حس eز� بن ع 200.00                   
SA00547822 ] بن عباد العباد D]بن حس eع 500.00                   
SA96558741 عماد ابن احمد ابن عبدالمحسن المشعل 793.00                   
SA00865272 عe بن محمد بن احمد السبي¨ 36.00                      
SA00345196 يوسف احمد عمر السبي¨ 147.20                   
SA00198854 سالم بن عبدR بن عe زبعان اليا  400.00                   
SA00545645 هاشم بن محمد بن سالم الحمود 75.40                      
SA00347201 اسامه عe احمد الهاشم 270.00                   
SA00947588 عe بن سعيد بن عe ال مو{ 469.00                   
SA00465128 محمد بن سعد بن بخيت اليا  5.00                         
SA00783619 ى DEالكث eبن محمد بن ع eع 29.00                      
SA00197626 محمد بن احمد بن حسن الشهرى 40.00                      
SA00235489  �

[cمهدي الغريا �eفؤاد ع 200.00                   
SA00824694 ] الدالوى D]وجدى بن عبدالعزيز بن حس 18.00                      
SA00845871 محمد بن عبدR بن ابراهيم الشويش 710.00                   
SA00745855 عبداللطيف بن صالح بن عبدR الشا  200.00                   
SA00732568 ] بن محارب الحر#"  D]عقاب بن قن 400.00                   



SA00369568 حسن بن مانع بن محمد ال هتيله 77.00                      
SA00198122  [cمبارك خصيوى محماس الحا 70.00                      
SA00387835 خالد حامد مقبل الشمرى 200.00                   
JO00245147  [ D]ياس eخالد محمد ع 200.00                   
SA00123589 حمد بن سالم بن عe الصقور 360.00                   
SA00631458 عبدالكريم بن عابد بن عبدR الصاعدى 10.00                      
SA00963421 عبدالرحمن بن عe بن مبارك القحطا#]  3,000.00              
SA00187357 احمد عبدR عبدالرحمن الملحم 102.00                   
SA00094668 حمد بن هادى بن دحيدح ال منجم 200.00                   
SA00784977 مهدى فارس حمد ال منجم اليا  200.00                   
JO00873219 ] الزبيدى D]عمار احمد ام 200.00                   
SA00286985 مفلح عبيد عواضالهفتاء 555.80                   
SA00708901 Mال بن عي eماجد بن عبدالمجيد بن ع 7.80                         
YE00451866 محسن خميس بلخDE باتيس النعما#]  6,622.00              
SA00654581 سلمان بن حمود بن فهيد الهدالء 600.00                   
SA00804530  [ D]عت eمحمد بن محمد بن ع 163.60                   
SA00648468 سعود بن صالح بن دخيل الحمد 600.00                   
SA00192646 عبدالمحسن بن سعد بن بتال الدوrى 440.00                   
SA00284622 صالح بن عe بن محمد حشان 2,600.00              
SA00194710  [ D]البوعين [ D]خليفه شاه [ D]شاه 400.00                   
SA00897610 عبدالعزيز سعود صالح ابو السعود 18.40                      
SA00675099 احمد بن سليمان بن عبدالرحمن النداوى 91.00                      
SA00709496 ] عe ال مسلم D]سهيل حس 120.00                   
SA00642297 حسن بن عe بن عباس ال دهيم 60.00                      
PAK0054160 MR JAWWAD ZAKI 220.00                   
SA00859568 عبدR بن محمد بن ابراهيم الي� 200.00                   
SA00151456 مشبب ظافر مشبب الدوrى 600.00                   
SA00214472 راشد بن احمد بن عبدR الزهرا#]  400.00                   
SA98445621 Rالعبد Mبن عي Rبن عبد Mعي 26.00                      
SA00685926 ] بن عe بن فرج اليا �  D]حس 100.00                   
SA00191427 صامل بن سعد بن صامل الحر#"  190.20                   
SA00569782 جميل بن عبدR بن محمد الملي�]  430.00                   
SA00129938 سعيد بن م� بن كاظم ال عبيد 46.00                      
SA00056739 ماجد بن خالد بن عبدR الصويغ 400.00                   
SA57008923 احمد بن فؤاد بن عبدR بو حليقه 2,302.40              
SA00464113  ~Mخالد بن زيد بن محمد القري 2,760.00              
SA00849420  ~Mزيد بن محمد بن صالح القري 680.00                   
SA00648812 منصور بن صالح بن محمد المقبل 16.00                      
SA00197246 سعيد بن اسماعيل بن حبيب ال اسماعيل 60.00                      
SA00585419 كه "Eالش tبن نا [ D]مؤيد بن ام 46.00                      
SA00052109 tبن عيدالنا Rمنصور بن عبد 184.00                   
SA00752951 ابراهيم بن عادل بن ابراهيم النجيدى 38.80                      
SA00964458  ~Mعارف بن سعيد بن منصور الج 100.00                   
SA00157715 خالد بن سليمان جاسم الحسن 10.00                      
SA00650423 ساير بن سماح بن محمد الرشيدى 70.00                      
SA00789478 لوى ابوعبيده عباس رفيع 150.00                   
SA00166187 زكريا بن عe بن محمد الحاي� 504.00                   
SA00978944 ] بن عe بن محمد زين الدين D]حس 140.00                   
SA00592755  [cبن سلمان الغريا Rممدوح بن عبد 279.40                   
SA00645805 فالح بن حمدان بن عايش الحميدا#]  179.00                   
SA00863875 عمر بن يوسف بن محمد بنان 5,000.00              
SA00944102 ] بن عe بن عe ال رجب D]حس 1,000.00              



SA00467113 ] بن احمد باعقيل D]احمد بن حس 3,753.00              
SA00467810 محمد بن احمد بن محمد باعقيل 100.00                   
SA00994538 ] بن احمد باعقيل D]هاشم بن حس 483.60                   
SA00294760 مهدى بن صالح بن منصور ال عوض 236.00                   
SA00230687 ي_ي جاسم عيM الباشه 1,086.00              
SA00240687 ] ع�e حسن الحداد D]حس 121.80                   
SA00346685 ] بن عe اليا  D]ابراهيم بن حس 514.00                   
SA65298748 طالب بن محسن بن مبارك الدوrى 1,920.00              
SA00073645 سالم بن حسن بن حمد الصقور 83.00                      
SA00584966 سعيد بن مانع بن صالح الصقور 296.00                   
SA00126573 اوى [sصادق بن ر¤] بن محمد الخ 174.00                   
SA00998528 سامر بن سعيد بن محمود شعبان 140.00                   
SA00274115 µفهد فالح عيد الطويل المقا 76.00                      
SA00951257 وحيد بن محمد بن مبارك الهاجرى 100.00                   
SA00598652 هشام بن سعود بن سعد الما¤]  1,450.20              
SA00650252 موفق بن مصط�] بن طالب ال سماعيل 34.00                      
SA00876210 ] السنان D]محمد بن عبدالرؤوف بن حس 400.00                   
SA00272566 تر� بن محمد بن سند ال سند 224.60                   
SA00786113 قبالن بن ناt بن عبدالسالم القبالن 181.40                   
SA00658291 محسن بن عe بن جاسم زكريا 40.00                      
SA00123655 Tدرهوم بن دعيفيس بن مشخص البق 2,717.20              
SA00262158 خالد بن صالح بن عe المهوس 1,358.00              
SA00970134 عبدالرحمن بن صالح بن عe المهوس 763.00                   
SA00315643 فهد بن صالح بن عe المهوس 4,400.00              
SA00991403 نا�" بن صالح بن عبدR العطيش 100.00                   
SA00987728 عe بن عبدR بن راشد المرى 948.00                   
SA00175241 جمال بن عe بن حسن الزواد 100.00                   
SA00175244 يوسف بن عe بن محمد الشاب 200.00                   
BH00035713 عe احمد عe سلمان 100.00                   
SA00547781 عيM ابن عبدR ابن عيM العتيق 360.00                   
SA00648533 فهد بن صالح بن عبدR السحيبا#]  440.00                   
SA00387252 سا  بن محمد بن عبدR الملحم 783.00                   
SA00249976 عبدR بن احمد بن عبدR ال عقيل 60.00                      
SA00454523 عe احمد بن عe الراشد 370.00                   
SA00416924 بداح بن طاحوس بن بداح الدوrى 100.00                   
SA00656791 خالد بن عe بن عبدR القصاب 42.00                      
SA00512340 غسان سعيد محمود الشيوخ 221.40                   
SA00957492 عe بن محمد بن عe ال rار 38.00                      
SA00112391 عبدR بن محمد بن سعد ابو مالك 406.40                   
SA35978854 خالد بن حمود بن عوده هبيكان 250.40                   
SA00804233 عمر بن سعيد بن عمر بامو{ 10,000.00           
SA00529875 ] البورى D]بن احمد بن حس eع 50.60                      
SA00652185 عبدR بن حمد بن عبدR الجوفان 184.00                   
SA00467863 حمد بن محمد بن عومان ال منجم 1,292.00              
SA00372184 طال ل بن سلمان بن ابراهيم ال عيد 200.00                   
SA07123658 فيصل بن سلمان بن ابراهيم العيد 1,941.60              
SA00987854 ] بن حسن ابوداود D]احمد بن حس 979.20                   
SA00126525 ] بن ظافر بن مذكر الشلوى D]حس 200.00                   
SA00629467 مسلط بن منيجل بن مطلق الشلوى 400.00                   
SA00697404 عe بن عبدالعظيم بن حسن الجراش 860.00                   
SA00965874 ابراهيم بن منصور بن محمد ال ابرهيم 605.00                   
SA00214386  [iبن عبدالرحمن الخني Rمعاذ بن عبد 2,900.00              



SA00990648 مازن بن حسن بن عاشور ال ب� 66.00                      
SA00126590 جمال بن حسن بن عاشور ال ب� 1,340.00              
SA00188766 جميل بن زامل بن محمدجميل ابوزيد 40.00                      
SA00336670 سالم بن صالح بن حمد ال منجم 400.00                   
SA00125480 حمد بن محمد جميل بن محمد عe اصفها#]  340.00                   
SA00856018 ] بوعريش D]قاسم بن م� بن حس 1,178.00              
SA00496854 عبDE بنت عبدR بن سالم القحطا#]  2,209.40              
SA00976484 ] الهال ل D]بن را¤] بن حس Rعبد 600.00                   
SA00716623 محمد بن حسن بن عe ال سالم 371.00                   
SA00765530 ] بن سالم ال فرج D]مهدى بن حس 2.20                         
SA00713461 حمد بن عبدR بن محمد ال مهرى 290.00                   
SA00959863 هاشم بن كاظم بن عe الهاشم 211.20                   
SA00964329 عبدR بن سعود بن عبدR الب_~  700.00                   
SA00236257 ه [sمحمد بن عسكر بن عتيق الخ 20.00                      
SA00287232 خالد بن جسار بن شجاع الهاجرى 200.00                   
SA00192540 عبدالغi] بن احمد بن محمد المحسن 400.00                   
SA00892598 عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن محسن الكويليت 103.80                   
SA00632599 عباس بن عبدR بن عe الحمد 40.00                      
SA00934535 منDE بن عبدالحميد بن محمد ال سيف 800.00                   
SA00064511 سعود بن عبدالعزيز بن شايع المو{ 230.00                   
SA27061970 eبن محمد المحمد ع eبن ع rيا 284.00                   
SA00484656 ] الجفرى D]محمد حس Rعبد 4,200.00              
SA00994187 ] بن سليمان بن عبداللطيف الهزيم D]حس 200.00                   
SA00319843 محمد بن جعبان ابن يحDi ال الحارث 350.00                   
SA00342166 سعد بن مسفر بن مفرح القجطا#]  380.00                   
SA00189523 بدر بن سالم بن محمد المحامض 39.00                      
SA00897622 سعد بن محمد ابن بتال النتي�]  120.00                   
SA00197601 فهد بتال حشان الدوrى 260.00                   
SA00124341 Äبن ابراهينم الدا R DEابراهيم بن خ 3,417.00              
SA00014794 محمد بن ناt بن ابراهيم الحميد 1,472.40              
SA00908781  "Eعمر بن محمد بن حمد الج 6,000.00              
SA00817256 eبن منصور بن سلمان الع eع 1,620.00              
SA00817522 سا  جواد سلمان المسعود 430.00                   
SA00366171 سالم بن صالح بن عe ال داغشالغامدى 348.00                   
SA00282725 سليمان بن شائع بن محمد القحطا#]  44.40                      
SA00136582  "iزيد بن دحيم بن سعود العتي 100.00                   
SA00982354 مسعود بن عe بن عبدR اليا  200.00                   
SA00997811 rنايل بن مرزوق بن عشوى الجا 838.00                   
SA00484875 عدنان ابن احمد ابن محمد القرناس 500.00                   
SA00941974  [iمحمد يوسف عبدالرحمن الميم DEسم 200.00                   
SA00145281 طارق بن محمد عe بن اسماعيل اسماعيل 170.00                   
SA00804430  DEبش [ D]طارق بن عبدالعزيز بن حس 80.00                      
SA00026377 حيدر ابن مصط�] ابن عبدالمحسن الحويكم 29.00                      
SA00036120 منصور بن عe بن عبدR العواد 1,000.00              
SA00462185 عبدR بن سليمان بن عبدR البليهد 520.00                   
SA00232565  �eاحمد ع [ D]حس [ D]ياس 10.60                      
SA00968755 eالمحمدع [ D]بن احمد بن حس rيا 18.80                      
SA00817652 eبن احمد المحمدع [ D]احمد بن حس 7.00                         
SA00164344 ح�" جاسم عيM ال سليم 725.20                   
SA00239891 مغرم معدي محمد ال عامر الشهري 3.00                         
SA00152054 عبدR بن فوزان بن عبدR العمرى 114.00                   
SA00468390 ابوبكر بن عبدR بن حسن بالبيد 30.40                      



SA00426687 حامد بن سعيد بن احمد الغامدى 196.40                   
SA00265348  "Eحسن ابراهيم ادخيل ال قن 200.00                   
SA00094213 eمحروس بن ابراهيم بن احمد الع 378.80                   
SA00889512 عe بن صالح بن عe ال داوود 200.00                   
SA00945211 ابراهيم بن محمد بن شفيع بن عبدالرحيم 200.00                   
SA00122330  [ DEبن محمد المف eعبدالعزيز بن ع 111.60                   
SA00125667 جمال بن ناt بن عدنان ال اسعد 48.00                      
SA00585966 ش �Eصالح بن حمود بن صالح المح 200.00                   
SA00213066 ها#] بن احمد بن الفت حلوا#]  1,380.20              
SA00845219  "iمسفر بن سهو بن مسفر العتي 200.00                   
SA00127598 ] ال حابس D]بن حس eبن ع Rعبد 220.00                   
SA00523988 جعفر بن عe بن محمد السعيد 70.00                      
SA00065254 احمد بن سعود بن جاسم شويخ 511.60                   
SA00659018 عبدالعزيز بن مهناء بن عبدالعزيز المهناء 420.00                   
SA00224455  "Eامل بنت محمد بن سلمان الج 890.00                   
SA00032541 عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبداللطيف 400.00                   
SA00171978  Diاليح eمحمد بن عبدرب الرسول بن ع 11.40                      
SA00773647 عبدالمنعم بن مهدى بن حسن ال شيبان 51.60                      
SA00902198 مزيد بن داواد بن سليمان الفايز 220.00                   
SA00123352 ورثه المرحوم عبدR محمد مفرح القحطا#]  12,412.00           
SA00335465 خالد بن زيد بن عبدالعزيز بن فياض 118.80                   
SA00825218 فهد بن عبدالرحمن بن مو{ الشايع 200.00                   
SA00458805 طارق بن محمد بن صالح السيف 480.00                   
SA00654433 عبدR بن سالم بن محمد الصيخان 686.00                   
SA00995462 ] بن محمد بن عe ال ربيع D]حس 680.00                   
SA00242397 ابراهيم بن عe بن عبدالرحمن السدرا#]  261.40                   
SA00199552 عبدR بن خرصان بن عe النجرا#]  188.00                   
SA00873665 منs بن صالح بن عe اليا  600.00                   
SA00219830 عبدالرحمن بن عبدR بن محمد الدغيم 400.00                   
SA00965687 ي� بن فنيس بن حمد بن مشبب ال قريع 60.00                      
SA00624031 عبدR بن مانع بن مهدى ال سليم 214.20                   
SA00324626 عبدرب عبدR عبدالوهاب المرزوق 60.00                      
SA00487568 قيس بن محمد بن حسن عe الشيخ 800.00                   
SA00238517 محمد بن حيدر بن علوى الساده 80.00                      
SA00629874 نبيل بن حيدر بن علوى الساده 120.00                   
SA00998327 عباس بن حيدر بن علوى الساده 152.00                   
SA00381762 اسامه بن سلمان بن محمد الشخص 78.20                      
SA00318577 فايز بن عe بن فايز الشهرى 1,655.20              
SA00514266  ~Mمسفر مشبب مسفر الجروان البي 300.00                   
SA00555484  "iبن مطر العتي Rفهد بن عبد 100.00                   
SA00542290 يوسف بن فراج بن محمد الجوير 103.80                   
SA00648711 ى DEعس Rبن عبد [ D]صالح بن حس 1,000.00              
SA00658422 جهاد بن سلمان بن محمد ال كاظم 149.60                   
SA00917456 فايز ابن سالم ابن عe الغامدى 1,060.00              
SA00686321 عبدR بن عe بن محمد العمرى 600.00                   
SA00784412 ناt عبدR منصور ال يوسف 960.00                   
SA00981625 رائد بن م� بن عبدR ال شيف 70.00                      
SA00265647 مانع بن محمد بن ي� اليا  66.00                      
SA00674120 يحDi بن عe بن صالح اليا  448.20                   
SA00673044 ز� بن جواد بن ر¤] الزائر 1,200.00              
SA00995861 عادل بن حسن بن محمد ال رضوان 320.00                   
SA00991207 فت� بن عبدR بن حسن المطرود 7.40                         



SA00096533 سفر بن مستور بن محمد ال مرزوق 214.20                   
SA00358729 خالد بن عبداللطيف بن سيف السيف 886.00                   
SA00268774 محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود 70.00                      
SA00278562 احمد بن كاظم بن محمد الصواف 171.20                   
SA00971382 eرمضان بن فل�" بن المنديل الروي 1,145.00              
SA00212568  �

~Mمحمد الج �eمحمد عبدالع 256.00                   
SA00862523 سعد بن عبيد بن عبدR الرويس 1,200.00              
SA00991571 حمد بن عبدR بن محمد الخالدى 200.00                   
SMBA000924 صالح بن عبدR بن صالح البطاح 1,000.00              
SMBA000045 زياد عبدالرحمن حمد الصليع 1,009.00              
SMBA000053 عe  حمد عe  البقعاوى 6.00                         
SMBA000818  ~Mي DEاحمد بن محسن  بن محيسن المج 13.40                      
SMBA000689 Tغشام بن سفر بن سعدى البق 5,256.00              
SMBA000690 tخالد بن عبدالعزيز بن نا 300.00                   
SA00670499 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الحصان 100.00                   
SA00653392 بندر بن عرسان بن فرحان الشمرى 708.20                   
SA40761359 يف بن فهد بن عe المهناء ~r 400.00                   
SA00095123 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن عفان 3,000.00              
SA00328984 عe بن محمد بن كاظم العلوى 460.00                   
SA00746232 طالل بن جمعان بن محمد الزهرا#]  360.00                   
SA00652186  DEحسن بن محمد بن ابراهيم عبدرب االم 2,220.00              
SA00158714 خالد بن عبدR بن عe المعلم 111.00                   
SA00081652 ] بن سلمان بن محمد الستاروه D]حس 200.00                   
SA00325775 مهدى بن عe بن هادى اليا  200.00                   
SA00235625 عبدالعزيز بن حمد بن عبدالرحمن بن زرعه 1,665.00              
SA00652911 خالد راشد عيد المانع 86.00                      
SA00298262 hالشغد eفهد بن محمد بن ع 15,965.40           
SA00361177 جواد بن حسن بن محمد الخرس 145.20                   
SA00230368 ] عبدR حسن ال فردان D]حس 650.00                   
SA00232751 eاللي eبن احمد بن ع eع 32.60                      
SA00321857 ] بن محمد العبدالوهاب D]بن حس eع 154.00                   
SA45792218 محمد بن حسن بن عبدR النمر 110.00                   
SA00079953 ايهاب بن احمد بن عباس الهجهوج 487.20                   
SA00873426 عالء بن حسن بن احمد الصفار 71.00                      
SA00357869  "iبن محمد االكل eمحمد بن ع 16.00                      
SA00437829  "iسعيد طراد فالح الجيهان االكل 10.00                      
SA00845678 فهد بن عe بن محمد ال جالب 600.00                   
SA00249174 وديع قاسم عبدالوهاب ال داوود 40.00                      
SA00687123 غانم حمد عبدالعزيز الغنام 13,771.40           
SA00129871 ناt بن فهيد بن ناt الحبا#"  79.40                      
SA00996504 يف بندر بن عبدالعزيز بن عe ال_~ 879.80                   
SA00641251 كه فالكم للخدمات الماليه ~r 11,794.00           
SA00915432  [ D]محمد بن مبارك بن سالم البوعين 214.80                   
SA00253415 حسن بن صالح بن هاشل ال بالحارث 200.00                   
SA00012565 احمد ابن يوسف ابن محمد الجباره 586.40                   
SA00976480 حسن بن جواد بن محمد الحسن 660.00                   
SA00268484 مهدى صالح مهدى ال حرث 974.40                   
SA00754533 عبدالعزيز بن عe بن عبدالرحمن العجا�"  700.00                   
SA00348670 ضياء بن عe بن طاهر الهاشم 400.00                   
SA00213965 ظافر بن سعيد بن حمد اليا  200.00                   
SA00357436  [ D]المسك Rبن حسن بن عبد DEمن 30.00                      
SA00722169 عبدR محمد ابراهيم الفار{ 515.60                   



SA00638192 عصام محمد ابراهيم الفارس 90.20                      
SA00826412 Tبن ابراهيم الرحي Rابراهيم بن عبد 10,750.00           
SA00960532 ى DEبن مسفر بن همالن المط Rعبد 366.00                   
SA00012889 فارس بن سالم بن فراس اليا  137.00                   
SA00267628 عبدالعزيز بن محمد بن سليمان ال_يع 16,923.00           
SA00063125 عويضه بن حمد بن عe ال منصور 333.20                   
SA00360429 عe بن حماد بن عe االطرش 60.00                      
SA00368021  "iسلطان بن معيض بن عايض اللهي 984.40                   
SA00891776 مؤيد بن عبدR بن احمد ادهيم 457.00                   
SA00978166 عe بن حسن بن احمد ال ادهيم 204.40                   
SA00231700 محمود محمد م� المختار 64.40                      
SA00488253 عe مسعود بجل الغبارى 280.00                   
SA00555666 ناt بن حمد بن صالح اليا  516.00                   
SA00975432 فاطمه بنت عبدالغi] بن عبدR المهناء 231.00                   
SA00431276  ~Mبن غانم البي eمحمد بن ع 28.00                      
YE00789654 عبدR احمد عمر بايزيد 197.20                   
SA00045103 سعيد بن احمد بن ت�� الزاير 600.00                   
SA00781171 صالح بن احمد بن صالح الغمغام 117.60                   
SA00365188 سعود بن عبدالعزيز  بن عبدالرحمن 310.00                   
SA00152598 نواف بن حمد بن قرينيس السبي¨ 1,022.40              
SA00159611 محمد ابن معتوق ابن حسن البدى 830.00                   
SA00258666 tبن ابراهيم بن محمد النا Rعبد 200.00                   
SA00659856 hمحمد بن سليمان بن محمد الجحيد 1,611.00              
SA00387624 حيدر بن حسن بن عبدR السلمان 118.00                   
SA00457356 مصط�] عبدR عبدR السلمان 108.40                   
SA00364521 خالد بن محمد بن صفDE الدوrى 234.20                   
SA00753312 هاشم بن حسن بن عe القوي¨ 400.00                   
SA00285974 نمر بن عبدR بن سعد الصعب 0.80                         
SA00653297 محمد بن عبدالمحسن محمد العنقرى 5,575.40              
SA00649781 عe بن احمد بن عبدR ابوصعب 134.00                   
SA45065903 ابراهيم بن عبدR بن محمد البصيالن 166.00                   
SA00692588 يف سعد بن فهيد بن غالب ال_~ 301.40                   
SA00859157 ] بن عبدرب الرسول بن محمد الخرس D]ام 7,140.00              
SA00159683 فيصل بن فالح بن فيصل الدوrى 85.60                      
SA00769359 فيصل بن سعد بن فيصل الدوrى 60.00                      
SA00263591  �

�cعبدالمحسن العبد البا Rعبد [ D]حس 1,273.00              
SA00526894 ] الصادق D]بن سعيد بن حس [ D]حس 473.20                   
SA00315748 ] بن محمد بن سعيد ال ضاعن D]يوسف بن حس 300.00                   
SA00295671 Tالتمي tحسن بن محمد بن نا 440.00                   
SA00325001 رشا بنت شعوان بن مشارى الشيبا#]  2,432.00              
SA00673495 هديل بنت محمد بن سليمان القا¤]  5,380.00              
SA00816581 eانمار بن صالح بن مهدى السهي 60.00                      
SA00241157 منصور بن زيد بن سعود المانع 500.00                   
SA00585294 حاتم بن عبدR بن حمد العوده 46.00                      
SA00185271 منال بنت محمد بن عيM العسكر 770.00                   
SA00968511 مi] بنت عبدرب الرسول بن احمد العلقم 30.00                      
SA00526599 عبدالحميد بن عe بن منصور العبدالجبار 194.00                   
SA00965476 محمد بن حسن بن عe السيها#�  166.00                   
SA00995611 قيس بن يوسف بن اسماعيل ال اسماعيل 103.40                   
SA00917152 فيصل بن احمد بن عe المعيبد 380.00                   
SA00147859  "iمطلق بن عبدالرحمن بن قعدان العتي 480.00                   
SA00196265 ] بن صالح ال مريح D]سعيد بن حس 200.00                   



SA00065806 محمد بن ماجد بن سلمان الساده 126.00                   
SA00478624 رياض بن احمد بن عe المسلم 220.00                   
SA00687745 صالح بن احمد بن حسن العبدالجبار 28.40                      
SA00857460  ~Mالقري eظافر بن محمد بن ع 100.00                   
SA00369845 مقيت بن عبدR بن مقيت الشهرا#]  152.00                   
SA00235617 احمد عبدR حسن ال سالط 200.00                   
SA00381589 محمد بن صالح بن ي� العمارى 18.00                      
SA00031025 ناt بن محمد بن عبدالرحمن الغامدى 116.00                   
SA55978814 عادل بن عبدR بن سعيد الغامدى 185.00                   
SA00475161 ] ال حمزه D]بن حس eمحمد بن ع 1,430.00              
SA00965421 مالك بن عe بن سلمان ال داؤود 100.00                   
SA00315618 سلمان عe سلمان ال داوود 291.60                   
SA00524611 ] ال منصور D]بن محمد بن حس [ D]حس 7,618.00              
SA00896711 عائض بن عبدR بن عe بن قانع 55.00                      
SA00587413 احمد صالح عe الجرى 680.00                   
SA00989076 خالد بن عيM بن ابراهيم الشدى 1,800.00              
SA00187467 عe ابن حسن ابن عبدR الشواف 400.00                   
SA00658933 احمد بن حسن بن احمد ال ربح 422.60                   
SA00875692 خالد بن محمد بن عبدR الكنهل 200.00                   
SA00054877 يحDi بن احمد بن عe المكر  500.00                   
SA00298635 Tبن محمد التمي tمحمد بن نا 199.00                   
SA00369346 hبن احمد العوذ Rاحمد بن عبد 4,000.00              
SA00650506 محمد سعيد بن عبدR بن عe الضو 120.00                   
SA00116131 بدر احمد محمد جواد الزاير 395.60                   
SA00633458 Tفيصل بن مساعد بن مو{ العصي 200.00                   
SA00991732 عبدالرحمن بن صالح بن عبدR الملحم 400.00                   
SA00089216 يعن R بن احمد بن محمد الغامدى 490.00                   
SA00652167 ]ى [Eوهب بن منيخر بن وهق الع 32.00                      
SA00546255 محمد بن احمد بن عe ال مرظمه 200.00                   
SA00147871 مبارك زاهر عe ال راكه 1,332.00              
SA00342081 محمد بن صالح بن مصعب ال كليب اليا  800.00                   
JO00937567 صادق حسi] عe طه 1,400.00              
SA00358164 عصام بن صالح بن محمد الخليفه 1,630.00              
SA00384526 يه ~r ال Rهادى بن مهدى بن عبد 1.00                         
SA00943619 محمد بن حسن بن احمد ال هالل 58.00                      
SA00238151 ى DEبندر بن حميد بن صياح الظف 483.00                   
SA00156328 سا  بن عبدR بن محمد الجالل 100.00                   
SA00634697 eالهذي Rبن عبد tخالد بن نا 100.00                   
SA00064503 عدنان بن محمد بن صالح المزيعل 400.00                   
SA00138734  [ D]بن محمد السم [ D]بن حس Rعبد 500.00                   
SA00576813 Mاحمد بن حسن بن سليمان العي 100.00                   
SA00128214 سعود بن محمد بن سعد القثا  750.00                   
SA00094251 سالم بن مجول بن عجب الدوrى 537.40                   
SA00854854 توفيق بن حمد بن محمد العوده 228.00                   
SA00467578  "iصقر العتي Rعبد 1,564.20              
SA00335243 عبدR بن محمد بن عبدR المانع 200.00                   
SA00465178 عبدR بن صالح بن عe الحواس 360.00                   
SA22987757 عبدالعزيز بن سعود بن محمد النعيم 200.00                   
SA00652139 خالد بن عبدR بن عe العجالن 147.20                   
SA00649786 eبن جواد بن حسن البغ DEزه 60.00                      
SA00882565 عارف بن احمد بن ر¤] الحداد 126.80                   
SA00650373 محمد بن عبدR بن محمد الفرج 400.00                   



SA00748526 ز� بن عبدR بن محمد الفرج 674.40                   
SA00761190 فيصل بن محمد بن جاr الما¤]  1,518.20              
SA00196132 ى DEمحمد بن نواف بن سليمان المط 160.00                   
SA00845379 سامر بن حامد بن عe نحاس 4,227.20              
SA00522478 عe بن ناt بن ح�" الطويل 220.00                   
SA00375842 احمد بن مهدى بن مانع اليا  910.00                   
SA00990611 eالهذي tبن عبدالعزيز بن نا tنا 1,600.00              
SA00746317 احمد بن معتوق بن عe ال عيد 120.00                   
SA00968502 بندر بن سعد بن منصور الجربوع 340.00                   
SA00064995 خالد بن محمد بن ابراهيم النعيم 104.80                   
SA00895295 يف [t ال eها#] بن محمد بن ع 1,000.00              
SA00027622 عبدالرحمن بن عبدR بن نصار النصار 511.00                   
SA00621458 توفيق ابن مو{ ابن احمد الحماده 86.80                      
SA00181238 محمد بن عe بن طاهر الحداد 80.00                      
SA00253477 عبدR بن احمد بن خليفه السيف 100.00                   
SA00652019 ى DEماجد بن منيع بن بريكيت المط 180.60                   
SA00042189 محمد بن صالح بن هادى ال ديحور 0.40                         
KW00995622 ] الجمعه D]سندس م� حس 1,128.00              
SA00827589 صادق بن عe بن تر� ال عباس 4.00                         
SA00235269 عبدالعزيز كراء حاتم الشمرى 36.00                      
SA00452116 ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم الملحم 100.00                   
SA00324495 حمد بن مانع راشد ال منجم 2,580.00              
SA00981764 حمد بن محمد بن عe ال منجم 320.00                   
SA00679401 ثامر بن سعود بن محمد العشيوى 205.60                   
SA00819631 عمران بن مهدى بن اسعد الدعلوج 333.20                   
SA00356505 سعود بن حمدون جمعان الثما#]  304.00                   
SA00965241 احمد بن صالح بن سالم الدبيب 1,200.00              
SA00985544 مالك بن م� بن عe الخويلدى 2,000.00              
SA00244580 ناظم بن سلمان بن عe بوطيبان 40.00                      
SA00994752 عبدR بن عe بن ناt الزنيدى 1,450.00              
SA00997621 هشام بن يوسف بن جمعة الشوارب 100.00                   
SA00215096 Tحسن بن عبدالهادى بن حسن العج 200.00                   
SA00154876 عبدR عe عبدR بوحليقه 200.00                   
SA00981177 عبدالحميد بن عبدR بن عe المحمد صالح 200.00                   
SA00450123 ف زبن نواف التمياط الشمرى م_~ 688.00                   
SA00425844 عبدالرحمن بن ابراهيم بن سليمان الهندى 1,066.00              
SA00652199 ى DEالعس tبن ي� بن نا Rعبد 12.00                      
SA00986620 محمد بن عبده بن شو? حمدى 10.00                      
SA00971662 عبدR ابن عيM ابن احمد العليو 360.00                   
SA00052957 محمد بن عe بن عبدالرحمن الداود 494.60                   
SA00512486 طا  بن محمد بن طا  القحطا#]  4,475.20              
SA00354608 يم ~r بن مبارك بن tعبدالعزيز بن نا 392.00                   
IN00298478 SYED AHMED ZIAUDDIN 7,400.00              
SA00691722 محمد بن عe بن سلمان الهاجرى 100.00                   
SA00147985 فيصل بن محمد بن مبارك الفرج 446.40                   
SA00237892 عيM بن احمد بن عe ال سويد 44.20                      
SA00316478  ~Mالبق Rفوزى بن محمد بن عبد 600.00                   
SA00978213  ~Mابن محمد البق [ D]ابن حس eع 200.00                   
SA00237689 محمد بن صالح بن عe اليا  72.00                      
SA00128904 محمد بن حيدر بن محمد الجراش 100.00                   
SA00654020 ] خواهر D]جمال بن سعود بن حس 200.00                   
SA00976845 ه DEمحمد بن ر¤] بن عبدالحميد ابوزه 100.00                   



SA00485412 شو�c بن احمد بن ابراهيم القطان 200.00                   
SA00269021 eعارف بن صالح بن سعود ال ع 930.00                   
SA00124760 ى محمد بن عe بن عe الب_~ 400.00                   
SA00423255 رياض سليمان عبدR الدخيل 322.40                   
SA00119752 eالعقي eبن ع ̈ مهند بن زيل 180.00                   
SA00689575 eالعقي Rخالد بن محمد بن عبد 200.00                   
SA00139472 يوسف بن يوسف بن صالح البوناقه 390.00                   
SA00524699 Tالسلي Rبن عبيد Rعبيد بن عبد 407.00                   
SA00667788  � محمد بن فهيد بن عe الجر#" 1,844.40              
SA00128509 راشد بن احمد بن راشد الورثان 200.00                   
SA00129387 ى بنت منصور بن حسن غواص ب_~ 400.00                   
SA00298120 هادى بن حمد بن هادى ال دويس 920.00                   
SA09081968 عصام بن جابر بن محمد حمود 800.00                   
SA22188762  [ DEمحمد بن سعد بن محمد الب 408.00                   
SA00453829 عبدR بن سالم بن راشد البعيجان 400.00                   
SA00456524 عبدالعزيز بن زيد بن عبدالرحمن الدويرج 250.00                   
SA00275223 سعيد بن عثمان بن محمد العمودى 432.40                   
SA00210520 Mمحمد بن احمد بن محمد العي 200.00                   
SA00870436 صالح بن عبداللطيف بن سالم الحبش 64.00                      
SA00988731 ]ى [Eملي�] بن نيتول بن صوان الع 26.00                      
SA00324243 عبدالحميد بن عبدالمحسن بن عe الدين 387.00                   
SA00348213 سعود ناt حمد السبي¨ 0.80                         
SA00124741 هادى حسن عe ال مردف 98.00                      
SA00589421 مانع صالح حسن ال بعتج 200.00                   
SA00569511 ماجد بن حمزه بن ماجد الماجد 4,042.00              
SA00310560 حسن بن عe بن محمد الفرج 400.00                   
SA00991142 مهدى بن هاشم بن عe الساده 200.00                   
SA00396442 محمد بن حسن بن عبدالرحمن السابح 300.00                   
SA00925680 طارق بن عبدالرحمن بن محمد الحواس 20.00                      
SA00683487 توفيق عبدالوهاب سلمان العوض 462.00                   
SA00817627 مه ~r بن حمد بن غصنان ال [ D]حس 960.00                   
SA00997113 احمد بن عمر بن عبدR الصمعا#]  179.60                   
SA00895619 hعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عايد الهذ 711.00                   
SA00538521 محمد بن محمد بن سالم السيها#�  200.00                   
SA00975529 ] بن صالح ال ساعد D]صالح بن حس 405.00                   
SA00632988  "Eخالد بن محمد بن فهد الشني 188.40                   
SA04071943 محمد بن عبدR بن عبدالرحمن الشقرى 99.00                      
SA00861104 فؤاد بن حسن بن محمد بوجباره 100.00                   
SA00526916 هادى بن قهسان بن حمد اليا  500.00                   
SA00937450 عبدالمحسن بن محمد بن عبدالمحسن الحسن 200.00                   
SA00194089 Tالحزي Rعبدالرحمن عبد Rعبد 156.00                   
SA00843279 عبدالحكيم بن صادق بن محمد المؤمن 15.00                      
SA00108567 ناt بن عواد بن سعد الطرفاوى 458.60                   
SA00528466 سا  بن عبدالعزيز بن ابراهيم العجالن 310.00                   
SA00684589 محمد بن عe بن عوض باتيس 246.00                   
SA00064782 ] بن صالح ال زبيد D]محمد بن حس 124.00                   
SA00689755 عالء بن محمد بن سعيد الصحاف 83.00                      
SA00178526 بندر بن عبدR بن عثمان الدحيالن 163.00                   
SA00146697 مانع بن صالح بن محمد اليا  60.00                      
SA00548542 مهدى بن محمد بن عe ال دغرير 300.00                   
SA00531282 وائل بن حسن بن محمد الزهرا#]  88.20                      
SA00649867 محمد بن ابراهيم بن محمد ال عيد 100.00                   



SA00212100 محمد بن فؤاد بن محمد الدخيل 430.00                   
SA00682138 عبدالعزيز بن خالد بن يوسف المحيش 460.00                   
SA00636595 غازى بن عبدالعزيز بن احمد العويس 200.00                   
SA00045628 ايمن محمد صالح الملحم 3,049.80              
SA00997632 Mيعقوب بن يوسف بن سعود ال  سلي 340.00                   
SA00372641 عبدR بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 8,511.80              
SA00704033 عبدالحكيم بن محمد بن ابراهيم بن سبعان 320.00                   
SA00284916 محمد بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 11,998.20           
SA00255704 محمد بن حسن بن عe بن مطر 274.60                   
SA00453392  [iح�" بن احمد بن عباد المع 100.00                   
SA00521655  "iسلمان بن حمد بن سالم العتي 198.00                   
SA00199275 محمد بن شعبان بن محمد القرا{~  200.00                   
SA00457198 عادل بن مقبول بن ي� القارح 440.00                   
SA00457785 مشعل بن عبدR بن محمد المشعل 250.00                   
SA00774847 � بن ابراهيم بن عبدR المنيان

ها#] 387.00                   
SA00125698 ] بن عe محمود D]ضياء بنت حس 162.20                   
SA00035124 اسامه بن عe بن عبدالكريم المسبح 460.00                   
SA00672884 عدنان بن عبدR بن حسن عوض 200.00                   
SA00957133 اسامه بن احمد بن محمد جنادى 183.00                   
SA00565921 حسن ع�e احمد الحداد 188.00                   
SA00569769 ى DEحمدان بن حامد بن رابح المط 400.00                   
SA00246522 خالد بن عبدالوهاب بن عe المومن 204.80                   
SA00854540 حسن بن اسماعيل بن عبدالكريم المؤمن 6.00                         
SA00326583  "iصنهات بن بدر بن ابراهيم العتي 1,215.00              
SA00578900 طالب بن هاشم بن عe السويج 80.00                      
SA00436494 ] ال ال شط D]ابراهيم بن عباس بن حس 100.00                   
SA00073259 ى DEمحمد بن عمر بن سعيد الكث 100.00                   
CA00569655 AYMAN FAHMI SHABAN TURK 400.00                   
SA00991367 ] ال سالم D]بن حس Rمهدى بن عبد 100.00                   
SA00255469 جمال ع�e عبدR ال بن الشيخ 93.00                      
SA00987427 فايز بن عبدR بن سلمان شويخات 800.00                   
SA00152771 محمد بن حمزه بن محمد الشهرى 90.00                      
SA00649348 عصام بن سلمان بن احمد بوحليقه 200.00                   
EG00452230 eوك محمد ع "Eشهاب م 400.00                   
SA00996708 سا  بن محمد بن حامد عيد 330.20                   
SA00071541 احمد بن محمد بن عمر الكندى 200.00                   
SA00196241 محمد بن حسن بن عe الصفار 110.00                   
SA00854765 عبداللطيف بن صالح بن عمر العمر 1,200.00              
SA00365402 عمر بن صالح بن عمر العمر 40.00                      
SA00650201 احمد بن عe بن طاهر الجباره 200.00                   
SA00625922 ̄ الياس الطيب الطا#� بن محمد بن عطا 240.00                   
SA00753316 سعيد بن عبدR بن حسن الوايل 1,243.40              
SA00213472 صالح بن ي� بن احمد ال فنيس 260.00                   
SA98449875 عe بن عباس بن منصور الحمد 895.00                   
SA00521292 ] بن عe بن محمد بن صالح ال صعب D]حس 70.00                      
SA00658062 يع مشعل بن عبدR بن احمد ال_~ 600.00                   
SA07124585  [ D]بليغ بن قاسم بن م� ال ابا حس 240.00                   
SA00187657 ̈ بن سالم الدوrى محمد بن مث 11.40                      
SA00658541 يوسف بن صالح بن عبدالرحمن العثيم 634.00                   
SA00368745 صالح محمد صالح المشيقح 226.80                   
SA00048521 صالح بن مانع بن عe ال الش� اليا  110.00                   
SA00653289 صالح بن عبدالرحمن بن سليمان اللذيذ 798.00                   



SA00568975 سمDE بن عبدالعزيز محمد كع� 25,826.00           
SA00778891 فالح بن فهد بن محمد الدوrى 100.00                   
SA00513873 باسم عبدالعزيز محمد ادريس 350.00                   
SA00286424 احمد بن منصور بن احمد القضيب 140.00                   
SA00650181 سعد بن عe بن عبدR الغامدى 800.00                   
SA00649577 خالد بن عبدR بن عe العشبان 320.00                   
SA00521260 احمد بن هادى بن محمد اليا  160.00                   
SA00745114 مهدى بن عبدR بن عe عبيد اليوسف 200.00                   
SA00883388 Rبن عبدالعزيز بن عبد Rعبد 70.00                      
SA00213697 ] اليا  D]جابر محمد حس 200.00                   
SA00645642 eمو{ البوع Rنعيمه عبد 115.00                   
SA00255961 مصط�] عبدR حسن الحميدى 38.00                      
SA00320141 احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان 10,100.00           
SA00451233  �iمحمد بن سالم بن سعيد البي 200.00                   
SA00217864 ] الشايب D]محمد بن جواد بن حس 400.00                   
SA00275416  DEمحمد بن احمد بن عبدالمحسن االم 200.00                   
SA00258966 عe احمد محمد بالحمر 1,600.00              
SA00652565 ى DEمنصور بن خالد بن عايضالمط 200.00                   
SA00298565 اك "Eال eبن محمد بن ع eع 860.00                   
SA00193455 ابراهيم بن حسن بن محمد ال دويس 300.00                   
SA00654564 عون بن عبدR بن احمد خميس 380.00                   
SA23153020 ] بن ريمان بالحارث D]بن حس eع 634.60                   
JO00452801 يل خليل الهندى "Eغازى ج 580.00                   
SA00386434 اهيم "Eال eحسن بن محمد بن ع 226.00                   
SA00265954 هشام عبدالمجيد احمد ابراهيم 575.00                   
SA00336509  �

~Mفهد بن ابراهيم بن عبدالعزيز الدهي 200.00                   
SA00525694 عبدR بن عبدالمجيد بن احمد ال براهيم 461.60                   
SA00069163 ] بن ناt بن عe البطاط D]حس 640.00                   
SA00118529 يوسف بن احمد بن محمد العباس 66.20                      
SA00285949 حمد حسن صالح اليا  10.00                      
SA00625331 عبدالعزيز بن عe بن صالح الشهرى 20.00                      
SA00769637 خالد بن سعيد بن محمد الزهرا#]  200.00                   
SA78827101 حنان بنت محمود بن عابدين خوجه 2,000.00              
SA00675832 كامل بن عبدالجبار بن محمد ال حمود 300.00                   
SA00171541  "iبن محمد العتي Rبن عبد eع 200.00                   
SA00542982 مجتi" بن ناt بن احمد البدر 160.00                   
SA00663332 رثانا بنت عبدالعزيز بن عبدR الحسن 278.60                   
SA00995633 جواد بن سلمان بن سالم الشايب 182.00                   
SA00675420  "iبندر بن مسلط بن حمد العتي 680.00                   
SA00978342 حمد بن عبدR بن حمد الحمزه 1,000.00              
SA00295045 ] الجهورى D]بن صالح بن حس Rعبد 395.00                   
SA00968754 ى DEبن عجل المط DEفواز بن شق 200.00                   
SA00050201 نا�" بن عe بن ابراهيم الخليف 412.80                   
SA00074811 حمد بن صالح بن سعيد ال منصور 200.00                   
SA00684123  � "iصنهات بدر قبالن العتي 48.20                      
SA00146346 ى DEبن محمد عس Rعبدالعزيز بن جود 1,200.00              
SA00548211 فهد بن حمود بن عمر الشمرى 400.00                   
SA00531048 هند بنت ابراهيم بن عبدR ال الشيخ 3,095.00              
SA00665450 معتوق بن ابراهيم بن عبدالمحسن القطي�]  28.00                      
SA00758525 محمد بن يحDi بن صغDE اليا  150.00                   
SA00249175 ياr عبدالمحسن محمد ابو زيد 100.00                   
SA00576966 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ابراهيم 8,826.60              



SA00761310 عبدالعزيز بن عبدR بن محمد الحساوى 5,037.00              
SA00197642 مفلح بن محمد بن محمد القر#]  200.00                   
SA00362255 ة نوف بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود DEألم 54.80                      
SA00124593 رزق بن اسحاق بن احمد ال سحاق 120.00                   
SA00654890 عبدالعزيز بن عمر بن ضيف R القر{~  416.00                   
SA00221644 انور بن عe بن محمد العباد 292.20                   
SA00231225 محمد عبدR عبدالعزيز العرفج 200.00                   
SA00698641 احمد بن باتل بن عe العليان 308.80                   
KE00467869 MAGDI EL SHAMI 880.00                   
SA00984322 احمد بن ابراهيم بن احمد النعيم 55.80                      
SA00141172 محمد بن عبدالرحمن بن عبدR العرفج 200.00                   
SA00589439 وليد بن عبدالعزيز بن محمد المانع 1,000.00              
SA00254189 محمد بن فهد بن محمد الغانم 406.40                   
SA00115699 نوره حميدان بن عبدالعزيز الحميدان 52.80                      
SA00548610 عبدالعزيز بن احمد بن محمد ال مرزوق 330.00                   
SA00154755 فهد بن محمد بن عبدالرحمن النعيم 3,800.00              
SA00233647 محمد بن عوض محمد الواد? 260.00                   
SA00125562 ] المكينه D]بن ابراهيم بن حس [ D]حس 400.00                   
SA00748840 ] دندن الدندن D]محمد بن حس 60.00                      
SA00235685 نوره بنت عبدالرحمن بن عمر المرشد 1,252.40              
SA00097853 سعود بن صالح بن فياض الحر#"  40.00                      
SA00128890 ناt بن راشد بن محمد الهاجرى 639.40                   
SA00263590 عباس مطر محمد الغانم 470.00                   
SA00311724 ماجد بن باقر بن محمد المض� 11.40                      
SA00695325  DEال عج [ D]سعد بن سعيد بن حس 240.00                   
SA00429566  ~Mالج Rبن جميل بن عبد DEسم 310.00                   
SA00674938 ] بن ناt الوعله D]محمد بن حس 110.00                   
SA00230087  ~Mبن محمد البق Rاحمد بن عبد 833.00                   
SA00764524 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن عe الخميس 200.00                   
SA00236651 عبدR بن محمد بن حمود الرب¨ 790.00                   
SA00561861 ] الغريب D]بن حس [ D]جعفر بن حس 193.40                   
SA00865527 eبن مو{ البوع eصفيه بنت ع 465.20                   
SA00459682 محمد بن حمد بن محمد الصقور 66.00                      
SA00069587 عادل بن سعود محيميد الدوrى 1,112.80              
SA00212399 عبدR بن هادى بن محمد الشهرى 240.00                   
SA00265418 � احمد عيM العبدالعال را�" 179.20                   
SA00942179 hقويس بن جراون بن سالم البذا 400.00                   
SA00569371 ى "Eال [ D]خلقان بن عيضه بن حس 1,920.00              
SA00018725 احمد بن خلف بن عe الخلف 1,679.20              
SA00287417 عادل بن احمد بن سعيد الجابرى 170.00                   
SA00295861 عe بن محمد بن عبدR الكرا#"  200.00                   
SA00136713 سا  بن عe بن محمد الماجد 950.00                   
SA00239765 خالد بن منصور بن محمد القرعاوى 98.00                      
SA00197452 ى DEطايع بن عبدالخالق بن جعفر الكث 284.00                   
SA00990212 محمد بن ابراهيم بن محمد المهناء 1,698.40              
SA00289652 بدريه عبدالرحمن محمد الحميدى 70.00                      
SA00030214 سلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم 6.40                         
SA00068720 عe بن جواد بن حسن بوحمد 215.00                   
SA00987314 جواد حسن محمد بوحمد 893.00                   
SA00665314 ناديه بنت عبدR ابن عe الراشد 3,900.00              
SA00251657 حمود بن راشد بن عبدR الحميدى 200.00                   
SA00584690 عبدالعزيز ابن صالح ابن احمد الفرج 600.00                   



SA00214454 مi] بنت عe بن مصلح ال سقالن 258.00                   
SA00287354 صادق بن احمد بن خليفه السيف 298.00                   
SA00269365 نوره بنت عبدالهادى عبدR القحطا#]  2,000.00              
SA00996734 ] يحDi الدوrى D]اسحاق بن حس 51.60                      
SA00156289 محمد سا  محمد سعيد خوندنه 320.00                   
SA00762895 عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز الحافظ 1,800.00              
SA00983324 مصط�] بن ابراهيم بن احمد الحماده 300.00                   
SA00563310 هادى بن فرج بن حمد اليا  294.80                   
SA00288442 عبدالعزيز بن محمد بن عمران عمران 10.00                      
SA00659745 فهد طليحان محمد الخالدى 11.40                      
SA00971690 سعد محمد فهد القحطا#]  200.00                   
SA00584093 عبدR بن عوض بن سلطان القر#]  340.00                   
SA00703155 عبدR بن عe بن عبدR السلمان 1,150.00              
SA00192532 ]ى [Eخلف بن سلمان بن مطر الع 40.00                      
SA00068713 ى DEابراهيم بن عبدالعزيز بن طاهر زب 690.00                   
SA00181346 ياr بن عبدR بن ابراهيم بن طالب 300.00                   
SA00167813 عe بن خليفه بن طاهر االحمد 2,426.00              
SA00254648 ] جاسم محمد المقهوي D]حس 164.00                   
SA00982378 مصط�] بن عايش بن رمضان السماعيل 100.00                   
SA00456803 ] بن عe السلمان D]بن ياس Rعبد 100.00                   
SA44178854  [ D]ف بن سلمان بن ح�" الحس ~rا 1,042.80              
SA74094125 مريم بنت سالم بن الحميدى الدوrى 122.00                   
SA00817654 عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز المديرس 110.00                   
SA00692155 حبيب بن حسن بن عe الصفار 80.00                      
YE00012581 خالد عمر ابوبكر باراس 1,000.00              
SA00598524 وائل بن ابراهيم بن عبدالرحمن الجبهان 1,660.00              
SA00547166  [ D]بن عبدالرحمن الشيخ حس Rخالد بن عبد 65.40                      
SA00650174 ] بن عبدR بن عe الجمعان D]حس 309.20                   
SA00236560 ] ابن احمد ابن محمد الهالل D]حس 200.00                   
SA00442318 محمد بن فهد بن عبدR الهريش 960.00                   
SA00125340 محمد بن عبدR بن حمد الحمزه 110.00                   
SA00153996 Tسعود بن عبيد بن مو{ التمي 130.00                   
SA00287155 نبيل بن حمد بن ابراهيم القبيس 520.00                   
SA00988959 ] الباذر D]غسان بن حسن بن حس 475.00                   
SA00709499 ] الباذر D]ناظم حسن حس 232.00                   
SA00568521 صالح بن فهيد بن صالح الحار#�  378.60                   
SA32720269 ] جاسم البحرا#]  D]محمد حس 200.00                   
SA00881624 خالد بن عبدR بن صالح السليم 430.00                   
SA00651289 ايمن بن عe بن عبدالرحمن الجابر 168.20                   
SA00814544  [ D]سليمان العثيم Rفهد عبد 1,106.40              
SA00836513 عدنان يوسف فهد الهالل 78.00                      
SA00318265 مازن بن عدنان بن يوسف الهالل 84.00                      
SA00254825 خالد منصور سعد القاسم 222.00                   
SA00750260 ظاهر بن خلوفه بن محمد الشهرى 10.00                      
SA00984398  ~Mطاهر بن حسن بن عبد العزيز الج 1,600.00              
SA00196511 حمد بن محمد بن شويT الدوrى 110.00                   
SA00775422 محمد بن عبدالرحمن بن عقيل العقيل 46.00                      
SA00652372 بكر بن عe بن فهد الخطيب 200.00                   
SA00037524 محمد بن حسن بن عبداللطيف االربش 864.20                   
SA00197256 عبدالمنعم بن حسن بن عبداللطيف االربش 268.00                   
SA00658795 حبيب بن سلمان بن طاهر بوحسن 250.00                   
SA00994653 R بن عبدالرحمن الجار Rوليد بن جار 37.20                      



SA00480450 حسن بن احمد بن صالح السلمان 64.60                      
SA00475897 عبدالمحسن بن حبيب بن حسن ال مطر 215.00                   
SA00070369 خليفه بن حمد بن عبدالرحمن النعيم 540.00                   
SA00548671 عe بن ناt بن مصلح ال عباس 38.00                      
SA00681938 سمDE بن حسن بن محمد بوحمد 5.60                         
SA00827116 سليمان بن محمد الثنيان 4,044.00              
SA00817545 محمد عبدR فرج ال منصور 80.00                      
BH00650351 ] حمد ماجد الرمي� D]شاه 2,000.00              
SA00147853 محمد بن جابر بن عبدR بوجباره 94.00                      
SA00339290 ] الزيد D]حسن بن عايش بن حس 4,352.40              
SA00698661 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الملحم 77.40                      
SA00681937 فهد بن سليمان بن عبدR الهندى 16.00                      
SA00789378 عبدالعزيز عبدالرحمن صالح البهي�"  180.00                   
SA00658058 يك DEعبدالعزيز بن فهد بن عبدالرحمن المب 700.00                   
SA00774520 سا  بن محمدنور بن صالح صباغ 600.00                   
SA00123897 محمد بن عبدالكريم بن حسن العلوى 200.00                   
SA00987321 محمد بن عبدالرحمن بن عe الكاموخ 40.00                      
SA00694857 محمد بن نا{~ بن احمد المهنا 200.00                   
SA00127865 eعادل بن محمد بن محمد الع 2,820.00              
SA00558741 وز بن جوهر مال ~r ساميه بنت 400.00                   
SA00316787 ى DEال محيا عس eبن ظافر ع eع 225.00                   
SA00253900 نوره بنت مسلم بن محمد الشواف 210.00                   
SA00357288 حسن بن عe بن عe الرمضان 100.00                   
SA00658527 عe بن سعد بن عe الغامدى 212.00                   
SA00524403 نغم بنت يعقوب بن احمد الخواش� 32.00                      
SA00975542 ابراهيم بن فهد بن ابراهيم المعجل 1,960.00              
SA00693177 عبدالغi] بن عبدR بن حسن المهنا 190.00                   
SA00766221 sالن tصالح بن سعد بن نا 3,910.80              
SA00661775 Tسالم بن رباح بن شايع التمي 36.60                      
SA00998056 يوسف بن ماجد بن يوسف الهاشم 94.00                      
SA87477149 محمد بن عايض بن سند الرشيدى 300.00                   
SA00623189 رجاء بن هادى بن رجاء الهاجرى 198.00                   
SA00025611 وفاء بنت سعيد بن عبدR الغامدى 1,392.60              
SA00236856 محمد بن يحDi بن غرم R الغامدي 65.40                      
SA00853599 عe بن ظافر بن عe المرى 640.00                   
SA00453386 ] الحكيم D]حيدر بن حسن بن حس 130.00                   
SA20071974 يه "Eال eبن طاهر بن ع Rعبد 20.00                      
SA00852863 سعود ابن محمد ابن مو{ البحرا#]  2.00                         
SA00985011 ] البحرا#]  D]جعفر بن محمد بن حس 1.00                         
SA00149788 Rالعبد [ D]بن حسن بن حس eع 20.00                      
SA00550716 وائل عبدالعزيز عبدR الدغفق 416.60                   
SA00654497 عوظه بن محمد بن معيض الزهرا#]  200.00                   
SA00167786  DEجعفر بن محمد بن محمد االم 2,000.00              
SA00652025 ] الخليفه D]صالح بن عبدالوهاب بن حس 900.00                   
SA00087102 ع�e احمد ع�e الشدي 7,131.80              
SA00188357 ] المغرب D]حس Rمؤيد عبد 100.00                   
SA00129690 عبداللطيف بن عبدالوهاب عبداللطيف الجميعه 35.40                      
SA93383681 عبدR بن محمد بن عبدالرحمن ال_يع 2,040.00              
SA00554652 نجالء بنت حسن بن عبدالعزيز آل حسن 598.80                   
YE00463199 Rعبد tنا eمحسن ع 480.00                   
SA00314914 صالح يوسف محمد بو سعيد 127.00                   
SA00628136 هند بنت ابراهيم بن محمد بن سعيدان 1,000.00              



SA00857420 خالد بن محمد بن حميد الزنيد 336.00                   
SA00212325 زياد بن محمد بن عبدR الحمدان 800.00                   
SA00564711 محمد بن ابراهيم بن محمد الربدى 1,726.40              
SA00815424 محمد بداح فهد الهاجرى 56.00                      
SA00891765 محمد اذعار محمد الهاجرى 28.60                      
SA00605944  [ سليم بن احمد بن عبدالرحيم المم[� 30.00                      
SA00036985 عبدالمنعم بن سلمان بن مو{ الب_~  6.00                         
SA00187543 عe بن محمد بن مو{ الب_~  500.00                   
SA00569588 ] بن حسن المؤمن D]حسن بن حس 1,800.00              
SA08647306 عe بن عبدR بن احمد العبدالعزيز 7,000.40              
SA00018244 سا  بن عبدR بن سعد الحمد 362.40                   
SA00126571 ] بن عبدR النمر D]احمد بن حس 140.00                   
SA00246637  [cابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد السيا 50.00                      
SA00990867 محمد بن عبدR بن عباس الحيد 339.60                   
SA00314088 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن ثنيان 560.00                   
SA00993411 عبدR بن حسن بن ناt الغنام 200.00                   
SA00526977  "iمؤيد بن جواد بن صالح العبدرب الن 64.40                      
SA00218661 عبدالعزيز بن مبارك بن عبدالعزيز بن دهام 1,026.00              
SA00471015 احمد محمد ع�e الخليفه 107.40                   
SA00881542 ابراهيم بن طاهر بن ابراهيم السيها#�  110.00                   
SA00362975 سا  بن ابراهيم بن عبدالرحمن العبدالهادى 340.00                   
BH00469545 عيM عبدR عبدالرحيم مرا?]  0.60                         
SA00038624 عe بن عبدR بن عe المؤمن 2,261.60              
SA00282562 ] بن معتوق بن حسن البدى D]حس 460.00                   
SA00587985 عبدR بن حمد بن عبدR بن دايل 161.20                   
SA00993391 ايمان راشد عبدالعزيز التيسان 20.00                      
SA00237123 � ع�e المسلم

عe نا{~ 796.00                   
SA00254788 عبدالرحمن بن خالد بن عبدR الملحم 600.00                   
SA00198728 عبدR بن عبدالرزاق بن احمد المصط�]  600.00                   
SA00562784 ] بن عe بوجباره D]عادل بن حس 866.00                   
SA00014549 عe بن احمد بن عe المو{ 1,080.00              
SA00164247 اسامه بن عe بن احمد المو{ 1,769.60              
SA67187204 وئام بنت حامد بن محمد فطا#]  53.60                      
SA00256589 يف ~r محمد �eسعود محمد ع 120.00                   
SA00362966 يف ~r eخالد بن سعود بن محمد ع 55.80                      
SA00939847 عبدالخالق بن محمد بن احمد الغامدى 735.60                   
SA00194745 وليد بن عطيه بن محمد العطيه 21.60                      
SA00826110 ] بن احمد بن ناt المري D]حس 1,450.00              
SA00355407 ] الرمضان D]بن حس eسا  بن ع 518.00                   
SA00521643 خالد بن احمد بن شخص الزهرا#]  220.00                   
SA00126400 ] بن حسن بن محمد الحا�" محمد D]ام 200.00                   
SA00458977 eاحمد بن عايش بن محمد الع 140.00                   
SA00987434 ماجد بن سلمان بن وصل الحاز  1,200.00              
SA00692654 محمد بن سلمان بن وصل الحاز  8,336.60              
SA00045719 سعد بن حمد بن عبدالرحمن الزما  240.00                   
SA00668514 عe بن عبدR بن عe خثالن 76.80                      
SA00276992 سمDE بن احمد بن عبدR بوعركه 1,700.00              
SA00825474 خالد بن محمد بن عبدالهادى زمز  100.00                   
SA00143338 جمال بن عبدالرحمن بن مهنا الدوrى 200.00                   
SA00887310 eبن محمد المحمد ع Rحسن بن عبد 2,221.60              
SA00423356 محمد بن عبدالعزيز احمد التويجرى 335.20                   
SA00125676 فهد بن سعود بن عبدالعزيز المبارك 58.00                      



SA00789542 ى DEالمط [sخالد بن صقر بن خ 100.00                   
SA00656892 عبدالكريم بن عبيدR بن رباح السالمه 21,696.20           
SA00532109 ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العسكر 1,488.20              
SA00875413 سا  بن فهد بن عبدR البوبدر 72.00                      
SA00125256 عe بن محمد بن بالغيث العمرى 170.00                   
SA00328580 نوره بنت عe بن عبدR ال عمر 9.00                         
SA00259622 عامر بن حسن بن عامر ال دغرير 200.00                   
SA00891456 محمد بن صالح بن سعود الحر#"  120.00                   
SA00419841 عثمان بن رياض بن محمد الحميدان 3,000.00              
SA00558790 eالمعي Rمحمد عبد eع 4,128.00              
SA00678493 عe بن هاشم بن محمد الموسوى 330.00                   
PS00973548 عماد محمد عرفه شاميه 10,000.00           
SA00996716 eسه eبن ابراهيم بن ع eع 40.00                      
SA00998856 احمد بن عبدR بن عe الحميدى 60.00                      
SA98677105 ] بن احمد بن عe الجاسم D]حس 70.00                      
SA00095542 ايمن بن محمد بن عبدالحميد المسبح 76.00                      
SA00788765 عادل بن عe بن عبدR البحرا#]  260.00                   
PS00785644 وليد فؤاد سليم برغوت 800.00                   
SA00312566 سليم بن احمد بن سلمان القطان 60.00                      
SA00785879 ان الحار#�  [sماجد صائل خ 680.00                   
SA00378291 حسن بن مسفر بن محمد الزهرا#]  14,000.00           
SA00797960 احمد بن عبدR بن محمد الخواجه 54.00                      
SA00706179 ابراهيم راشد عبدR المشعل 700.00                   
SA00983794 ى "Eبن حسن العن eبن ع Tوس 300.00                   
SA00963286  "iابراهيم بن محمد بن عبيد الكع 1,128.00              
SA00613172 حسن محمد حسن العليوات 200.00                   
SA00675317 محمد بن ملبس بن محمد ال عماره 12.00                      
SA00287731  �

محمد بن عبدR بن احمد الزهرا#] 1,851.20              
SA00498054 بندر بن ابراهيم بن عايش االصمخ 153.60                   
SA00368175 ] بن عبدR بن هاشم الهاشم D]حس 78.00                      
SA00154679 شيخه بنت محمد بن احمد الدوrى 10.60                      
SA00498575 عe بن مو{ بن احمد المهناء 120.00                   
SA00652014 احمد بن محمد بن عبدR الماجد 38.00                      
SA00784223 فيصل ناt محمد الحديب 69.00                      
SA00426695 سالم بن عe بن سالم الصقور 240.00                   
SA00498570 مبارك بن سعيد بن مبارك باجوير 7,757.00              
SA00847269 عبدالهادى بن عبدالرحمن بن محمد الشهرى 600.00                   
SA00673392 فهد بن صالح بن عبدR الملحم 40.00                      
SA00991235 جواد بن كاظم بن عe الهداف 387.00                   
SA00982158 ريان بن عبدR بن ناt الحميد 50.00                      
SA00816235 خالد بن صالح بن عe الحباش 100.00                   
SA00241169 عبدالمحسن بن سليمان بن صالح العوجان 2,930.00              
SA00422359 احمد بن صالح بن مرزوق الدريعان 74.00                      
SA00321787 خالد بن محمد بن سليمان المنصور 48.00                      
SA00321789 علياء بنت حمد بن عبدR بن احمد 42.00                      
SA00426744 محمد بن عبدR بن محمد البط� 100.00                   
SA00188364 ] ال دويس D]بن حمد بن حس [ D]حس 500.00                   
SA00065048 ابراهيم بن حسن بن م� ال سلهام 48.00                      
SA00287601 رقيه بنت عبدR بن عبدR السنان 256.80                   
SA00282545 ناt بن منصور بن هرمس ال هرمس 292.00                   
SA00674920 ] الجويهر D]بن حس Rمحمد بن عبد 200.00                   
SA00459987 عe بن محمد بن عe القحطا#]  2,588.60              



SA00429482 محمد بن احمد بن عبدR العرفه 1,180.00              
SA00459679 ] بن فايع بن محمد ال ب_~  D]حس 266.00                   
SA00983426 ] بن مانع النجرا#]  D]ابراهيم بن حس 100.00                   
SA00911640 عبدالوهاب بن محمد بن يوسف بوبشيت 122.80                   
SA00195621 سعد بن صالح بن سهل ال ضاعن 946.40                   
SA00976411 ] صالح صالح بن حسن بن مو{ ال[" 71.00                      
SA00326933 رضا بن حسن بن م� ال سلهام 200.00                   
SA00649785 دانيال بن عبدالمحسن بن منصور ال سماعيل 200.00                   
SA00315874 فيصل سعود عبدالعزيز اليوسف 0.80                         
SA00745690 بندر بن غاضب بن مانع ال مريح 198.00                   
SA00298770 عبدR بن محمد بن عبدR الحذ#]  40.00                      
SA00129283 ابراهيم بن حسن بن مسفر اليا  129.20                   
SA00587447 عماد بن عبدالحميد بن احمد النحوى 107.40                   
SA00199272 حاتم بن مرزوق بن عدنان فلمبان 400.00                   
SA00129875 خالد بن ابراهيم بن محمد الراجح 296.00                   
SA00987562 سمDE بن عe بن ناt البندر 160.00                   
SA00873642 محمد بن حامد بن سعيد الغامدى 793.60                   
SA00336114 صديق بن مو{ بن عبدR الشهرى 96.00                      
SA00748702 عبدالرحمن بن عبدR بن محمد العجا�"  200.00                   
SA00264840 سعيد بن احمد بن غابش الغامدى 1,040.00              
SA00274220 محمد عبدR عe العجالن 35.00                      
SA00225254  DEاالم eبن حمد بن ع [ D]ياس 150.60                   
SA00713768 محمد بن احمد بن محمد الحار#�  12,600.00           
SA00814246 نواف بن عبدالرحمن بن عبدR العرفج 160.00                   
SA00215242 حسن بن محمد بن حسن المهناء 1,565.20              
SA00976461 عماد بن مهنا بن محمد المعيبد 600.00                   
SA00085429 سعيد بن عe بن عبدR البدر 200.00                   
SA00391688 ] بن حبيب بن محمد الخواجه D]حس 102.00                   
SA00364970 عe بن صالح بن محمد ال ضاوى 200.00                   
SA00641179 ] بن جابر ال نصيب D]بن حس Diيح 90.00                      
SA00874530 اب [sمهند بن احمد بن عبدالعزيز ال 200.00                   
SA00877489 حنان حامد بن عبدالعزيز احمد 1,902.00              
SA00256699 وديع بن محمد بن حسن بن صديق رشوان 815.00                   
SA00103022 سعد بن عبدالعزيز بن سعد العثمان 2,700.00              
SA00355740 عe بن غالب بن ي� فرحان 60.00                      
SA00086533 ريان بن محمد بن حامد فائز 780.00                   
SA00856201 عبدالرؤف بن احمد بن عe الحمد 550.00                   
SA00495813  ~Mمحمد بن حسن بن محمد البق 1,744.20              
SA00226151 عe بن محمد بن مانع القحطا#]  100.00                   
SA00326800 محمد بن عبدالعزيز بن سالم العبد العزيز 12.40                      
SA00286601 راشد بن عبدالرحمن بن محمد القا¤]  240.00                   
SA00741639 ابراهيم بن احمد بن عبدالهادى الناجم 160.00                   
SA00587957 عe بن ناt بن جاسم المسيليم 26.60                      
SA00589785 رائد بن عe بن سلمان العلوان 401.80                   
SA00376810 جميل ابن عبدR ابن غالم محمد الدر 228.60                   
SA00826434 حبيب حسن عe الحافظ 1,223.40              
SA00547624 hخالد بن محمد بن صالح الجبا 80.00                      
SA00681765 اك "Eمحمد بن عبداللطيف بن محسن ال 40.20                      
SA00200180 طارق بن سليمان بن عبدالعزيز الثا#]  130.00                   
SA00074478 مريم بنت عايد بن عويد الشمرى 88.00                      
SA00606116 عe خليل ابراهيم المشعل 120.00                   
SA00495251 جواد بن يوسف بن عe السليمان 368.00                   



SA00569456  DEمحمد العم Rمحمد عبد 2,739.00              
SA00916255 محمد بن ابراهيم بن عبدR الحيدرى 330.00                   
SA00368192 حسن بن فهد بن عبدR المؤمن 5,575.60              
SA00569758 غو#�  "Eبسام بن طلعت بن محمد ال 5,978.00              
SA00988732 سا  بن عبداللطيف بن خالد العبدالقادر 307.80                   
SA00135485 زهره بنت ماجد بن عبدR ال جواد 6.00                         
SA00524515 tالنا tاحمد بن محمد بن نا 1,460.00              
SA00874422 محمد بن عبدR بن محمد بوحليقه 200.00                   
SA00458076 محمد بن طاهر بن جاسم السعيد 104.00                   
SA00428813 ] ابن ابراهيم االحمد D]ابراهيم ابن حس 235.20                   
SA00768781 عبدR بن محمد بن عبدR النمر 100.00                   
SA00286351 نايف بن عبدR بن عليثه الحر#"  2,920.00              
SA00562514 ظيف R بن سعيد بن عبدالرحمن دلهم 200.00                   
SA02791901  DEعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن فهد الحك 540,000.00        
SA00496376 ] بن عe ال_وج D]بن حس eع 160.00                   
SA00138614 مسعود بن مساعد بن مسعود الحر#"  430.00                   
SA00659854 محمد بن عبدالوهاب بن عe الحا�"  36.00                      
SA00527455 حسن بن مانع بن دهيم الدوrى 185.40                   
SA00501077 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الفوزان 820.00                   
SA00993257 عامر بن عe بن محمد بوصالح 400.00                   
SA00127782 عادل بن عيد بن محمد ال عيد 100.00                   
SA00075358 توفيق بن عe بن احمد البحرا#]  1,240.00              
SA00362614 eالع Rنادر بن محمد عبد 2,187.80              
SA00381583 ] عe االربش D]ها#] حس 64.00                      
SA00474933 عبدالعزيز بن عابد بن عبدR الصاعدى 10.00                      
SA00564103 ابراهيم بن محمود بن ابراهيم البخيت 40.00                      
SA00987527 ] بن سعد الرقراق D]سعد بن حس 3.00                         
SA00578578 نجم عبدالرحمن ثنيان الخزيم 55.00                      
SA00617677 عe بن طاهر بن محمد االربش 300.00                   
SA00487750  [ D]بن محمد الباحس Rابراهيم بن عبد 3,364.00              
SA00869577 عبدالمحسن بن غانم بن عبدالمحسن الدوrى 1,290.00              
SA00504904 هدى بنت احمد بن حسن ال سنبل 400.00                   
SA00235684 ] طاهر الجاسم D]محمد حس 120.00                   
SA00123901  �iبن خلف الكوي [ D]سا  بن حس 177.60                   
SA00192659  �iبن خلف الكوي [ D]عادل بن حس 70.60                      
SA00356780 ] الجعيدان D]سا  بن معتوق بن حس 140.00                   
SA00859246 سعيد بن محمد بن سعيد باصليله 100.00                   
SA94710337  [ D]بن خليفه بن محمد الحس Rعبد 50.00                      
SA00946531  [ خالد بن ابراهيم بن حسن المم[� 8,560.00              
SA00033802 عe سليمان عبدR البحرا#]  2.00                         
SA07988928 عادل بن حسن بن نعمه العوا  430.00                   
SA00027625 ]ى DEرشا بنت عبدالمنعم بن عبدالعزيز العن 160.00                   
SA00357105 ] بن ابراهيم الدبيس D]محمد بن حس 380.00                   
SA00345910 فهد بن عبداالله بن عe السبعان 7,312.60              
SA00214430  Diاليح Rمحمد بن براهيم بن عبد 60,000.00           
SA00879221 وجدى بن عبدR بن محمد كردى 905.60                   
SA00496813 امل بنت صالح بن منصور المنصور 386.00                   
SA00878636 خالد عبدالرزاق خالد الدليجان 875.40                   
SA00750459 اهيم "Eايمن بن عبدالعظيم بن احمد ال 76.00                      
PK00524877 SALEEM OMAR QAZI 8,000.00              
SA00329096 كامل بن مسلم بن مهدى البورى 70.00                      
SA00589438 وائل بن محمد بن عبدالرحمن الصالح 160.00                   



SA00219201 فهد بن سعد بن عبدالرحمن الغريرى 400.00                   
SA00361744 محمد بن عبدR بن يوسف االربش 164.40                   
SA00648265 سمDE بن هاشم بن مصط�] عش��  200.00                   
SA00236594 غاده بنت احمد عبدالرحمن الغامدى 815.60                   
SA00456374 منال بنت محمد بن صالح المغلوث 76.00                      
SA00815232 لط�] محمد يعقوب الحمر الدوrى 731.00                   
SA00364097 eاحمد بن يوسف بن محمد بوع 200.00                   
SA00814567 الحميدى بن عبدR بن حميدى الحميدى 570.00                   
SA00521456 يوسف بن عe بن عبدR السليمان 9.60                         
SA00632559 ن DEمحمد بن عبدالعزيز سليمان المق 27,619.20           
SA00199502 فيصل بن عبدR بن معيذر المعيذر 2,000.00              
SA00192342 محمد بن عبدالحميد بن عe السعد 520.00                   
CA00483991 FOZI SYED SULTAN 973.00                   
SA00856630 ] قطان D]بن حس R نزار بن عوض 740.00                   
SA00653311 احمد بن عe بن جواد المو{ 217.60                   
SA00981147 خالد بن سعيد بن عبيد الودعا#]  2,780.00              
SA00650567 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز 352.00                   
SA00457796  DEعبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الصخ 280.00                   
SA44955317 فارس بن ي� بن فارس ال منصور اليا  64.60                      
SA00039654 ] صالح مو{ بن حسن بن مو{ ال[" 100.00                   
SA00127654 سليمان بن محمد بن سليمان السعدى 30.00                      
SA00897211  DEاالم Rبن جعفر بن عبد Rعبد 320.00                   
SA00692174  DEاالم eبن ع Rعبدالعزيز بن عبد 380.00                   
SA00256611 نواف بن عبدالعزيز بن عe السديس 2,360.00              
SA00624813 سعدون بن ابراهيم بن سعدون السعدون 53.00                      
SA00995252 عبدالجليل بن عبدR بن عبدالكريم الفضل 70.00                      
SA00916217 Tخلف بن عبدالكريم بن زايد التمي 200.00                   
SA00465879 طارق بن عe بن محمد الخليفه 2,600.00              
SA00159637 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالغ 227.20                   
SA00852159 ماجد بن عبدR بن عوض االموى 1,800.00              
SA00587522 رياض بن سعد بن عبدR القروش 3,600.00              
SA00987483 جس "Eصالح بن حمود بن برجسال 309.80                   
SA00475936 عادل بن سليمان بن حمد الحامد 2,365.00              
SA00449732 مو¤] بنت صالح بن عبدالرحمن الربيعان 20.00                      
SA00248482 ي DEغازي عقيل نافع المط 805.00                   
SA00997325 فهد بن محمد بن عبدR عمار 118.00                   
SA00935640 كمال بن عe بن محمد بوحليقه 300.00                   
SA00125423 راكان محمد عبدالعزيز الدامغ 3,137.60              
SY00745430 اسعد احمد سوسق 4,000.00              
SA00264201 ] الرمضان D]بن حس eيوسف بن ع 1,075.40              
SA00031258 عبدالمجيد بن يوسف بن عبدالعزيز 1,710.00              
SA00716431 eالمحمدع eانور بن احمد بن ع 606.40                   
SA00675534 عبدR بن احمد بن يحDi زهرا#]  275.00                   
SA00956887 Tبندرابن عيضه ابن حامد العصي 140.00                   
SA00739167 رشيد بن عبداللطيف بن ابراهيم السويدان 3,143.80              
SA00873557 راشد بن سعد بن محمد المقابله 34.00                      
SA00982543 زيزى بنت محمدى بن محمد السيد 40.00                      
SA00923426 عبدالناt بن مرشد بن سليمان القفيدى 1,832.00              
SA00451275 ز� بن عe بن احمد الماجد 55.20                      
SA00213963 ى DEمحمد بن قحيم بن سفر المط 50.80                      
SY00231487 محمد محمود بكرو 200.00                   
SA00375548 ناt بن حسن بن عبدالرحمن العياف 74.00                      



SA00876645 مصعب بن عبدالقادر بن جاسم الجامع 129.00                   
SA00856623 عبدالرحيم بن حميد بن احمد الطل� 300.00                   
SA00988434 باقر بن عe بن عبدR الخميس 249.40                   
SA00612459 ضيف R بن سعيد بن محمد الشهرا#]  220.00                   
SA00074415 سلطان بن سعد بن محمد السبي¨ 200.00                   
SA00729470 مسعود بن سالم بن عe الغامدى 420.00                   
SA00351646 عبدR بن فرحان بن حسن الغامدى 460.00                   
SA00382045 محمد عبدR محمد الحيدرى 60,000.00           
SA00698843 محمد بن حمد محمد ابوحميد 153.00                   
SA00146597 عبدR بن صالح بن عبدالرحمن المقحم 300.00                   
SA00326589 راشد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اللحيدان 140.00                   
SA00987598 ]ع DEالمه Rعيد سالم عبد 60.00                      
SA00318511 ى "Eحامد احمد سعد الشن 100.00                   
SA00990560 بندر بن محمد بن عe بن صقر 331.00                   
SA00467292 ماجد سالم عبدالوهاب المال¹ 183.80                   
SA00438004 مساعد بن عبدR بن محمد السويلم 215.80                   
SA00275257 ] بن عe الريا� D]مصط�] بن حس 200.00                   
SA00731542 باسم بن عe بن سليمان المحمد 200.00                   
SA00217516 وليد بن سالم بن سهيل باوزير 6.60                         
SA00734789 خالد بن سليمان بن عبدالعزيز الشيبان 520.00                   
SA00911120 هان هان ال_~ ~r بن eصالح بن ع 211.60                   
SA00091542 ابراهيم بن حسن بن عe الحنفوش 20.00                      
SA00952847 صالح بن عe سعود الصقرى 29,568.00           
SA00325885 حاتم بن معيض بن سعيد الحار#�  580.00                   
SA00034191 خالد بن سعد بن عبدالرحمن التويم 420.00                   
SA00475860 يوسف بن جارR بن عبدالرحمن الخلف 300.00                   
SA00624491 هان ابن مسفر الغامدى ~r مسفر ابن 50.80                      
SA00391355 محمد بن عe بن حمد العتيق 206.40                   
SA00985465 Tعبدالعزيز بن احمد بن ابراهيم اعجي 144.80                   
SA00786655 حمزه بن هاشم بن صالح الفلفل 66.40                      
SA00475837 sبن حسن النوي Mيده بن عي ~r 213.60                   
SA00654832 عe بن احمد بن ابراهيم النغموش 42.60                      
SA00441729 نهار بن عبدالرحمن بن عبدR السعد 405.40                   
SA00852104 صالح بن عبدالعزيز بن صالح العقيل 1,156.00              
SA00961432 مi] بنت محمد بن احمد المنيف 60.00                      
SA00983620 عبدالعزيز بن راشد بن عe الشاعر 113.60                   
SA00478699 احمد بن سعد بن احمد المال¹ 80.40                      
SA00639266 مو¤] بنت سعاد بن رشيد الخجا 575.00                   
SA00075340 نبيل بن محمد روزى بن تخته البخارى 464.00                   
SA00567178 Mفال ح بن محمد بن حسن العي 1,300.00              
SA32227776 ياr بن خميس بن احمد المهناء 2,498.00              
SA00126591 محمود بن عe بن مهدى اليا  9.80                         
SA00192632 فؤاد بن محمد بن حسن المؤمن 795.00                   
SA00169598 سمDE محمد حسن المومن 215.00                   
SA00592843 فيصل بن عبدR بن حمد زيدان 140.00                   
SA00554120 بندر محمد حمد ابو حميد 2,354.80              
SA00386180 ] بن عe بوحليقه D]حبيب بن ياس 160.00                   
SA00658442 مه ~r بن شلوان ال [ D]محمد بن حس 72.00                      
SA00437392 محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الحجيالن 800.00                   
SA00213212 عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم المعقل 12.60                      
SA00893521 مسفر بن محمد بن مسفر المنا? 244.00                   
SA00391309 eالمحمدع [ D]بن حس eبن ع [ D]حس 200.00                   



SA00698855 محمد بن عبدR بن عبدرب الرسول بن عبدى 499.60                   
SA05526579 ] باروم D]بن عيدروس بن حس DEسم 1,000.00              
SA00789910 حاتم بن عبدالوهاب بن محمد بدرالدين سنارى 266.80                   
SA00175842 علوى بن احمد بن محمد الحامد 313.80                   
SA00069655 صالح بن محمد بن صالح الغامدى 9.00                         
SA00215424 عبدR بن بريك بن حميد العمارى 10,287.60           
SA00986676 رجاء بنت احمد بن عe المسلم 2,022.20              
SA00898716 عبدR ابراهيم عبدR ال الشيخ 850.80                   
SA00758946 لينا بنت ابراهيم عبدR ال شيخ 418.00                   
SA00846497 سعود بن عوض بن عيد الحار#�  400.00                   
SA00986605 tنايف بن جمعه بن عايشالنا 200.00                   
SA00566740 امDE بن عبدرب الرسول بن عe الصالح 188.00                   
SA00358974 ابراهيم بن محمد بن عe الحسون 283.40                   
SA00128720 عبدR بن صالح بن محمد المهناء 380.00                   
SA00128755 حيدر بن عe بن مو{ المهناء 40.00                      
SA00715210 عامر بن محمد بن احمد السواحه 1,450.00              
SA00758499  "iبن حمد العتي DEفايح بن كنخ 62.00                      
SA00827254 سعد بن عe بن محمد الموزان 0.20                         
SA00775543  [ D]البابط Rتر� بن عبدالرحمن بن عبد 412.80                   
SA77886633 Tالحلي eبن ع [ D]محمد بن حس 14.40                      
SA00731779 كه العليان السعوديه االستثماريه ~r 465,000.00        
SA25111967 طارق جواد عمر السقا 40,000.00           
SA00265278 eراشد مبارك بن محبوب البنع 694.00                   
SA00044157  [ D]ن� بنت خليفه بن معيوف البوعن 946.60                   
SA00013542 ماهر بن بكر بن عباس تتو 746.00                   
SA00715200 هاجر بنت عبدR بن عبدالرحمن بن عدوان 14,835.00           
SA00991072 رائد بن محمد بن عبدالعزيز ال ملحم 420.00                   
SA00123451 خالد بن عبداللطيف بن خالد العبدالقادر 200.00                   
SA00986752 بندر بن خالد بن عبدالعزيز النعيم 20.00                      
SA00123214  "iبادى بن سعد بن بادى العتي 200.00                   
SA00901734  "iخالد محمد عبداللطيف الشعي 69.00                      
SA00163815 خالد بن حمد بن فهد الجالل 46.00                      
SA00581599 حسن بن سلمان بن عe النمر 80.00                      
SA00654552 سمDE عبدR سلمان القصاب 100.00                   
SA00213265 عبدالخالق بن عبدR بن محمد الخميس 80.00                      
SA00765637 حسام بن عبدR بن محمد الخميس 200.00                   
SA00774598 حمد بن عبدالمحسن بن محمد السلطان 80.00                      
SA00927354  [ D]سعود عبدالعزيز العجال Rعبد 123.60                   
SA00079840 عبدرب االمDE بن عe بن حسن القطان 1,400.00              
SA00071236 سعد بن عبدالعزيز بن عبدR العبالن 469.00                   
SA00923554 محمد بن سعود بن محمد الدوrى 160.00                   
SA00872436 مبارك بن فهد بن محمد الدوrى 1,600.00              
SA00255963 ] بن محمود بن اسماعيل محمد D]حس 20.00                      
SA00219361 ] بن احمد بن محمد العدسا#]  D]حس 990.00                   
SA00230612  DEمصعب احمد محمد العم 417.00                   
SA00365988 عبداللطيف بن احمد بن ابراهيم بوسعدالجميع 2,300.00              
SA00269582 عبدR بن صالح بن عبدR الناجم 106.60                   
SA00658263 سلمان بن صالح بن عبدR الناجم 200.00                   
SA00564418 حمود بن يحDi بن احمد اليحياوى 460.00                   
SA00386610 rسلمان عبدالعزيز محمد الجا 233.00                   
SA00327474 العنود بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف ال شيخ 121.00                   
SA00327477 سلوى بنت عبدالرحمن بن محمد ال شيخ 328.00                   



SA00562341 شE" بن عبدR بن محمد الحمود 200.00                   
SA00876540 عيM بن عبدالعزيز ابن عيM الملحم 193.00                   
SA00563141 tاحمد بن محمد بن حسن النا 400.00                   
SA00653096 عبدR بن حامد بن خالد الغامدى 5,000.00              
SA00295481 Mبن سلمان بن احمد العي eع 316.00                   
SA00468472 فؤاد خالد عبدالعزيز الملحم 220.40                   
SA00468473 عبدالمحسن عبداللطيف عبدالعزيز الملحم 199.80                   
SA00468475 احمد خالد عبدالعزيز الملحم 365.40                   
SA00458953 عبدالمحسن بن فهد بن عبد المحسن الملحم 200.00                   
SA00364510 Tحسن بن عبدالرزاق بن محمد السال 400.00                   
SA00875630 فهد بن ناt بن صالح الحميدى 611.60                   
SA00998583 فوزى بن حبيب بن عبدR الزويد 76.80                      
SA00664532 سعيد بن مسفر بن سعيد القحطا#]  105.00                   
SA00554099  "iسعد بن عباس بن جريدى العتي 1,623.00              
SA00875848  ~Mفالح محمد عون البي 51.20                      
IE00066585 THEREZE WARD OR PATRICK OR RAYMOND 102.40                   
SA58779169 ياr بن عبدالهادى بن مو{ الصانغ 414.00                   
SA00264554 عبدالهادي مهدي محمد ال معمر 251.00                   
SA00062800 فيصل بن محمد بن سليمان الصب� 795.00                   
SA00357461 ياr بن سمDE بن محمد الرمضان 451.00                   
SA00849623 عبدالعزيز بن حمد بن عبدR الراشد 1,680.00              
SA00886711 طارق بن عبدالعزيز بن حمد الراشد 2,143.80              
SA00681386 منDE بن جعفر بن عبدرب اديبس 162.80                   
SA00192661 Rزايد بن سا  بن طالب عبيد 50.00                      
SA00979428 محمد حسن بن سليمان بن محمد حسن سبها#]  68.00                      
SY00752147 سامر مروان ماميس 473.00                   
SA00168973 صالح بن عe بن محمد القدي� 200.00                   
SA00047548 عبدR بن ابراهيم بن فالح الغدير 260.80                   
SA00450795 مشارى بن عبدR بن عمر قرمله 1,100.00              
SA00129085 ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح 1,050.00              
SA00515810 محمد مصلح مدهشالعلياى 200.00                   
SA00778114 عبيد بن عبدR بن عبيد الرشيد 5,400.00              
SA00817578 عبدالرحمن بن عبدR بن يابس الوداعه 2,800.00              
SA00891787 جابر احمد صالح الخلف 133.00                   
SA00649430 سالم بن سعود بن سالم الدوrى 312.00                   
SA00711997 عجب سعود سالم الدوrى 1,858.80              
SA00198456 سا  بن محمد بن عe الدوrى 200.00                   
SA00189824 عماد بن عبدالرحمن بن احمد النعيم 80.00                      
SA00814525 محمد بن دوحان بن هادى ال دوحان 597.40                   
SA00325410 عe بن محمد بن عe السلطان 100.00                   
SA00835534 عبدالصمد بن ي� بن احمد بفلح 420.00                   
SA00142597 احمد بن مرزوق بن شاهر العمرى 176.40                   
SA00650751 عبدالمحسن بن مرزوق بن شاهر العمرى 15.80                      
SA00827615 ي �Eابراهيم بن سعد بن عبدالعزيز الش 264.20                   
SA00458897 Rخالد بن عبدالهادى & حصه بنت عبد 8,200.00              
SA00548766 منصور بن ظافر بن محمد العبيدى 200.00                   
SA00187453 Rال بوعبد Rعبد [ D]ز� حس 2,839.80              
SA00451699 عبدالرزاق بن معتوق بن احمد الحسن 200.00                   
SA00475411 بركه بن ضاc] بن هايس الشمرى 116.00                   
SA00458243 احمد بن سعيد بن ربيع الزهرا#]  76.00                      
SA00387745 زويد بن زويمل بن زياد الرشيدى 804.60                   
SA00439567 عبدالرحمن بن ناt بن عبدالرحمن ابونهيه 276.00                   



SA04591427 eالع Rبن محمد بن عبد Rعبد 80.00                      
SA00094557 حبيب بن حسن بن عبدR ال رضوان 96.00                      
SA00589065 احمد بن عبدR بن محمد المبارك 660.00                   
SA00455215 مازن بن احمد بن منصور امشاره 178.60                   
SA00576138  [ D]كمال عبدالحميد حسن بوخمس 1,804.00              
SA00857149 ] ابن عe ابن محمد االحمد D]حس 700.00                   
SA00652108 حجر بن عe بن محمد الزاهر 460.00                   
SA00127440 اهيم "Eماهر بن صالح بن احمد ال 1,399.00              
SA00564921 ابراهيم بن احمد بن عبدR الغامدى 250.00                   
SA00024258 يوسف بن عe بن ناt البندر 1,400.00              
SA00652112 ] الشايب D]يوسف بن احمد بن حس 400.00                   
SA00650882 حمد بن عبدR بن حمد المقرى 865.40                   
SA00876634  "iلغ Diمحمد بن احمد بن يح 550.40                   
SA00923423  �eاحمد بن عماد بن عثمان الع 17.40                      
SA00855685 عيM جاسم محمد الحداد 200.00                   
SA00785688 عe بن محمد بن احمد العبدالسالم 978.00                   
SA00199142 عبدالوهاب بن ابراهيم بن جاسم العواد 100.00                   
SA00139850 احمد بن صالح بن محمد االحمد 120.00                   
SA00994812 عمار بن عe بن عبدR ال شيخ احمد 403.20                   
SA00514856 سعود بن عبدالعزيز بن صالح الصمعا#]  220.00                   
SA00912269 eمحمد بن سليمان بن سالم ع 730.00                   
SA00853452 فايز بن سعيد بن محمد الغامدى 112.20                   
SA00632982 حبيب بن را¤] بن عيM بوموزه 156.00                   
SA00125440 نوح بن محمد بن عبدR الصفوا#]  100.00                   
SA00212365 حسن بن جعفر بن احمد غواص 160.00                   
SA00247839 احمد بن محمد بن احمد سحاب 600.00                   
SA00052059 م� بن عe بن م� ابوفور 203.20                   
SA00675644 نايف بن عبدR بن حسن السويدا#]  433.80                   
SA00317694 هاشم بن طاهر بن هاشم السلمان 440.00                   
SA09094267 صالح بن محمد بن ع�e آل الشيخ احمد 200.00                   
SA00526480 عبدالرحمن بن حميد بن محمد الزائدى 340.00                   
SA00985537 زياد صالح بن محمد بوسبيت 260.00                   
SA00654864 حسام بن حسن بن عبدR الفرج 897.60                   
SA00123452 ] بن عe بن احمد السماعيل D]حس 40.00                      
SA00641308 ] االحمد D]بن ياس Rبن عبد [ D]حس 200.00                   
SA00658576 ] ال نمر D]بن احمد بن ام eع 200.00                   
SA00693196 عبدالستار بن حسن بن محمد الحا�" محمد 369.00                   
SA00658573 حسن بن عبدR بن احمد ال مطر 280.00                   
SA00775124 سلمان بن صالح بن احمد ال اrيح 200.00                   
SA07472259 سعيد بن محمد بن صالح الزهرا#]  199.60                   
SA00422015 عبدR بن مو{ بن جاسم السليم 60.00                      
SA00975416 محمد بن مو{ بن جاسم السليم 80.00                      
SA00196245 حسن بن مصط�] بن صالح سمنودى 400.00                   
SA71450406 عبدالرحمن بن عبدR بن ابراهيم الفهيد 1,200.00              
SA00564481 سعد بن سعود بن سعد الصالح 152.00                   
SA00234541  �eع "Eحسن هاشم ش 163.80                   
SA00521347  "Eندى بنت محمد سلمان الج 208.00                   
SA00641125 حصه بنت عيM بن احمد الشهاب 180.00                   
SA00632586  � "� �Eوليد بن عبدالجليل ابراهيم ب 9,090.00              
SA00996723 ناt بن هياف بن محمد الشهرا#]  129.00                   
SA00893022 حسن بن عبدR بن صالح الحسن 88.00                      
SA00568255 عبدالعزيز بن محمد بن عe زاهرى 420.00                   



SA86633064  DEسلطان بن صالح بن عبدالرحمن الخض 200.00                   
SA00327228 محمد عبدR سلمان ال ربح 200.00                   
SA00532154 احمد بن عدنان بن ابراهيم المحيسن 342.60                   
SA00098754 حمد بن مدهش بن حمد ال قريع 200.00                   
SA00156829 حسن بن محمد عe بن عبدR المهناء 2,000.00              
SA00787236 عبدالمحسن بن عبدR بن احمد المهناء 2,339.00              
SA00614288 عe بن مو{ بن عe اال ربش 200.00                   
SA00012579 حسن بن عبدالمحسن بن عبدR الصايغ 100.00                   
SA00145521 ] بن عe بن ابراهيم القطان D]حس 100.00                   
SA61660997 ] بن محمد بن صالح بن درع D]حس 220.00                   
SA00238998 Rعبدالكريم ابو عبد �eعباسع 200.00                   
SA00704410 عبداالله عe محمد الزاهر 2,742.00              
SA00179091 جمال سلمان محمد الشخص 200.00                   
SA00547844 ايمن بن سلمان بن محمد الشخص 193.40                   
SA00462135 سمDE بن خليل بن عيM المجحد 234.00                   
SA00198244 عبدالعزيز بن اسماعيل بن حبيب ال اسماعيل 1,260.00              
SA00177156 عمار بن عبدالعزيز بن عبدR الحمود 400.00                   
SA00131765 احمد ابن عبدالعزيز ابن عبدالوهاب النجيدى 531.00                   
SA00125580 محمد عe حسن حدادى 700.00                   
SA00816227 وجدى بن جعفر بن احمد غواص 62.00                      
SA00120450 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الغنام 280.00                   
SA00251466 عيM بن عe بن مدن البدن 202.00                   
SA00998931 tالنا eسلمان بن محمد بن ع 260.00                   
SA00650872 ] بن محمد بن مو{ المؤمن D]ام 90.00                      
SA00985478 عبدR بن محمد بن عe المؤمن 800.00                   
SA00569314 ] بن عe المحمد D]عادل بن حس 200.00                   
SA00713699 � �Eال rرياض بن يوسف بن جا 675.40                   
SA00996538 ] بن احمد بن عبدR الب_~  D]حس 300.00                   
SA00369855 نبيل بن عبدR بن محمد السليمان 2,400.00              
SA00346253 Mبن احمد الدبي eبن ع [ D]حس 200.00                   
SA00629476 ] السليما#]  D]فهد بن فائز بن حس 380.00                   
SA00263254 محمد بن عبدالرحمن بن عe الحمدان 570.00                   
SA00876255 راشد بن عe بن راشد ال ضاوى 200.00                   
SA00666951 عبدالوهاب بن عايض بن حسن القحطا#]  497.20                   
SA00876644 فالح بن عe بن عبدR السعيد 86.00                      
SA00097840 فهد بن عبدالرحمن بن فهد العياف 1,330.20              
SA00844621 خليل بن محمد بن احمد المرو? 358.00                   
SA00126582 ] بن عبدالقادر بن عالم تركستا#]  D]محمد ام 475.00                   
SA00215894 وليد ابراهيم محمد البس� 74.00                      
SA00816457 سماعيل ابراهيم عe البطاط 10.00                      
SA00676799 عبدالرحيم محمد عطا جاد 329.00                   
SA00598622 نادر بن احمد بن مهدى ال عمران 200.00                   
SA00915213  [iالمهي tمصط�] بن محمد بن نا 580.00                   
SA00991735 سلمان بن سعد بن عبدالرحمن العبدان 20.00                      
SA00654237 ] بن محمد بن نائب ال منصور D]حس 109.00                   
SA00194854 احمد عبداللطيف عبداللطيف المهنا 140.00                   
SA00659355 ] صالح ] ال[" D]بن حس Rبن عبد [ D]حس 184.80                   
SA00286156 عادل بن احمد بن مهنا الزاهر 700.00                   
SA00035698 بدر بن تر� بن خالد السديرى 1,730.80              
SA00522871 عبدR بن حمد بن سالم الدوrى 106.00                   
SA00954217 Mبن سعد العي Rمنذر بن عبد 200.00                   
SA00320485 احمد بن سلمان بن احمد العبدالرزاق 600.00                   



SA00649452 محمد بن ابراهيم بن عe الدندن 80.00                      
SA00112324 محمد بن سليمان بن عبدR العلويط 100.00                   
SA00745249  [ D]محمد بن سعد بن فهيد شاه 53.80                      
SA00875458 عبدR ناt نا#" الهاجرى 2,000.00              
SA00132450 Tبن محسن الخثع eبن ع Rعبد 344.20                   
SA00256582 عيM ابن سلمان ابن صالح بوصالح 200.00                   
SA00126634 رائد بن عيM بن سلمان بو صالح 200.00                   
SA00787522 rعامر بن مريع بن سعد بن جا 30.20                      
SA00195578 عادل احمد سعد الديدن 310.80                   
SA00982648 عبدR ابن صالح ابن عبدR الباروت 70.00                      
SA00775432 عبدR بن عe بن عبدR بودريس 100.00                   
SA00993712 ] هادى المرى D]طالل حس 1,053.40              
SA00271531 صالح بن حسن بن حسن ال مقبول 1,400.00              
SA00997312 نا�" بن عبدR بن محمد الصقر 1,872.00              
SA00834747 بندر بن عطيه بن محمد الغامدى 1,032.00              
SA00954321 مصط�] بن فيصل بن احمد االربش 547.20                   
SA00798610 مريسن بن مبارك بن مريسن الهاجرى 110.00                   
SA00459631 خالد ابن واصل ابن ابراهيم الصياح 355.00                   
SA00807904 امل عبدR بن ماجد الدويش 24.20                      
SA00079554 ماجد بن عبيد بن محمد القحطا#]  200.00                   
SA00454356 ]ى [Eفواز بن محمد بن عامر الع 1,010.00              
SA00453271 فالح بن حامد بن محمد القحطا#]  1,900.00              
SA00953586 محمد بن عبدالمجيد بن محمد الغامدى 200.00                   
SA00254010 فهد بن محمد بن سعود ال سليم 190.00                   
SA00218165  DEالخض eابن سليم ابن ع tنا 86.00                      
SA00252466 Tالتمي Rخالد بن عبدالعزيز بن عبد 360.00                   
SA00995478 يوسف بن مهناء بن فهد التمار 200.00                   
SA00756930 محمد بن حبيب بن محمد الحماده 80.00                      
SA00564781 معجب بن فالح بن باتع الحر#"  123.60                   
LB00894313 خالد محمد حمود 1,073.80              
SA00256074 ] بن عبدR بن محمد المعيبد D]حس 67.80                      
SA00675040 Tبن حا�" المسل [ D]محمد بن حس 160.00                   
SMBA000601 عوض محمد مهدى القحطا#]  0.60                         
SMBA000117 ياr فهد عبدالرحمن الحميد 3.80                         
SMBA000127 محمد عبدR محمد اليوسف 75.80                      
SMBA000144 محمد فهد راشد 9,840.00              
SMBA000169 احمد محمد عباس عجب 44.00                      
SMBA000195 محمد عبدالعزيز حمد السكيت 4,000.00              
SMBA000198 احمد ي� اسعد الفي�]  74.00                      
SMBA000249 Tطريف يوسف اديب االع 132.00                   
SMBA000256 احمد عبدالقادر شلبايهه 1,200.00              
SMBA000279  DEعبدالعزيز فهد الذك Rعبد 479.80                   
SMBA000318 سفيان عبدالرحمن صالح العامر 2.00                         
SMBA000335 محمد عبدالرحمن ابراهيم السليمان 3,000.00              
SMBA000338 ى DEعس eع Rعبدالعزيز عبد 14.00                      
SMBA000417 ]ى [Eفائز سعيد فائز الع 4.00                         
SMBA000436 عادل محمد عبدR العمرى 20.00                      
SMBA000437 اسامه احمد صالح منصور 480.00                   
SMBA000454 eمازن ابراهيم محمد الواب 600.00                   
SMBA000494 عبد عبد صالح السحيبا#]  20.00                      
SMBA000533 محمد احمد عبدR الsعاوى 10.00                      
SMBA000536 احمد محمد عبدالمحسن الربيعه 80.00                      



SMBA000542 حسن اسحاق عقيل عزوز 300.00                   
SMBA000610 Tاسماء عبدالعزيز عبدالمحسن ابان 170.00                   
SMBA000621 احمد سعيد عe الزهرا#]  2,615.00              
SMBA000672 ] الشويش D]عباس محمد حس 5.00                         
SMBA000674 سعيد عبدالوهاب شايع القحطا#]  500.00                   
SMBA000681 عبداالله مبارك دبالن الدوrى 2.20                         
SMBA000713 عبدالقادر بن عبدR بن سالم العطاس 2,434.80              
SMBA000718 محسن بن عبدR بن احمد القر#]  166.60                   
SMBA000733 صالح بن حمود بن عبدR الدحيم 100.00                   
SMBA000749 قاسم بن عتيق بن عطيه العمرى 200.00                   
SMBA000762 رشدى عبدالرحمن الخطيب 100.40                   
SMBA000845 هاجر بنت محمد بنت راشد الهزا#]  508.00                   
SMBA000859 ] بن عبدR سلسله D]بن حس Rعبد 200.00                   
SMBA000873 tفريد نا Rعبد 4.00                         
SMBA000910 عمر بن عبدR بن حمد السعيد 500.00                   
SMBA000936 حسن بن سلمان بن يحDi الفي�]  400.00                   
SMBA000951 عبدالعزيز بن محمد بن عبدR الدهمش 340.00                   
SMBA000972 عبداللطيف بن احمد بن محمد الشيح 2,800.00              
SA00923614 فيصل بن قاعد بن بجاد ابو خشيم 200.00                   
SA00557424  [iبن عبدالعزيز الحصي Rنايف بن عبد 1,220.00              
SA00268256 يف منصور بن هزاع بن طالل ال_~ 642.20                   
SA00469786 احمد بن محمد بن حمد بن سليم 1,400.00              
SA00835452  [ D]خالد بن صالح بن سالم السن 200.00                   
SA00665264  �

�cسعود بن محمد بن سعود الزعا 139.00                   
SA00987921 محمد بن عبدR بن محمد الجربوع 69.00                      
SA00045197 سعيد بن عe بن عالس اليا  280,040.00        
SA00990672 محمد دخيل صنيتان الشمرى 115.00                   
SA00946931 حمد بن سالم بن صالح السبي¨ 200.00                   
SA00991082  "iمشعل بن مشلح بن ثامر العتي 260.00                   
SA00064401 كه محمد العe السويلم للتجاره والمقاول ~r 2,078.00              
SA00256344 سلمان بن محمد بن سليمان السبت 550.00                   
SA00658211  [ D]بن حمد الحس Rبدر بن عبد 338.00                   
SA00636440 ى DEراشد بن حمد بن راشد الكث 2,000.00              
SA22975514 عبدالقادر بن عe بن محسن ال يوسف 68.00                      
SA00215645 عبدالكريم بن ناt بن ناt الحفه 100.00                   
SA00859247 Tالروي Rسا  بن سليمان بن عبد 20.00                      
SA00191880 Rجاسم ابن طاهر ابن محسن العبد 19.20                      
SA66975564 ها#] بن عe بن عبدالمحسن الناجم 37.00                      
SA00697698  "iالعتي Rمطر بن عبيد بن عبد 600.00                   
SA00565326 فهد بن محمد بن عبدR الباش 3,253.40              
SA00152267 Mعدنان بن محمد بن حسن العي 41.00                      
SA00384528 جالل بن احمد بن عبدالرحمن الطويرش 305.00                   
SA00895230 بدر بن قبالن بن محمد القبالن 332.80                   
SA00079950  "iمحمد بن عبدالرحمن  بن سالم الحلي 241.00                   
SA00026311 عبدالرحمن بن صالح بن جوهر الجوهر 860.00                   
SA00582976 محمد بن فارس بن عقيل السعدون 574.00                   
SA00636639 احمد بن عبدالعزيز بن احمدالخميس 100.00                   
SA00322678 يوسف بن محمد صالح 159.00                   
SA00127495 ] بن طاهر الدرع D]بن حس eع 140.00                   
SA00632967 صالح بن جاسم محمد الدو�]  200.00                   
SA00865181 ] بن معتوق الخليفه D]بن حس eع 200.00                   
SA00258022 ]ى [Eمحمد بن معا{~ بن فالح الع 2,075.80              



SA00369923 ابراهيم بن عe بن حمد الربيع 136.00                   
SA00261795 سهام بنت شمسان بن عبداللطيف العرجان 12.00                      
SA00814551 فهد بن ابراهيم بن ناt العبدالسالم 2,150.00              
SA00851955  DEالخض Rبن عبد eبن ع Rعبد 30.00                      
SA00991024 ف اسعد بن عe بن محمد الم_~ 80.00                      
SA00589745 ] الحر#"  D]نايف بن محمد بن حس 1,530.00              
SA00988870 عبدالناt بن اسعد بن ابراهيم خياط 2,615.00              
SA00636667 محمد بن احمد بن محمد الغامدى 200.00                   
SA00674933 eبن محمد المحمدع tبن نا [ D]حس 266.60                   
SA00276147 ] بن مبارك بن حمد اليا  D]حس 172.00                   
SA00749661 حمد بن ناt بن حمد المفرج 600.00                   
SA20111979 احمد بن عe بن سلطان الشلوى 240.00                   
SA00034669 عمران ابن عبدالرحمن بن صالح حريرى 141.00                   
SA00825672  "iعادل بن فيحان بن عياد العتي 46.60                      
SA00137156 � �Eبن محمد ال Mاحمد بن عي 232.00                   
SA00987459 ابراهيم بن احمد بن يوسف الخميس 50.00                      
SA00650155 عبدالجليل بن صالح بن عe الخليفه 356.00                   
SA00736529 صالح بن عبدالرحمن صالح الحجيالن 1,058.40              
SA00171956 بشار عبدالعزيز سليمان العيدى 100.00                   
SA00741865 عباس بن احمد بن سلمان ال اوحيد 97.40                      
SA00638001  �

عبدالرحمن حمود ناt الخنفري القحطا#] 2,656.00              
SA00696355 عبدالمجيد بن احمد بن محمد المال¹ 200.00                   
SA00997523 ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيز المعيبد 52.00                      
SA00523473 جمال بن عبدالعزيز بن محمد النعيم 120.00                   
SA00052179 فهد بن محمد بن حسن الرشيد 344.00                   
SA00750371 سليمان بن محمد بن سليمان الدبي�]  200.00                   
SA00297603  [cابن عباس السيا [ D]ابن حس tنا 345.00                   
SA00097754 اسامه بن عبدال� بن محمد صالح النهاش 600.00                   
SA00918724 ابراهيم عبدالهادى عبدالعزيز العبدالهادى 278.40                   
SA00501020  ~Mعمر بن خليفه بن عبدالرحمن النوي 2,410.60              
SA00254587 زيد عبدR زيد الوثالن 320.00                   
SA00342897 � �Eال eبن سعد بن ع Rعبد 200.00                   
SA00092530 هتان بن حامد بن صالح احمد 1,220.00              
SA00052899  [iبن سعيد بن محمد باشني Rعبد 215.00                   
SA00982317  "iمبارك بن خالد بن نويفع العتي 160.00                   
SA00917217 ] البحرا#]  D]بن حس Rمنصور بن عبد 100.00                   
SA00917234 µ "Eخالد بن محمد بن فاضل ال 440.00                   
SA00197342 ] المنيدى D]حس eمنت� ع 28.00                      
SA00565369 محمد بن حسن بن عe المو{ 100.00                   
SA00477811 سا  بن ز� بن صالح العبدالوهاب 390.00                   
SA00739901 نواف بن عوض بن سعدالشهري 120.00                   
SA00765501 Tبن سعد التمي tعارف بن نا 140.00                   
SA00785466 عثمان بن عe بن مهدى المشهد 75.40                      
SA00647177 تيسDE بن عبدR بن حسن الدروره 219.00                   
SA00498596 احمد بن محمد بن ابراهيم العمر 52.40                      
SA00296514 عبدالعزيز فرحان سلطان الريس 100.00                   
SA00199258 محمد بن عباس بن احمد الحجاج 90.00                      
SA00991386 عe بن يوسف بن احمد الكواى 180.00                   
SA00762437 ندى ز� بكر نجار 348.00                   
SA00073561  [ D]صالح بن عبدالعزيز بن محمد الباحس 700.00                   
SA00214141 عبدR بن عبدالرحمن بن محمد العمودى 210.00                   
SA00765590 عبدالعزيز بن عبدR بن عيM الحمادى 115.00                   



SA00235612 احمد بن عe بن عبدR ال مدن 203.00                   
SA00653158 ] ابن يوسف العبدالوهاب D]ابن حس Rعبد 56.40                      
SA00589644  [ D]احمد بن ابراهيم بن محمد ت�� بوخمس 400.00                   
SA00067840 خالد بن محمد بن عبدR السليم 460.00                   
SA00198427 حمد بن نا�" بن محمد ال مبارك 126.00                   
SA00084536 سعيد بن مبارك بن سعيد ال صالح 28.00                      
SA00976483 فهد بن عبدR بن احمد العبدالكريم 600.00                   
SA00237654 عe بن محمد بن ر¤] ال هزيم 220.00                   
SA00112541  [iبن صالح الجعوي Rخالد بن عبد 1,171.40              
SA00651825 عبدR بن مهدى بن عبدR ال طالق 12.80                      
SA00885634 Tالتمي Rخالد بن صالح عبد 341.00                   
SA13021956 عe صالح محمد التويجرى 545.80                   
SA00875631 eالعقي eبن ع Rاحمد بن عبد 200.00                   
SA00264899 عثمان بن عe بن عثمان الغامدى 1,840.00              
SA00163875 جاسم بن محمد بن هالل ال مطر 100.00                   
SA00275522 خالد بن داود بن سليمان الفايز 7,570.00              
SA00776319  �

محمد بن عبيدR بن مشيلح القر{~ 215.00                   
SA00863127 محمد بن عثمان بن عبدالرحمن السمارى 50.00                      
SA00199143 ى DEبن صالح المط DEفواز بن شق 600.00                   
SA00814342 عe بن احمد بن عe البsى 600.00                   
SA00294717 عبدR بن عبدالعزيز بن ابراهيم القا¤]  10.80                      
SA94046129 وئام عبدالصمد عبدالحليم عطر�"  76.60                      
SA00415671 عبدالغi] بن عبدR بن عبدالمحسن العبدال 200.80                   
SA00516677 احمد بن محمد بن مو{ اال ريش 24.00                      
SA00127651 مs] بن عبدالحميد بن عبدرب عe المومن 167.00                   
SA00176245 هاشم بن قاسم بن هاشم تركستا#]  2,000.00              
SA00984453 سالم بن سعيد بن سالم الصيعرى 200.00                   
SA00119869 محمد بن فهد بن محمد المعجل 600.00                   
SA00185896 eبن حسن كلس Rناديه بنت عبد 350.00                   
SA00525263 ] بن عبدالباري الدهلوي D]فؤاد بن محمدام 3,870.00              
SA00259971 محمد جميل بن محمد هارون بن محمد دهلوى 6,900.00              
SA00121478 يوسف بن احمد بن محمد الهديان 600.00                   
SA00351401 هياء بنت مبارك بن دريس الدريس 840.00                   
SA00873316 ان DEخالد بن فهد بن عبدالرحمن الرم 1,975.80              
SA00223322 خالد بن عبدR بن ابراهيم الغدير 200.00                   
SA00865944 محمد بن عبدR بن ابراهيم العميقان 2,000.00              
SA00263951 عبدR محمد نجم الحميد 496.00                   
SA00965875 ماجد بن خs] بن محمد ح�"  1,100.00              
SA00057488 عبدR بن عامر بن عائض الشهرى 200.00                   
SA00152247 عبدالعزيز بن عبدR بن محمد الرميح 1,460.00              
SA00357796 محمد بن عبدالرحمن بن صالح الجنو#"  935.60                   
SA00691471 ] بن محمد الخليفه D]منيع بن حس 400.00                   
SA00545887 جوهره عبدالرحمن بن حمد ال الشيخ 3,680.80              
SA09987639 سعيد بن ي� بن سعيد الغامدى 46.00                      
SA00121547 محمد بن ابراهيم بن سليمان الخطيب 360.00                   
SA00905644 محمد بن عبدالحميد بن سلمان العييد 129.00                   
SA00758491 نايف بن عe بن عمر باعشن 50.00                      
SA00448574 مؤيد بن محمد بن علوى الجراش 40.00                      
SA00934526 توفيق بن عe بن حسن الشهاب 215.00                   
SA00145906 عe بن مهدى بن عe المو{ 200.00                   
SA00958728 اوى ممدوح بن محمد بن جواد الب_~ 300.00                   
SA00785023 زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبيكان 1,483.20              



SA00997302 احمد بن سالم بن سعيد العمودى 200.00                   
SA00986754 eاحمد بن ر¤] بن حسن الع 240.40                   
SA00697910 عيM عe احمد مسقلب 157.00                   
SA00821589 Tبن عبدالرحمن المعل Rنبيل بن عبد 1,260.00              
SA00521293 عبدR بن محمد بن حمد الحر#"  268.80                   
SA00423320 عe بن عبود بن عمر محمد 80.00                      
SA00085203  "iبن بندر العتي DEبندر بن عم 72.00                      
SA00825197 عبدالعزيز بن محمد بن سعد العجالن 618.20                   
SA00349876 ى DEبن عبدالرحمن المغ Rفهد بن عبد 560.00                   
SA00982759  [sصالح بن محمد بن السليمان الخ 200.00                   
SA00456189  �

[iمحاسن محمد السيد حس 344.80                   
SA00782510 ] محمد العبا{ D]عبداالله حس 258.00                   
SA00653623 ] بن عe بن عبدR ال عطيه D]حس 284.00                   
SA00750697 عبدالمحسن بن عبدR بن محمد ال عطيه 240.00                   
SA00992852 سليمان عبدR محمد العري�]  70.00                      
SA00512612 ناt بن مشارى بن عبدR العبدالكريم 800.00                   
SA00323252 عبدرب الرسول بن مهدى بن عe ال خميس 91.00                      
SA00874430 حسن بن عe بن محسن المرهون 400.00                   
SA00368489 سالم بن عمر بن سالم باسلوم 85.00                      
SA00303021 فهد بن محمد بن فهد النصيف 4,580.00              
SA00553640 نبيل بن عe بن طاهر االر¤]  66.00                      
SA00269894 طارق بن عثمان بن ابراهيم الفضل 20.00                      
SA00053789 عصام بن عبدالعزيز بن rهيد الدهمش 95.80                      
SA00106410 خالد احمد ر¤] المرهون 200.00                   
SA00886750 احمد بن عe بن عيد ال عواد 159.00                   
SA00601796 محمد بن عبدR بن محمد سالم 16,085.80           
SA00985320 محمد بن حبيب بن عe ال درويش 200.00                   
SA00758821 ياr بن محمد بن عبدR المرشد 1,600.00              
SA00931794 ابراهيم بن احمد بن عe درويش 101.00                   
SA00763537 محمد بن داود بن عبدالرحيم البخارى 1,300.00              
SA00576782 محسن بن عبدR بن عe العيسا#�  6,000.00              
SA00593842 مسامح بن فرتاج بن صالح العاز  196.20                   
SA00957466 ] ابن عe ابن حسن السقاف D]حس 20.00                      
SA00765212 تي_ بن ابراهيم بن عباسال سعيد 157.40                   
SA00125987 ] ال ابراهيم D]جابر احمد حس 25.40                      
SA00479591 ] يوسف حبيب العبود D]حس 45.40                      
SA00541260 احمد بن سعيد بن محمد الغامدى 2,250.00              
SA00484579 محمد ابراهيم عe ال حمزه 500.00                   
SA00595084 tعبدالرحيم سلمان عبدالرحيم النا 73.00                      
SA00556248 اال مDE بندر بن سلمان بن محمد ال سعود 46,010.00           
SA00574855 محمد بن سعود بن شبيe العريف 40.00                      
SA00855674 طه بن سعيد بن عبدR العيسا#�  3,576.00              
SA00916552 عبدالعزيز ابن محمد ابن ابراهيم العري�]  200.00                   
SA00781265 µالبطا Rبن احمد بن عبد Rعبد 600.00                   
SA00795836 Tخالد بن احمد بن عبدالعزيز العصي 176.40                   
SA00392078  DEخالد بن عبدالمحسن بن تر� المهاش 320.00                   
SA00235693 عبدالمحسن شايع عبدR الحقيل 300.00                   
SA00795450  "iور بن فلحان العتيr بن eع 400.00                   
SA00738975  "iسارى فلحان العتي Rعبد 2,577.20              
SA00603245 سعود بن سليم بن سليم السعود 252.20                   
SA00926319 فهد سليمان راشد القنيه 430.00                   
SA00018345 منصور بن عبدR بن محمدعe القحطا#]  66,645.60           



SA00105935 ساميه محمد عبدR الشهرى 85.80                      
SA00239863 ابتسام محمد عبدR الشهرى 85.80                      
SA00499649 سعيده جمعان صالح احمد 85.80                      
YE00659678 سعيد محمد احمد بن سنكر 100.00                   
SA00125225 بلسم بنت عبدR بن عبدالعزيزالعبدالقادر 89.80                      
SA00951345 شهد بنت عبدR بن عبدالعزيز العبدالقادر 20.00                      
SA00283109 سعد بن محمد بن عبدR المعيذر 1,600.00              
SA00749166 سلمان بن فهد بن سعد المفرج 40.00                      
CA00074510 MOHAMMED FARID KALOUTI 1,301.60              
SA00990105 عبدالعزيز بن شاc] بن عبدR الشهرى 140.00                   
SA00698652 عبدR بن سعد بن عe العساف 41.40                      
SA40482905 بدريه بنت صالح بن عe الصانع 1,514.00              
SA00659915 فؤاد عبدالعزيز احمد العويس 50.00                      
SA00521296 تر� بن صالح بن سلمان الشدى 515.00                   
SA00891763 عمر بن محمد بن عمر العقيل 2,009.00              
SA00199242 سعود بن جمعه بن صقر العساف 40.00                      
SA00128012 بسام بن محمد بن عبدR المرشد 200.00                   
SA00999888 سامر بن محمد اسحاق بن احمد الخواش� 29,000.00           
SA00724973 ابراهيم محمد رشيد الرشيد 240.00                   
SA00732782 يحDi بن محمد بن يحDi العوده 795.40                   
SA00236950 عبدR بن حمود بن عe العوده 300.00                   
SA00318508 عماد بن عيد بن عبدR االحمدى 70.00                      
SA00796842 فهد بن احمد بن عe العطيش 191.20                   
SA00364430 سعد بن قناص بن سعد القناص 200.00                   
SA00187541 Mابوطالب محمد مشهور قي 80.20                      
SA00264079 محمد بن حجيالن بن صالح الربيش 1,530.60              
YE00521420 صادق محمد قائد حسن 100.00                   
SA00691177 عe بن حسن بن عبدR االربش 630.00                   
SA00087654 عبدالسالم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم 400.00                   
SA00238951 عوض بن محمد بن مسفر ال شانع 200.00                   
SA00462746 خالد بن هاشم بن صالح الغامدى 872.80                   
SA00765325  "iالعتي eبن مصلح بن ع eع 3,870.00              
SA00396376 ى DEعيد بن مناور بن شاطر المط 50.00                      
SA00524477 وليد بن عبدR بن صديق سندى 1,600.00              
SA00968658  [iخالد بن عبدالعزيز بن زيد الحسي 4,794.00              
SA00159398 مستور عبدالواحد محمد الزاهرى 100.00                   
SA00621548 عe بن محمد بن منM الغامدى 268.00                   
SA00197718 ]ى [Eبن عجاج الع Rمهدى بن عبد 166.60                   
YE01097993 ] بن سالم بن محفوظ D]محمد سالم سالم 501.40                   
SA00363815 احمد ابن عبدR ابن سليمان المزروع 1,110.00              
SA00670987 عبدR بن يوسف بن خريم الغامدي 29.00                      
SA00079346 خالد بن محمد بن فهد العبود 8,109.00              
LB00125487 خلدون منDE دياب 180.00                   
LB00542897 عبدR خلدون دياب 923.20                   
SA00147566 عادل عيد سويلم الحر#"  3,383.00              
SA00826524 ابوطالب منصور احمد زربان 220.00                   
SA00129371  [ D]خالد بن فهد بن محمد بن حس 141.80                   
SA00475821  ~Mالحري Rخالد بن عبدالعزيز بن عبد 1,964.00              
SA00124654  "iسا  بن عبيد بن نايف العتي 278.00                   
SA00129564  "iعبدالجبار بن محمد بن ابراهيم الوهي 312.80                   
SA00454982 سعد عبدالعزيز عبدR الشبانات 860.00                   
SA00658924 خليفه بن عوده بن ابراهيم العوده 200.00                   



SA00128508 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن السعيد 190.00                   
SA00526587 Tالتمي eبن خليفه بن ع eع 200.00                   
CA00128471 CELINE ELIE 89.00                      
ZW00542239 MARY GORETI MUSHUKU 40.00                      
LB00549597 احمد محمود ابراهيم 172.00                   
SA00582099 ورثه الرحوم سعود بن عبدالعزيز المغيصيب 13,020.80           
SA00797965 بدر بن ابراهيم بن مهدى بن رويه 500.00                   
SA00129788 صالح بن محمد بن عبدالرحمن السالم 940.00                   
SA00363645 هبه بنت عe بن عبدالعزيز الرشيد 43.00                      
SA00974361 عمر سعيد سالم بامحيمود 740.00                   
SA00684513 عبدR بن عبدالعزيز بن عبدR العيدان 211.00                   
SA00171761 محمد بن عبدR بن عبدالرحمن السعدى 690.00                   
SA00884975 احمد بن محمد رابع بن محمد ثا#] الهوساوى 4.00                         
SA00189781 محمد عبدالهادى سعيد الشهرى 42.40                      
SA00644259  �cحسن بن احمد حسن البار 2,760.60              
SA00815192 محمد عثمان عمر العمودى 330,000.00        
SA00998548 محمد بن عبداللطيف بن محمد الحوي�"  41.00                      
SA00497854 سلمان بن عبدR بن عيM العباد 23.80                      
SA00842955  �iبن محمد بن ابراهيم الحدي Rعبد 40,000.00           
SA00927551 عبدR بن عe بن احمد غالب 341.40                   
SA00664464 خالد بن سليمان بن عبدالمحسن الضبعان 2,000.60              
SA00651657 ز� عبدالوهاب محمد الحسان 183.00                   
SA00465289 عباس بن عe بن محمد العبدالمحسن 130.00                   
SA00995350 محمد بن حسن بن حسن الجمعان 74.00                      
SA00589711 مصط�] بن احمد بن طاهر الزقعان 2.20                         
SA00292876 يوسف بن فهد بن مبارك الهالل 80.00                      
SA00523975 يوسف بن احمد صالح العاشور 1,320.20              
SA00964582 Tعبدالعزيز بن صالح بن سلمان النش 400.00                   
SA00857062 ] المطاوعه D]مو{ بن ح�" بن حس 100.00                   
SA00512346 ماجد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الثنيان 7,135.20              
SA20983310 eالع tبن حسن بن نا [ D]حس 21.20                      
SA00879823 عبدالمجيد بن ع�e بن هاشم المو{ 200.00                   
SA00238362 خليفه بن مرزوق بن خليفه االمل 459.20                   
SA00498753 ماجد بن عبدالرحمن بن عبدR العيا¤]  213.60                   
SA00065808 منDE بن احمد بن محمد الراشد 41.80                      
SA00143589 ] البsى D]ابرهيم احمد حس 130.00                   
SA00458647 مهدى بن عيM بن حسن العباد 500.00                   
SA00782850 عبدR محمد محمد العباد 1,657.00              
SA00991478 نايف بن محمد صالح الريحان 72.00                      
SA00256688 دعيج بن خليفه بن صالح الحجرف 10.00                      
SA00369266 عبداللطيف بن محمد بن عبدR الصقر 860.00                   
SA00986156 عبدالهادى بن عe بن طاهر العباد 754.00                   
SA00706620 eحبيب بن سليمان بن عقيل النخ 200.00                   
SA00332751 يوسف بن محمد بن محمد العباد 815.00                   
SA00512466 عe بن عبدرب الرسول بن طاهر العمران 120.00                   
SA00863452 صادق بن محمد بن عبدR الجباره 200.00                   
SA00215485 عبدالرحمن بن عبدR بن عثمان العمر 283.00                   
SA00562593 عبدR بن سليمان بن جارR الخطيب 900.00                   
SA00650687 صالح بن محمد بن عe السويلم 36,124.20           
SA00154872 عبدالحميد محمد احمد السليما#]  50.00                      
SA00991241 عمر بن عبدالعزيز بن محمد اللحيدان 100.00                   
SA00275627 نبيل بن احمد بن نمر االسدى 800.00                   



SA00650280 زاهد خورشيد عبدالخالق عباس 276.00                   
SA00588816 محمد بن عبدالعزيز بن عe الغفيص 14,820.00           
SA00472392 فهد بن عبدR بن عبدالعزيز القاسم 400.00                   
SA00972578 ممدوح بن منديل بن زيد الفهيد 200.00                   
SA00998521 محمد بن معيض بن عايض الحر#"  40.00                      
SA00027098 عe بن عبدالكريم بن ابراهيم النمله 16,100.00           
SA00679487 محمد بن حسن بن عبدR الزهرا#]  182.00                   
SA00535288 نايف بن عe بن سعيد السميح 123.00                   
SA00072156 فراج بن ماجد بن فراج الدوrى 2,334.20              
SA00084047 اوس بن جاr بن عبدR الحريش 2,105.00              
SA00987159  [iالثوي eاحمد بن سليمان بن ع 280.00                   
SA00469454 ى DEالمط R بجد صي�] دخيل 400.00                   
SA00160930 عe بن عبدR بن محمد االسمرى 11.60                      
SA00197125 صادق م�� حسن ال غانم 20.00                      
SA00983422 � �Eال eامنه بنت تر� بن ع 500.00                   
SA00051388 عبدR بن سليمان بن صالح العيدان 200.00                   
SA00855742 نجيب بن محمد بن صالح الشاوى 530.00                   
SA00148415 عبدالعزيز عe عبدR بن مطرود 200.00                   
SA00990127  "iحمود بن بجد بن سيف العتي 1,036.40              
SA00941357 عوض بن احمد بن محمد الشهرى 150.00                   
SA00225895 عe بن حمد بن عe البنيه 124.00                   
SA00553650 محمد بن احمد بن سعيد الجابرى 220.00                   
SA00254602 عبدالعزيز ذيب سعد القحطا#]  2,210.00              
SA00621055 ان [ DEبنت عبدالرحمن بن راشد الرم [iم 1,560.00              
SA00858323 ه [sفايز بن سعود بن هباش الخ 282.00                   
SA00128740 ناt بن مهدى بن عe السلوم 3.40                         
SA00379968 عبدR بن مهدى بن عe لسلوم 100.00                   
SA00275641 محمد بن عتيق بن هادى بن مهدى بi] هميم 81.40                      
SA00019724 محمد عبدR محمد الزهرا#]  1,105.40              
SA00139909  ~Mبن عواده بن عيد الحبي eع 30.00                      
SA00423839 اء بنت عبدالرحمن بن محمود القسام [sخ 1,348.40              
SA00257794 طارق بن عبدالعزيز بن عبدR العمران 400.00                   
SA00193168 سمDE سعد الدين محمد غزال 100.00                   
SA00015041 يده محمد بن عبدالرحمن بن صالح ال_~ 966.20                   
SA00985128 Rعبداالله بن عبدالكريم بن حمد المد 80.00                      
SA00129388 tبن محمد النا eصالح بن ع 126.80                   
SA00124623 tالنا eمحمد ع eع 600.00                   
SA00403822 نبيل بن عبدR بن محمد الشايع 272.00                   
SA00817424 سمDE بن عباس بن محمد رشوان 200.00                   
SA00748233 tاحمد بن محمد بن احمد النا 574.60                   
SA00859466 شماء بنت محمد بن سيف السيف 82.40                      
0099054391 شيخه سلطان يوسف 200.00                   
SA00343302 ها#] بن مهناء بن يوسف المؤمن 87.80                      
SA00882963 فيصل بن سعد بن عبدR المقيبل 400.00                   
SA00156977 ] الحماده D]يعقوب بن يوسف بن حس 240.00                   
SA00972545 ] الشيخ صالح D]حس Rيوسف عبد 195.00                   
SA00945203 ياr بن عبدالعزيز بن عe اال حمدى 200.00                   
SA00236966 عبدالرزاق بن محمد بن حسن  البجحان 846.00                   
SA00581817  DEماجد بن سليمان بن محمد الخض 204.00                   
SA00654856 مبارك بن احمد بن ابراهيم البخيتان 56.00                      
SA00318364 سعد جمعه سعد الرويض 111.40                   
SA00891762 ] الفرج D]بن حس tبن نا eع 344.00                   



SA00817452 ] بن محمد القطي�]  D]بن حس Rعبد 878.20                   
SA00265989  �eالبوع [ D]حس [ D]حس �eع 810.60                   
SA00867724 ين "Eبدر بن محمد بن عبدالرحمن ج 80.00                      
SA00861357 ] بن صالح المو{ D]بن حس Mعي 200.00                   
SA00995062 ] احمد احمد بن صالح  بن عe ال[" 45.80                      
SA22974514 ] الجعفر D]ابن حس eابن ع [ D]حس 18.00                      
SA00237752 ] بن عe الحماده D]رمضان بن ياس 222.00                   
SA00963357 hخالد بن محمود احمد الصوما 1.60                         
SA00457854 rسليمان بن محمد بن عبدالكريم الجا 1,505.00              
SA00817252 بندر بن عبدR بن مو{ بن قنيه 433.80                   
SA00745291 مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص 300.00                   
SA00654233 عبدR بن حمد بن زيد الذواد 54.00                      
SA00012478  "iالعتي DEخالد بن مشعل بن صغ 35.00                      
SA00129709 محمد بن احمد بن صالح الشاعر 6,050.00              
SA00093551 sابن محمد النوي [ D]ز� ابن حس 94.20                      
SA00870129 ] السلمان D]بن باقر بن حس [ D]حس 170.00                   
SA00283621 eبوع [ D]بن محمد بن حس eع 200.00                   
SA00693166 فايز بن ناt بن محمد الجزيرى 445.00                   
SA00758516 eبن مقبل ابوتي Rحمد بن عبد 162.00                   
SA00126528 sالنوي [ D]بن حس eابراهيم بن ع 4.20                         
SA00414165 Tمو{ بن عباس بن مو{ العج 198.00                   
SY00316529 ايمن سعيد قسطون 860.00                   
SA00298427 سالم بن صالح بن صالح ال كبيبه 121.00                   
SA00658512 عبدالمحسن بن صالح بن حمد ال سليمان 20.00                      
SA00125589 حسن بن محمد بن حسن جبارى 460.00                   
SA00024571 بندر ابراهيم عبدالعزيز السبي¨ 720.00                   
SA00128812 ثامر بن عبدالعزيز بن عبدR الدهيمش 780.00                   
SA00874711 eالجبي Rبن عبد eمحمد بن ع 229.00                   
SA00212440 ]ى [Eخليف عشوى ضحوى الع 280.00                   
SA00384591 يوسف بن عبدR بن سعد الصقر 100.00                   
SA24140326 صالح بن فهد بن محمد العجا�"  72.00                      
SA00693652 سعد بن عe بن ابراهيم الشدى 68.80                      
SA00763329 ابراهيم بن شايع بن صالح النفيسه 200.00                   
SA00654321 tعدنان بن حسن بن عبدالوهاب النا 86.00                      
SA00125841 عe بن عيM بن ناt الحر#"  200.00                   
SA00986518 ]ى [Eنواف بن عائد بن سويد الع 2,903.60              
SA00563021 حصه بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف الملحم 100.00                   
SA00532017 ه DEالعم eمحمد بن راشد بن ع 200.00                   
SA00285467 خالد عبدالرحمن سعد العيا¤]  120.00                   
JO00128310 ى محمد دوعر "Eمحمد ص 1,020.00              
UK00996858 ADEL BDEIR 460.00                   
SA00623256 عe محمد عe الخواجه 122.40                   
SA00623533 عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن احمد العفالق 10.00                      
SA00645847 محمد بن عبدR بن حسن الدروره 2,246.00              
SA00325415  �Eسا  بن جميل بن محمد المع 416.00                   
SA00146155 عدنان بن هاشم بن امان العلوى 2,000.00              
SA00149759 مصط�] بن احمد عبدالمحسن الحا�"  1,048.60              
SA00743206  �cبن حسن العبدالبا eبن ع DEمن 340.00                   
SA00990761 سا  بن احمد بن محمد الفالته 3,756.00              
SA00361588 ] بن عبدR بن يوسف االربش D]ياس 529.00                   
SA00645897 حسن بن عبدR بن يوسف االربش 430.00                   
SA00918715 محمد بن صالح بن خنيفر الجعيد 2,000.00              



SA07742390  �
فايز بن ناt بن فايز العار¤] 200.60                   

SA00265652 عبدالمنعم ابن عبدR ابن عيM الشيخ 378.00                   
SA00784392 ] بن عe العساف D]حمد بن حس 250.00                   
SA00346798 ناt بن سعد بن عبدالعزيز العري�]  1,194.00              
SA00698609 ] بن احمد بن عبدR ال امسلم D]ام 20.00                      
SA00796488 ] المقهوى D]توفيق بن احمد بن حس 498.00                   
SA00258547 صالح بن عطوى بن خالد العطوى 200.00                   
SA00346732 عيM بن حبيب بن عيM السالم 4.00                         
SA00056936 اسعد بن عe بن محمد السلطان 120.00                   
SA00548048 زكريا ابن سلمان ابن عبدR السلمان 2,643.00              
SA00694966 عe بن ابراهيم بن محمد القطان 250.00                   
SA00952178 هاشم بن ناt بن محمد االحمد 36.00                      
SA00655436 فهد بن محمد بن عبدR المعيذر 10,740.00           
SA00271567 سعد بن سعد بن سعيد العبدالسالم 200.00                   
SA00875490 محمد بن سليمان بن محمد السليم 600.00                   
SA00995204 ى DEبن رشيد الكث [ D]سعد بن حس 70.00                      
SA00879499 ى DEبن عبدالهادى بن ثواب المط Tنش 177.00                   
SA00321439 محمد عe محمد باسليمان 180.00                   
SA00683099 ]ى [Eالع Mخلف بن زعل بن من 774.40                   
SA00072348  �Tالتمي Rبن ابراهيم بن عبد rيا 16.80                      
SA00526215 حسن بن فهد بن سعد الحميد 40.00                      
SA00654011 فواز بن عe بن صالح خطاب 1,100.00              
SA00260894 خالد عبدالرحمن عبدالعزيز ال محمود 3,644.20              
SA00231984 عبدالرحمن بن سعود بن عبدR بن عرفج 486.80                   
SA00752631 يع بن محمد الشهرا#]  ~r بن Rعبد 200.00                   
SA00489174 ماجد بن عبدR بن محمد بادغيش 3,000.00              
SA00903457 نسيم بن عيM بن مهدى القالف 64.00                      
SA00996590 سعد بن عe بن سعد ال زخنون القحطا#]  200.00                   
SA00990873 عبدR بن عبدالمحسن بن محمد البديوى 300.00                   
SA00467802  "Eعهود بنت عبدالعزيز ابن فهد الج 1,110.00              
SA00182645 سلطان بن طالل بن ظافر القحطا#]  175.00                   
SA00217854 فت� بن عايش بن عبدR الرشيد 84.00                      
SA00580767 صالح بن حسن بن مسامح الشمرا#]  2,400.00              
SA00126651 هدى بنت صالح بن سليمان الوها#"  13.60                      
SA87551987 خالد بن محفوظ بن حسن السليمان 82.00                      
SA00687902 جميل بن فخرى بن محفوظ السليمان 10,106.00           
SA00870850 هاشم بن عبدالمحسن بن محمد الر¤]  638.00                   
SA00357640 ] الهالل D]بن حس eجعفر بن ع 300.00                   
SA00990871 احمد عبدR عe المطوع 485.80                   
SA00367829 eالع eعبدالمنعم بن عبدالمحسن بن ع 1.60                         
SA00458122 ] بن عe المبارك D]بن حس eع 301.00                   
SA00196256 كمال بن يوسف بن كاظم المر? 55.00                      
SA00365969 eالع Mبن عي "iرياض بن عبدرب الن 200.00                   
SA00876610 ايمن بن نافع بن عبدR الشخص 1,075.00              
SA22789941 ] العيثان D]عبدالوهاب بن احمد بن حس 100.00                   
SA00912552 وليد بن ناt بن محمد بن دو�]  45.00                      
SA00901983 خديجه بنت عe بن عباس المروض 2.00                         
SA00684819 فخرى بن هاشم بن سلمان الحا�"  216.00                   
SA00912987 عادل بن ابراهيم بن عe البويدى 100.00                   
SA00341540 ] العبدالمحسن D]بن حس Rفالح بن عبد 100.00                   
SA00556489 حسن عبدR حسن المهنا 1,942.80              
SA00835428 محمد بن احمد بن حسن النمر 2.00                         



SA00079884 تر� بن عبدR بن محمد بن عياف 216.00                   
SA00909981 ] بن عe بن ح�" المسعود D]حس 862.60                   
SA00834230 صالح بن مهدى بن عبدR الشخص 75.00                      
SA00854624 عصام بن محمد بن جواد العبدالمحسن 320.00                   
SA00457263 عيM بن عe بن عيM الباشا 93.00                      
SA00109871 سالم بن عe بن حسن الزهرا#]  100.00                   
SA00056015 فريد بن خليفه بن عe الصالح 14.00                      
SA00876639 هيثم بن خليفه بن عe الصالح 1,020.00              
SA00618817 عبدR بن احمد بن عe المشعل 115.00                   
SA00298734 عe بن احمد بن عبدالمحسن الشخص 64.00                      
SA00526589 ] الحسن D]سعيد بن طاهر بن حس 100.00                   
SA00521543 tمحمد بن احمد بن محمد النا 38.20                      
SA00235406 سعود بن عثمان بن رشيد الروكان 16.00                      
SA00748565 نا�" بن عe بن طاهر الحنفوش 40.00                      
SA00763478 شاكر عبدالمحسن محمد الوباري 183.60                   
EG00532417 خالد محمد مختار عبدالعزيز 280.00                   
SA00227542 ان [ DEبدر بن حمد بن سالم العن 545.20                   
SA00697542 eالغاف eابراهيم بن هاشم بن ع 32.00                      
SA00475132 ابراهيم بن ناt بن عe المطوع 270.00                   
SA00094688 عبدR بن عيM بن عe الشايب 160.00                   
SA00194258  ~Mبن جاسم الك Rمصط�] بن عبد 27.60                      
SA00124840  "iابراهيم الهدي [ D]عمار عبدالمح 200.00                   
SA00659366 عe بن منصور بن عيد الهيشان 210.00                   
SA00654597 خليل بن عبدR بن ي� الزهرا#]  200.00                   
SA00565215 Mالعي [ D]بن محمد بن حس [ D]حس 904.80                   
SA00621348 عيM بن سلمان بن عe االحمد 146.00                   
SA00278728 عe بن احمد بن عبدR الحسن 9.80                         
SA00235974  �

�iحسن بن عبدالرحمن بن حسن بن ع 300.00                   
SA00752782 اهيم "Eبن ابراهيم بن صالح ال Rعبد 236.40                   
SA00564301 منصور بن عبدR بن محمد العثمان 8,246.80              
SA00854848 ى DEخالد بن عبدالرحمن بن فهد المط 315.00                   
SA00854849 ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالقادر 418.00                   
SA00553392 ] االحمد D]بن صالح بن حس [ D]حس 60.00                      
SA00963154 ] الشايب D]يوسف بن ابراهيم بن حس 250.00                   
SA00965844 ماهر ابن ابراهيم ابن عبدR العري�]  360.00                   
SA00491333 عبدالعزيز بن عبدR بن عبدالعزيز المو{ 6,000.00              
SA00296588 عبدR بن عe بن عبدR السويحب 90.00                      
SA00891048 ى DEمتعب نايف عويتق المط 280.00                   
SA00750478 مهدى بن مرزوق بن صالح ال حميالن 900.00                   
SA00658571 حسن بن محمد بن عe ال حطاب 94.80                      
SA00764311 ماجد بن دغيليب بن برجسالشمرى 90.00                      
SA00337254 حمدان بن عوض بن محمد العليا#]  56.00                      
SA00680782 eالعوه Rبن عبدالعزيز بن عبد Rعبد 484.00                   
SA00874245 µعبداالله بن ابراهيم بن سعد الحو 47.20                      
SA00971425 عبدالرحمن بن عبدR بن ابراهيم الحميدى 44.00                      
SA00985444 بندر بن راشد بن عبدR الراشد 2,021.00              
SA00134759 عبدR بن عبدالوهاب بن احمد الحبا#"  253.00                   
SA00658935  [ D]الحس Rعمر بن عبدالرحمن بن عبد 538.20                   
SA00945452 احمد بن ناt بن عبدR المطيويع 360.00                   
SA00419521 عبدR بن احمد بن محمد الشنقي� 3,890.60              
SA00785488 Rعبدالجليل بن عبدالوهاب بن عبد 200.00                   
SA00972254 فيصل بن محمد بن زيد الزيد 168.40                   



SA00398511 فرحان بن راشد بن فرحان السبي¨ 2,389.80              
SA00782089 مو{ بن عبدR بن محمد بودحيم 74.80                      
SA00991264 عبدR بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل 903.00                   
SA00292662 مساعد سهe وحرى الحر#"  186.00                   
SA00624123 عمر ابن ناt ابن فرج المحضار 368.20                   
SA00256525 سيف بن محمد بن سيف السيف 356.00                   
SA00198765  [iمحمد بن حسن بن احمد المع 140.00                   
SA00793156  [iنافع ابن حسن ابن احمد المع 26.00                      
SA00187364 هيف بن فيصل بن احمد الغانم 11,410.00           
SA00653420 عبدR بن يوسف بن عمر االمام 12.00                      
SA00314913 محمد مر¤] حمد الدوrى 1,248.00              
SA00812657 عبدالرحمن بن عبدR بن سعد السيارى 200.00                   
SA00140193 ] بن ناt الهاشم D]بن حس tنا 200.00                   
SA00352788 جابر بن عبدالوهاب بن محمد الحافظ 43.40                      
SA00175530 Rبن محمد العبد Mحسن بن عي 264.00                   
SA00785805 Rبن محمد العبد Mبن عي eع 143.00                   
SA00786600 سوسن بنت عبدالكريم بن احمد الجنو#"  168.80                   
SA00152147 يوسف بن عبدالمحسن بن محمد العباد 540.00                   
SA00667432  �eالع �eبن ع [ D]هاشم بن حس 60.00                      
SA00642782 ] الراشد D]بن حس eمحمد بن ع 163.80                   
SA00139878 محمد بن احمد بن احمد الخليفه 151.00                   
SA00695315 احمد عايش محمد العوض 819.00                   
SA00874101 جعفر احمد عe العباد 86.00                      
SA00753416  [cبن جاسم العو [ D]جاسم بن حس 320.00                   
SA00652216 eالع eعلوى بن صالح بن ع 47.40                      
SA00363639 ]ى [Eغثيث الع eع [ D]حس 480.00                   
SA00457658 tاحمد بن ابراهيم بن يوسف النا 1,035.20              
SA00251784 منصور بن رابح بن الc] الشاما#]  280.00                   
SA00786650 ] بن عe المبارك D]بن حس eع 100.00                   
SA00989709 عادل بن ابراهيم بن محمد المقرن 656.00                   
SA00865122 عبدالمحسن بن احمد بن حسن العباد 100.00                   
SA00965122 ] بن عe العاشور D]صالح بن حس 60.00                      
SA00991817 عبدالعزيز ابن احمد ابن محمد الصالح 600.00                   
SA00576391 سعيد بن احمد بن محمد اللويم 577.00                   
SA00657899 احمد بن محمد بن احمد العباد 50.00                      
SA00271976 eمحمد ابن حسن ابن محمد الع 100.00                   
SA00543592 محمد بن عبدR بن عe العساف 140.00                   
SA00065479 عبدR بن عe بن عe ال بن حمد 210.00                   
SA00235278 عe بن احمد بن هاشم الصالح 177.80                   
SA00822496 يوسف بن محمد بن عe الر¤]  200.00                   
SA00125544 ابراهيم بن ظاهر بن احمد الهاشم 8.00                         
SA00965244 انور بن عبدR بن طاهر الهاشم 40.20                      
SA00329751  [cالعو eابراهيم بن عبدالمحسن بن ع 100.00                   
SA00201290 Rالعبد eاحمد بن عايش بن ع 4.60                         
SA00121747 محمد بن عبدالرحمن ابن زيد الشلهوب 0.20                         
SA34975584 Rحسن بن احمد بن محمد العبد 124.00                   
SA44975587 Rبن احمد بن محمد العبد eع 207.80                   
SA00387272  �iبن احمد الكوي eبن ع Rعبد 300.00                   
SA00485921 ى بن بركه بن شارع الحر#"  DEحض 286.00                   
SA00569876 يوسف بن عطيه بن معال الثق�]  57.40                      
SA00765321  [iمحمد بن حسن عبدالغ 2,000.00              
SA00875540  [ D]بن حمد الحس Rمحمد بن عبد 230.00                   



SA00146317 حمود بن محمد بن صالح المطرودى 756.60                   
SA00256255 محمد بن عمر بن سالم باصليله 1,000.00              
SA00091247 تر� بن محمد بن سليمان الردا� 85.00                      
SA00052164 عبدالمجيد بن فهد بن عبدالرحمن الزكرى 416.00                   
SA00993204 محمد بن مبارك بن عبدالرحمن ال بوجليد 416.00                   
SA00855692 احمد صالح عبدR خلف 1,800.00              
SA00124531 خالد بن عباس بن عمر المغر#"  360.00                   
SA00923175  �cبن سعيد بن سعد الرو Rعبد 160.00                   
SA00914217 جارR بن عبدR بن عبدالمحسن العضيب 3,300.00              
SA00090103 محمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن المسند 600.00                   
SA00658259 احمد بن طارق بن عبدالرحمن مراد 200.00                   
SA00835520 وليد بن عبدالرحمن بن سليمان درع 1,338.00              
SA00987544 عبدالكريم سليمان ابراهيم سمان 6.60                         
YE00036518 يدى [ DEحمود محمد احمد ال 400.00                   
SA00028186 ى DEبن رشيد الكث [ D]تر� بن حس 56,745.00           
SA00589076 عبدR بن حمود بن احمد الغامدى 709.20                   
SA00023570 ] بنت محمد بن عليان الحر#"  D]حن 1,492.20              
SA00025570 هدى بنت محمد بن عليان الحر#"  1,189.40              
SA00886247 سا  بن عبدR بن عبدالعزيز العواد 118.00                   
SA00776523 عبدR عبدالعزيز عبدR العليان 93.00                      
SA00622170 عe بن احمد بن حمدان الغامدى 200.00                   
SA00997561 محمد بن ناt بن عبدR بن سعيدان 200.00                   
SA00664789 عبدالرحمن بن احمد بن شلوان الغامدى 233.20                   
SA00750457 منيع بن عبيد بن منيع الخليوى 200.00                   
SA00725573 عبدالرحمن بن مبارك بن عe الخلفان 58.80                      
SA00632945 سا  بن عe بن محمد المخدم 200.00                   
SA00876257 عe بن ثا#] بن عe الثا#]  177.00                   
SA00972101 عبدالرحمن بن عبدR بن مسلم المسلم 50.00                      
SA00214524 محمد بن احمد بن محمد الحبيل 1,320.20              
SA00594360 احمد بن مبارك بن محمد الربيح 122.00                   
SA00135540 eمحمد بن مبارك بن حسن الغفي 8.80                         
SA00189521 محمد بن فهد بن عيM البوعبيد 110.60                   
SA00622971 سعود بن محمد بن سعود الصقرى 356.80                   
SA00745487 عبدR بن غرم R بن عe الغامدى 20.00                      
SA00235680 يط ] ال_~ D]عبدالعزيز محمد حس 265.80                   
SA00276267 عبدR بن راشد بن احمد الجباره 153.80                   
SA00992853 مو{ بن احمد بن عيM الخلف 400.00                   
SA00231965 صالح بن محمد بن عبدالعزيز العقيل 400.00                   
SA00245401 احمد بن عبدالعزيز بن عe العبداللطيف 300.00                   
SA00745513 ] الخلف D]جاسم حسن حس 200.00                   
SA00012521 عوده بن عبدالعزيز بن عبدR العوده 330.60                   
SA00681038 R بن صالح الدخيل Rمحمد بن عبد 1,400.00              
SA00081852 فاضل بن محمد بن ابراهيم الخليفه 50.00                      
SA00742590 خالد بن مبارك بن فهد الخليفه 102.00                   
SA00951439 مطر بن سعد بن حمد المطر 100.00                   
SA00752892 مازن بن محمد بن سليمان الضلعان 2,072.40              
SA00934456 سعود بن عبدالعزيز بن احمد العبيد 989.00                   
SA00876459 عبدR بن يوسف بن عبدالمحسن المسعود 2,455.00              
SA00994867 ]ى DEحمد بن عثمان بن حمد الحم 180.00                   
SA00848325 فهد بن عبدالرحمن بن محمد الحميدى 128.80                   
SA00562348  [ D]فهد بن هيثم بن محمد الحس 18.20                      
SA00739460 ياr بن عبدR بن عe العندس 110.40                   



SA00654687 عادل بن احمد بن جاسم الحشاش 90.00                      
SA00745083 لطيفه بنت صالح بن ناt الصعيدى 28.60                      
SA00236551 نبيل حمزه احمد النبها#]  207.00                   
SA00822486 Tالحزي Rعبدالمحسن بن محمد بن عبد 11.40                      
SA00065856 زياد بن عبدR بن عبدالرحمن المنصور 117.60                   
SA00235979 محمد ع�e صالح الدواء 180.00                   
SA00018737 يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الجمعان 1,000.00              
SA00915473 خالد بن عبدR بن محمد العجيل 240.00                   
SA00945476  "iشباب بن مزين بن زبيد العتي 400.00                   
SA00073316 مساعد بن عبدالرحمن بن ناt العبدالكريم 585.20                   
SA00866610 ه مشاعل بنت محمد بن سعود ال سعود DEاالم 4,300.00              
SA00457784 حمد بن عبدالعزيز بن حمد الخريف 2,000.00              
SA00081653 eبن ابراهيم المعي Rابراهيم بن عبد 1,200.00              
SA00123547 صالح بن محمد بن فارس الفارس 48.00                      
SA00852637 عبدR بن عبدالمحسن بن معمر 870.60                   
SA00655478 سعد بن عe بن حمد الراشد 903.60                   
SA00458127 خالد بن سعد بن عe الراشد 800.00                   
SA00582166 محمد بن سعيد بن محمد بافيل 645.00                   
SA00965317  "iعبدالرحمن بن نايف بن علوش العتي 200.00                   
SA00032155 احمد بن عبدالكريم بن عبدR السيار 351.00                   
SA00256365 هاله راشد ناt بن جدوع 156.80                   
SA00648311 ابراهيم بن سعد بن ابراهيم ابومع� 4,642.80              
SA00124657 سليم عامر فهيد الحر#"  40.00                      
SA00824657 عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الصيخان 353.60                   
SA00958965 ى DEبن احمد العس [tاحمد بن حا 100.00                   
SA00129988 ماجد بن محمد بن حمزه الحر#"  400.00                   
SA00422637 محمد بن ابراهيم سعد المو{ 5,440.00              
SA00256698 محمد حمد عبدالعزيز المطرب 400.00                   
SA00997656 محمد بن عبدR بن عe الضفيان 716.80                   
SA00654314  [iوليد بن حمدى بن احمد الجه 200.00                   
SA00847888  [ D]بن صالح بابط Rخالد بن عبد 43.00                      
SA00837965 هشام بن حمدان بن محمد باحمدان 120.00                   
SA00678930 طارق بن محمد بن سليمان بن سلمه 41.80                      
SA00958633 ظافر بن عبدR بن عe الشهرى 790.60                   
SA00799215 عبدالمنعم بن عثمان بن عبدR الصالح 4,000.00              
SA00287541 رشيد بن سالم بن حمد بن حريول 269.00                   
SA00238631 سليمان بن عبدR بن سليمان العري�]  33.00                      
SA00778990 عبدالمحسن بن محمد الزكرى 10.00                      
SA00762288 فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان 77,794.40           
SA00121585 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الشعيل 100.00                   
SA00218540 عبدR بن عثمان بن عبدالكريم سنبل 164.00                   
SA00452653  "iخالد بن محمد بن عائضالعتي 420.00                   
SA00668389 االمDE محمد بن فيصل بن عبدR ال سعود 678.20                   
SA00676545 ]ى DEبن محمد بن حمد المه Rعبد 851.00                   
SA00357910 عادل بن عبدR بن عe الخليفه 2,000.00              
SA00738144 عدنان بن خالد بن احمد الرمي� 500.00                   
SA00725882 tعبدالعزيز بن مرزوق بن خالد النا 4,460.00              
SA00671988 عبدالعزيز بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز 80.00                      
SA00144371 خالد بن فهد بن ناt الدهمش 200.00                   
SA00065212 ابراهيم بن صالح بن محمد الجهيمان 180.00                   
SA00159756  ~Mبن صالح بن فوزان القري Rعبد 12.00                      
SA00171871  �cبن سارى الرو Rمشعل بن عبد 5.60                         



SA00674522 شيخه بنت سعيد بن خميس راشد 80.00                      
SA00213074 ياr بن جميل بن عبده العوا¤]  800.00                   
SA00126880  "iعواطف سعد مشارى الكلي 88.00                      
SA00923622 عe سالم احمد العاده 430.00                   
SA00583365 عبدR بن ناt بن محمد الغنام 60.00                      
SA00671657 ريم بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن 110.40                   
SA00221651  ~Mمنصور بن عبدالرحمن بن منصور البي 200.00                   
SA00994573 مازن بن محمد بن عe مليبارى 180.00                   
SA00722515 منصور بن زيد بن ابراهيم ال محمود 12,217.40           
SA00658934 عبدR بن عمران محمد الجمي¨ 760.00                   
SA00169862 خليفه بن ناt بن خليفه بن بديع 600.00                   
SA00104542 محمد بن عبدR بن عe بن منيع 70.00                      
SA00936589 ياr بن سعد محمد الصفيان 8,624.00              
SA00643734 سعد بن سليمان بن عe الشهري 344.00                   
SA00231231 فيصل بن تر�� بن نايف بن حميد 260.00                   
SA00364509 عبدالعزيز بن محمد بن حمد الحمادى 2,000.00              
SA00468739 صادق بن محمد بن عبدR الحرز 16.00                      
SA00223614 عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن العنقرى 200.00                   
SA00487596 خالد بن محمد بن عبدR العمر 50.00                      
SA00745285 خالد بن محمد بن سليمان الطويل 300.00                   
SA00897215 وك اللقما#]  "Eبندر بن محمد بن م 86.20                      
SA00251698 � �Eال Rفراس بن تر� بن عبد 319.80                   
SA00059971 Mبن عبدالرحمن بن محمد العي Mعي 3,612.00              
SA00212589 عبدR بن عبدالعزيز بن ناt العبدالسالم 469.20                   
SA00982504 منصور بن سليمان بن العبدR العجالن 635.00                   
SA00346827 عبدالعزيز بن محمد بن عبدR الماجد 200.00                   
SA00985346 ماجد بن عادل بن احمد الب_~  1,722.00              
SA00788410 مو¤] عبدالكريم بن خالد المقبل 1,907.60              
SA00321521 هدى بنت سلطان بن سند النفي¨ 100.00                   
SA00739801 ابراهيم بن عبدR بن عبدالعزيز بن سلمه 170.00                   
EG00258741 حسن نجم الدين احمد حبيب 40.60                      
UK03329277 JEHAD & or SAMAR EL NAKLA 403.40                   
UK04251642 SAMAR EL NAKLA 61.60                      
SA00085948 فهد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الغانم 106.00                   
SA00752184 مشهور بن محمد بن عبدالرحمن العبيكان 306.00                   
SA00274841 فيحان محمد الصالح الوهيد 1,000.00              
SA00379410 فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالكريم 7,361.60              
SA00985642 عبدR بن سعود بن سعد العري�]  300.00                   
SA00445671 عبدR بن محمد بن عبدR ال الشيخ 1,680.20              
SA00991787 محمد بن عبدR بن سلمان الفي�]  482.80                   
SA00128221 صالح بن مدعش بن محمد الشمرا#]  190.00                   
LB00745269 عe حسن عe دايخ 10,650.00           
SA00111311 روال بنت نافذ بن صالح مصط�]  200.00                   
SA00201291  DEاحمد بن عبدالحميد بن حسن شق 19.20                      
SA00763029 ] العبدالقادر D]ناهد بنت عبدالعزيز بن حس 170.00                   
SA00125321  "iحاج eهنقامه بنت حسن بن ع 100.00                   
SA00736429 عال بن محمد بن محمد الحار#�  48.20                      
SA00142577 سعد بن احمد بن سعيد الغامدى 815.20                   
SA00734416 ] بن العe العساف D]بن حس eع 2,576.80              
SA44219710 فواز بن فهد بن فواز ابو نيان 178.00                   
SA00295048 خالد بن منيف بن فيحان السور 258.00                   
SA00258169 توفيق بن منصور بن محمد العتي��  200.00                   



SA00476905 عماد بن دخيل بن ابراهيم المهيدب 2,150.00              
SA00045618 بدر بن يوسف بن عe الدخيل 1,000.00              
LB00674822 ] جان الريفو#]  D]كارول 400.00                   
SA00524545 ] بن شو�c بن عe ال مسلم D]حس 256.20                   
SA00312548 عe بن عثمان بن عe ال خميس 1,400.00              
SA00796823 شاكر بن سلمان بن عبدالعزيز الشليان 400.00                   
SA00215644 عباس بن مو{ بن عبدR الصقر 104.00                   
SA00122812 ها#] بن حسن بن عبدالمحسن الغالم 200.00                   
SA00494784 وفنا ~r Rسعيد عبد eع 900.00                   
SA00899514 عبدR عبدالرحمن محمد المض� 80.00                      
SA00992876 كه رنا لالستثمار  ذ.م.م ~r 10,086.00           
SA00359217 عادل بن محمد بن حسن العلوان 354.00                   
SA00179986  [ ثامر بن باقر بن عبدالرحيم المم[� 400.00                   
SA00456713 ] بن عe بن حماده الحماده D]حس 1,010.40              
SA00932048 عe بن حبيب بن سلمان العبيد 236.40                   
SA00987455 مi] بنت عبدالعزيز بن عبدR المو{ 7,294.40              
SA00469513 حسن بن عe بن احمد ال مطر 3,245.60              
SA00389231 حبيب بن محمد بن ح�" الحمود 242.00                   
SA00632158 نبيل بن عe بن حسن الزويد 400.00                   
SA00071290  DEبن مبارك االم eبن ع [ D]حس 460.00                   
SA00993214 احمد بن طاهر بن احمد بوزيد 100.00                   
SA00171523 ] بن عe بن عبدR الرمضان D]حس 280.00                   
SA00857749 حسن بن معتوق حسن بوكنان 800.00                   
SA00785622 محمد بن ابراهيم بن محمد السعيد 745.00                   
SA00816537 نزار محمد يوسف ابوالر� 280.00                   
SA00952841  [ D]بن محمد ابوحس Rسعد بن عبد 13.40                      
SA00031669 عe بن عبدرب الرسول بن عe السلطان 380.00                   
SA00641287 عe بن سلمان بن صالح بو خميس 22.00                      
SA00654896 اسماعيل بن حسن بن عبدR التارو#�  92.40                      
SA00990531 عe بن احمد بن سليمان ال نصيف 200.00                   
SA00895877 ] بن احمد الزاير D]مازن بن حس 600.00                   
SA00125895 فرج بن ابراهيم بن عيM ال فضل 215.60                   
SA00129844 عماد بن سعيد بن قاسم المحاسنه 241.00                   
SA00987750 عe بن عبدالكريم بن صالح الزاير 224.60                   
SA00038649  [iالقري [ D]باسم بن محمد بن حس 140.00                   
SA00836635 عبدالجليل بن عبدR بن محمد القضيب 40.00                      
SA00816742 عادل بن ابراهيم بن م� الجا  148.80                   
SA00452658 جواد بن محمد بن صالح ال عباس 600.00                   
SA00710490 عبدR عبدالعزيز سليمان ابوعباه 1,600.00              
SA00236543 حسن بن عe بن ماجد المصط�]  2,150.00              
SA00236477 فؤاد بن عe بن جاسم الجاسم 400.00                   
SA00165658 ] ابن عبدR القطان D]صاحب ابن ياس 194.00                   
SA00234352  "Eال قم eبن ع Rحسن بن عبد 861.80                   
SA00621203 ] احمد المو{ D]عبدالجليل حس 140.00                   
SA00213441 � احمد احمد الراشد نا�" 140.00                   
SA00348541 جابر محمد ابراهيم الجابر 380.00                   
SA00764522 منDE بن سعود بن صالح ابو السعود 1,280.00              
SA00652147 احمد بن صالح بن عe الدواء 400.00                   
SA00908765 فاضل بن طاهر بن عe الفايز 500.00                   
SA00964593 صالح بن راشد بن راشد الضبيب 200.00                   
SA00858574 عبدR بن البقيه بن عامر العمرى 50.00                      
SA00615899  [iمحمد بن فهد بن عبدالعزيز بن ثوي 279.80                   



SA55974487 حسن بن مهدى بن حسن الضامن 50.00                      
SA00095136 محسن بن محمود بن حمزه الوزان 100.00                   
SA00458216 فوزى بن ابراهيم بن احمد مديفع 216.40                   
SA00110099 امل بنت عبدالرحمن بن عبدR آل الشيخ 43.00                      
SA00986276 عe بن احمد بن ر¤] الحداد 90.00                      
SA00526955 Ãبن منصور ابوتا eبن ع [ D]حس 100.00                   
SA00366924 سمDE بن سالم احمد باتياه 430.00                   
SA00056470 سعد بن ابراهيم بن عبدR الما¤]  1,674.40              
SA00098524 محمد بن حسن بن قاسم ابوسعيد 258.00                   
SA00674430 بندر بن عبيد بن عبدR السبي¨ 80.00                      
SA00189243 زا بن عبدR بن احمد ال مبارك DEم 289.40                   
SA00972445 ز� بن هاشم بن صالح الفلفل 30.00                      
SA00316448 عيM بن قاسم بن حسن ابوسعيد 252.00                   
SA00674820 سلمان بن غزاى بن نور الجدي¨ 208.00                   
SA00035224 خالد بن حسن بن طه نحاس 50.00                      
SA00675900 نداء بنت عبدالعزيز بن عبدR بن مرشد 820.00                   
SA00146522 عبدالمحسن بن صالح بن محمد العبدالقادر 5,840.00              
SA00721116 خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن حسن 1,000.00              
SA00629311 eمحمد بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الهذي 222.20                   
SA00585627 Tالسلي Rبن عبدالرحمن بن عبد Rعبد 80.00                      
SA00893274 راشد بن سعود بن راشد بن رشود 150.00                   
SA00084532 منيف بن عويجان بن عياد الدامو� الرشيدى 17.00                      
SA00394128 مبارك بن سعيد بن عبدR الدوrى 400.00                   
SA00692566 سفيان بن سعود بن عبدالعزيز النعيم 1,436.00              
SA22789945 عبدR بن سعد بن محمد بن رشيد 200.00                   
SA00245321 Mفاطمه بنت فهد بن حسن العي 120.00                   
SA00877135 ] بن عe بن احمد الصاغه D]حس 41.80                      
SA00120502 احمد بن ابراهيم بن احمد الصاغه 200.00                   
SA00197512 عe بن عبدR بن حسن بو صالح 267.00                   
SA00687138  "iالشعي Rاحمد بن سعد بن عبد 170.00                   
SA00927537 جاسم بن حسن بن عe ال قواحمد 5,884.00              
SA00992870 ] بن جعفر بن محمد الخويتم D]ام 154.00                   
SA00139501 جواد بن سلمان بن طاهر بوحسن 400.00                   
SA00459164 ] ابن محمد الماجد D]فت� ابن حس 200.00                   
SA00644385 ناt بن ابراهيم بن مبارك المبارك 68.00                      
SA00204837 عبداالله  بن سعد بن صالح الشلهوب 400.00                   
SA00658480 عبدالمحسن بن محمد بن عبدR النمر 195.20                   
SA00525639 ] بن محمد بن عبدR النمر D]حس 673.40                   
SA00857486 عبدR بن عيM بن محمد المسفر 8.00                         
SA00127811 مو¤] بنت عبدالرحمن بن محمد النمر 2.20                         
SA00126756 محمد بن صالح بن محمد الشهرى 18.00                      
US00256487 SAMER BONDOKJI 720.00                   
SA00542361 ماجد بن صالح بن راشد ابوهالل 347.00                   
SA00786755 ى DEسليمان بن بليهيد بن عتيق المط 200.00                   
SA00337189 محمد بن عثمان بن ناt ابوحميد 317.60                   
SA00381625 عبدالحكيم بن محمد بن صالح السليمان 41.60                      
SA00689562 عبدR بن محمد بن عبدR بن غنام 300.00                   
SA00346878 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الزما  6,398.60              
SA00658814 صالح بن سيف بن صالح السيف 3.80                         
SA00212368  �

فهد عبدR سعد الشاي�� 400.00                   
SA00428173 عبدالعزيز بن حمد بن محمد الجعه 400.00                   
SA00501420 حسن بن محمد بن عبدالرحمن االحمرى 1,600.00              



SA00980370 بندر بن فهد بن سعد القحطا#]  800.00                   
SA00065423  �

~Mمها بنت عبدالعزيز ابراهيم القري 262.00                   
SA00764811 معتصم بن محمد بن سليمان القا¤]  8,722.40              
SA00613154 عبدالعزيز بن عبدR بن احمد السلمان 10.00                      
SA00654420 سعد بن محمد بن را¤] العواد 1,000.00              
SA00659514 محيميد بن عسكر بن ذياب الحر#"  120.00                   
SA00749511 حبيب بن عبدR بن سلمان الصالح 79.40                      
SA00198429 ناt بن عبدالمحسن بن ناt السلمان 404.00                   
SA00785550 ه بنت محمد بن عبدالمحسن الملحم DEمن 90.80                      
SA00786634 محمد بن احمد بن محمد الملحم 90.80                      
SA00643821  "iسعد بن بدر بن راشد العتي 160.00                   
SA00879662 يك "Eال Rبن محمد بن عبد Rعبد 109.40                   
SA00067912 فهد بن عبدR بن عبداللطيف المبارك 28,205.00           
SA00215470 ناt بن ذياب بن سلطان القحطا#]  364.00                   
SA00259865 عبدR بن محمد بن عبدR العقيل 6,400.00              
SA00984429 محمد بن خليل بن ابراهيم الص�]  2,700.00              
SA00984400 ابراهيم بن خليل بن ابراهيم الص�]  152.00                   
SA00675901 بنيان بن سند بن عيد الدوrى 78.40                      
SA00650182 مر? ابن عe ابن مر? القر#]  390.60                   
SA00394507 محمد بن سعود بن عe الهاجرى 200.00                   
SA00742565 Tبن احمد بن ي� النع Mعي 100.00                   
SA00714321 ثابت بن سعيد بن عe الزهرا#]  400.00                   
SA00092785 طارق بن ابراهيم بن عe العوده 200.00                   
SA00560202 ابراهيم بن عe بن محمد العوده 1,100.00              
SA00089577 Tمطلق بن حامد بن شجاع البق 200.00                   
SA00582944 Tمحمد بن فراج بن شجاع البق 300.00                   
SA00372664 فيصل بن محمد بن rيع ال_يع 8,875.80              
SA00854479  [iالحسي rخالد بن ابراهيم بن جا 2,536.00              
SA00639485 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشعالن 560.00                   
JO00695933 ] محمد الخصاونه D]ديانا ام 800.00                   
SA00541269 � حبيب خالد بن عبدالوهاب بن منصور ال #" 1,123.80              
SA00074312 صالح بن عe بن صالح السحيبا#]  730.00                   
SA00257693 بندر بن سعد بن عبدالرحمن العبيدان 1,120.00              
SA00636363 نوف بنت عبدالرحمن بن محمد النمر 1,605.40              
JO00887496 امجد عبدالفتاح محمد الحاج مصط�]  200.00                   
SA00064570 عوض احمد سيدين الزويدى المهرى 80.00                      
EG00145874 يف محمد نs الدين عمر ~r [#ها 4,000.00              
SA00231544 tالنا Rعبد �eمحمد ع 71.00                      
SA00266410 ى DEالمط R سالم بن محيميد بن ضيف 96.00                      
SA00258866 عبدR بن عبدالعزيز بن عe العواد 4,920.00              
SA00561244 بدر بن ابراهيم بن عبدالعزيز البدر 1,600.00              
SA00062304 عبدالملك بن عبدالرحمن بن عبدR المرشد 14.80                      
SA00987456 ماجد ابن جار R ابن حمدان الغامدي 259.80                   
SY00857245  [ D]حسن عبدو ابوشاه 160.00                   
SA00748190 عبدR بن عبدالرحمن بن صالح الشهرى 60.00                      
SA00037536 محمد بن عبدR بن احمد العبدالعزيز 671.20                   
SA00896243 محمد احمد محمد المؤمن 262.40                   
SA00386258  [ D]بن محمد السم [ D]بن حس eع 260.00                   
SA00817568 احمد طاهر احمد الدو�]  3,420.00              
SA00987739 حسن بن احمد بن محمد بوجباره 178.80                   
SA00217578 Rالعبد eبن ع Rجعفر بن عبد 110.00                   
SA00133090  [ D]بن ابراهيم بن محمد ت�� بوخمس [ D]حس 197.00                   



SA00124878 ر [ [Eمحمد ال eع [ D]حس 600.00                   
SA00825462 عدنان بن حسن بن ح�" الخليفه 800.00                   
SA00863404 ] بو جباره D]شكرى بن حسن بن حس 300.00                   
SA00456254 ] محمد الجامع عبدR بن قيس[" 25.20                      
SA00652400 عبدالوهاب بن سعد بن سعيد دعجم 1,301.60              
SA00874218 سعود بن مبارك بن سلطان الثورى 2,000.00              
SA00775864 سلمان عe سلمان ال فرج 1,182.00              
SA00196825 مهدى بن جواد بن عe الهليل 1,353.40              
SA00128373 عبدالرحمن بن صالح بن عبدR النمر 1,000.00              
SA00956303 عبدR بن عيM بن عبدR الضعيان 92.00                      
SA00688640 احمد بن عبدالرحمن بن عبدR بن غيث 2,020.60              
SA00276562 Mالعي Rبن تر� بن عبد Rعبد 500.00                   
SA00897672 فهد بن صباح بن عبدR الخالدى 217.40                   
SA00481170 ه بنت ناt بن محمد بن طالب DEمن 47.20                      
SA00847725 tصالح بن محمد بن عبدالرحمن النا 8,000.00              
SA00228566 احمد بن ي� بن عe االحمرى 109.20                   
SA00875217 طاهر بن عبدR بن عe الشهيب 24.00                      
SA00463195 فؤاد بن احمد بن ابراهيم البلو{~  21.80                      
SA00852164 بندر بن محمد بن اعجT السعدون 2,314.00              
SA00848277 جوزه بنت محمد بن ثواب الشمرى 249.40                   
SA00346258 بدر بن ابراهيم بن محمد الجباره 86.00                      
SA00242973 Tمحمد بن نماس بن منيف البق 600.00                   
SA00917425 Rالعبد [ D]بن حس eزهره بنت ع 271.00                   
SA00675932 ] بو جباره D]بن حسن بن حس tنا 160.00                   
SA00765405 يوسف بن عبدR بن عبدالمحسن العروج 120.00                   
SA00120922 قاسم بن طاهر بن خليفه البحرا#]  120.00                   
SA00897154 حسن بن محمد بن عe القرين 8.00                         
SA00231578 صالح بن مهدى بن محمد ال زمانان 247.00                   
SA00987156 ] القطان D]بسام بن واصل بن حس 200.00                   
SA00897474 ] عبدR بوجباره D]احمد حس 200.00                   
SA00291936 عبدالكريم بن عبدR بن محمد الخواجه 100.00                   
SA00195417 محمد بن عيM بن صالح الدريهم 285.60                   
SA00283542 عبدالواحد بن عيM بن محمد الشبيب 400.00                   
SA00856200 نايف بن محمد صالح بن احمد بو حسن 317.00                   
SA00184452 طارق بن عبدالعزيز بن عe الصالح 200.00                   
SA00702410 ناt بن يوسف بن احمد الصالح 200.00                   
SA00831682  [ D]تر� بن ح�" بن ابراهيم ال حس 1,720.00              
SA02319056 ايمن بن جواد بن مو{ المحمد سالم 100.00                   
SA00547588 عمر بن حامد بن عبدالكريم الفائز 34.00                      
SA00892567 عبدR ابراهيم عبدR الرميح 1,120.00              
SA00584900 ماجد بن عيM بن ابراهيم العامر 479.80                   
SA19101958 محمد سعد عبدالرحمن المعمر 1,079.00              
SA00522651 الجوهره بنت عبدR بن عبدالعزيز الجوي¨ 1,400.00              
SA00954331 عبدR بن سعيد بن فهاد شبيب 430.00                   
SA00291267 ى DEفيصل بن عبدالعزيز بن عائض المط 595.00                   
SA00298471 خالد بن عبدالرحمن بن عبدR البsى 446.00                   
SA00822731 خالد بن سعود بن محمد ابوحميد 1,720.00              
SA00425466 عبدR بن سالم بن مبارك الحر#"  3,364.00              
SA00452218 ] عبدR الضوي� D]محمد بن حس 3,895.20              
SA00481640 Rمحمد بن سعيد بن يحياء العبد 2,000.00              
SA00650692 eاسامه بن حمدان بن فهاد الروي 200.00                   
SA00623266 ى DEفايز بن عزام بن حميد المط 400.00                   



SA00382367 ى DEعبدالرحمن الحميدى حميد المط 404.20                   
SA00335415 Tعبدالمحسن بن احمد بن ابراهيم الحزي 280.00                   
SA00173342 مزروع بن عبدالرحمن بن سالمه المزروع 400.00                   
SA00256489 اك "Eال tحمد بن عبدالعزيز بن نا 200.00                   
SA00124518 اك "Eال tعبدالعزيز نا tنا 473.00                   
SA00467892 عثمان راشد عبدR السمارى 4,386.00              
SA00195540 عادل بن حسن بن عe ال ر¤]  208.60                   
SA00467830 هشام بن فهد بن عبدالعزيز السالم 2,306.80              
SA00743250 احمد بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين 100.00                   
SA00238961 سعد بن ناt بن عبدR بن مبارك 272.00                   
SA00256993 رياض بن عبدR بن عبدالرحمن بن دهام 1,220.00              
SA00047378 عبدالرحمن بن عيد بن مشعان الحر#"  150.00                   
SA00252147 نبيل بن داوود بن سليمان الحوشان 9,285.80              
SA00253641 ماجد بن داود بن سليمان الحوشان 8,834.40              
SA00326237 عe بن فهد رحيان القحطا#]  129.00                   
SA00542810 عمر بن سلطان بن مصط�] ششه 758.80                   
SA00520107 صالح بن صالح بن عبدR المسفر 200.00                   
SA00453322 فهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن العبود 860.00                   
SA00014588 طارق بن قايد بن عبده الحومده 80.00                      
SA00058144 هيا بنت عe بن طه المزيد 80.00                      
SA00136654 ]ى [Eمحمد بن فيصل بن عوده الع 315.00                   
SA00571800 سعد بن راشد بن محمد السعودى 1,000.00              
SA00817233 منصور بن محمد بن منصور الوكيل 200.00                   
SA00658277 وك بن نو#" البلو{~  "Eغالب بن م 206.80                   
SA00319755 احمد بن صالح بن عe القوي¨ 217.40                   
SA00765689 لولوه عبدالعزيز عثمان الزومان 161.00                   
SA00987699 محمد بن عبدR بن محمد السيارى 2,000.00              
SA00231986 فهد بن سلمان بن فهد الماجد 300.00                   
SA00026050 خالد غصاب المنديل 276.00                   
SA00263369 عبدR خالد غصاب المنديل 4,205.40              
SA00625366 عe رجاء R الحر#"  250.00                   
SA00625433 ماجد بن عبدالرحمن بن ناt العسيالن 730.00                   
SA00786547 كلثوم محمد مراد 1,350.60              
SA00564524 عبدالوهاب بن سعيد بن محمد القحطا#]  100.00                   
SA00340787 رائد سليمان عبدالعزيز الحيدر 110.00                   
SA00676634 سليمان بن عبدالعزيز بن احمد الحيدر 100.00                   
SA00118651  "iتر� بن شبيب بن فرج العتي 200.00                   
SA00075418 فواز بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن عيبان 500.00                   
SA00326680 بخيت بن ناهض بن عبيد الدوrى 4,180.00              
SA00552131 محمد بن منصور بن عe اليا �  1,048.80              
SA00124846 سالم حمد حسن ال سنان 874.00                   
SA00224381 tالنا tصالح بن ابراهيم بن نا 227.00                   
SA00546521 ] خليف D]عفاف بنت خليل بن ام 300.00                   
SA00821085 هداء بنت محمد بن ابراهيم مطر 200.00                   
SA00941078 عالء الدين بن محمد بن ابراهيم مطر 600.00                   
SA00731992 عبدالرحمن بن سعد بن يوسف النافع 1,546.00              
SA00658508 Tعبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العصي 5,160.00              
SA00854706 فهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الدايل 945.60                   
SA00900644 ى DEالمط µفيصل بن خلف بن حميد الضبا 645.00                   
SA00858193 عبدR بن محمد بن ابراهيم المعمر 4,001.00              
SA00649761 ]ى [Eحمد بن محمد بن سليم الع 20.00                      
SA00303030 محمد بن بدر محمد بن عبدالرحمن ال سعود 40.00                      



SA00326552 عبدR بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 344.00                   
SA00382147 محمد بن عبدR بن حمد ابوحيمد 200.00                   
SA00857491 فهيد بن عبدR بن هادى السبي¨ 201.00                   
SA00914537  "iنايف بن مغرس بن حمود العتي 1,200.00              
SA00548219 ] بن منصور العساف D]عساف بن حس 5,080.00              
SA23021955 عبدالرحمن عبدR عe الراشد 354.20                   
SA00690071 احمد بن حمد بن محمد الداود 160.80                   
SA00947198 اك "Eه عبدالعزيز حمود ال DEمن 9,277.60              
SA00386248 سعود بن سعد بن عe العقي�]  64.40                      
KW00061423 ريم فارس فE] هذال 20.00                      
SA00758574 فهد بن هويمل بن فراج ال فويز 244.00                   
SA00791364 فالح بخيت بخيت المرى 4,591.60              
SA00015426 ناt بن بخيت بن بخيت المرى 500.00                   
SA00012030 ين "Eسليمان بن حمد بن سليمان الج 3,372.80              
SA00731524 سلطان بن عبدالعزيز بن عبدR السعدون 400.00                   
SA00188428 عوض بن عe بن م� القحطا#]  208.00                   
SA00225168 نوف بنت محمد بن محمد السديرى 1,350.00              
SA00514347 راشد سعد تميم ال قDE القحطا#]  800.00                   
SD00452178 مو{ حسن احمد مو{ 288.00                   
SA00669956 eفهد بن عبدالعزيز بن محمد العوه 4,700.00              
SA00964594 خالد بن سعود بن عبدالرحمن ابو حيمد 60.00                      
SA00142377 احمد بن عبدR بن عبدالرحمن ابو حميد 196.00                   
SA00286371 سعد بن محمد بن عبدR الفواز 12.00                      
JO00525140 Rمحمد عادل احمد عبد 864.00                   
SA00695437 سعد بن ابراهيم بن ناt بن سيف 900.00                   
SA00953725  �

رياض ناt عبدR العري�] 112.80                   
SA00675544 tبن محمد النا Rسلمان بن عبد 200.00                   
SA00787654 سليمان عبدالرحمن ابراهيم الشعال ن 3,680.80              
SA00674319 عمر بن عبدR بن عمر عبدالجبار 2,170.00              
SA61005262  �cعبدالرحمن بن صالح بن ابراهيم المرزو 100.00                   
SA00651702  "Eبن ابراهيم الج Rندى بنت عبد 50.00                      
SA00499731 الجوهره بنت عبدالرحمن بن احمد السديرى 7,525.40              
SA44978851 صالح بن محمد بن عبدR المنصور 1,408.00              
SA00266150 محمد بن ابراهيم بن محمود النجار 205.00                   
SA00422284 رابعه عبدR عبدالرحمن العدوان 122,885.40        
SA00016733  �iبن ابراهيم الحدي eمحمد بن ع 4,480.00              
SA00215447 باسم بن صالح بن محمد الراشد 140.00                   
عبدالرحمن بن عبدR بن عبدالعزيز المو{   6,277.80              
SA00033456 ماهر بن عمر بن عبدالرحمن بابصيل 32.00                      
SA00382905 حامد بن عوض بن ضيف R الحر#"  17,661.60           
SA00450680 عديله سعيد عيد اللحيا#]  505.00                   
SA00124439 حاتم بن عبدR بن رجب بن صادق 400.00                   
SA00653411 ] العبا{ D]مصط�] بن حشمت بن عبدالمع 200.00                   
SA00625140 صالح بن ناt بن عبدالرحمن المطوع 335.00                   
SA00945780  "iمسفر بن عوض بن غازى العتي 312.00                   
SA00243910  "iملوح العتي Tعج Mعي 812.00                   
SA00089741 الدين DEمها عبدالحميد بن عبدالرحمن خ 1,204.00              
SA00944871 tt [نجاه بنت رضا بن مصط� 301.00                   
SA00777864 عبدR غانم عبدR القحطا#]  18,586.80           
SA00674913 متعب بن عبدR بن عبدالعزيز المحمود 482.00                   
SA18061977 عمر سليمان عبدR العري�]  1,399.80              
SA00287256 سعد بن عبدR بن صالح اللحيدان 31.00                      



SA00951068  � ] بن حمد الحر#" D]ماجد بن حس 400.00                   
SA00417768 محمد بن ابراهيم بن محمد العسعوس 320.00                   
SA00235989 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الغامدي 30.60                      
SA00129874 محمد عبدR ناt الحميد 336.20                   
SA00235971 فهد بن عe بن عبدR الفرزان 200.00                   
SA00196249 ]ى [Eفايز كاسب عايد الع 266.00                   
SA00641249 سعيد بن بخيت بن محمد الزهرا#]  3,619.60              
SA00255916 محمد بن سليمان بن حمد السحيم 101.00                   
SA00654840 Tنايف بن خالد بن ضحيان البق 109.80                   
SA00387815 خالد بن عبدR بن عبده عوا�"  215.00                   
SA00086453 يف حافظ هزاع منصور ال_~ 46.00                      
SA00934524 ى DEبن عنايه بن عامر المط Rعبد 320.00                   
SA00072510  "iبندر بن دباس بن دايخ العتي 3,366.40              
SA00532106 معاذ بن ابراهيم بن نجم الحزا  794.00                   
SA00783245 عفاف محمد بن عبدالعزيز النمر 1,640.00              
SA00152844 eخالد بن محمد بن عبدالرحمن الع 1,535.00              
SA00256548 خالد بن صالح بن عe الدهيمان 1,680.00              
SA00658997 فهد بن فهيد بن فهد السبي¨ 2,340.00              
SA00652002 ى DEمبارك حمدان المط Rعبد 280.80                   
SA00991359 ماجد بن حمود بن عبدالرحيم الزهرا#]  1,287.00              
SA00295421 منصور محمد عبيد القعود 500.00                   
SA00306914 صباح بنت عبدR بن عe بن عفيف 500.00                   
SA00213881 راشد بن محمد بن عبدR اباالخيل 500.00                   
SA00198432 عe بن عبدR بن عe المنصور 300.00                   
SA00263599 عبدالعزيز بن محمد بن ناt الحميد 790.00                   
SA00198445 غنيم بن محمد بن هادى السبي¨ 11.60                      
SA00652390 عبدالعزيز بن محمد بن عبدR السحيبا#]  430.00                   
SA00987423 عبدR بن سليمان بن عبدالعزيز العقيل 511.60                   
SA00565827 ]ى [Eمحمد بن عشيوى بن جاعف الع 269.00                   
SA00995671 وسام ابن صالح ابن زيi] بن صديق 220.00                   
SA00546258 احمد بن ع�e بن عبدالعزيز السويد 924.40                   
SA00640347 محمد بن مشنان بن سعود القبا#]  33.00                      
SA00708601 Tفالح بن محسن بن منا� العج 700.00                   
SA00356862  [ D]بن سعود بن احمد الحم Rعبد 429.00                   
SA00097586 Rسعود بن عبدالعزيز بن سعود الجار 480.00                   
SA00674410 ى DEمحمد بن عواض بن معيض المط 60.00                      
SA00275256  [cبن حسن لسكا eبن ع [ D]حس 164.00                   
JO00245897 حسن مصط�] حسن فوده 380.00                   
SA00659234 صالح بن عبدR بن صالح الغامدى 680.00                   
SA00748566 محمد بن صالح بن عe الغامدى 216.80                   
SA00750554 خلف بن عبدR بن نا�" الحقبا#]  400.00                   
SA00565932 احمد بن ناt بن احمد الشهرى 300.00                   
SA00625123 عامر بن احمد بن عبهل ال حيدر 11.00                      
SA00993254 ] بن صالح بن عe ال سالم D]حس 1,780.00              
SA00165324  "iبن مصلح بن منصور العتي tنا 348.00                   
SA00650309 متعب بن زايد بن جميل العمرى 72.00                      
SA00785431 سمDE بن يوسف بن سلمان احمد 36.00                      
SA00679504 خالد بن حمود بن حامد القر{~  1,240.00              
SA00675529 عe بن عبدR بن يحDi عليه 158.00                   
SA00990182 صالح بن محمد بن عبدالكريم العرف 92.00                      
SA00663216 عبدالرحمن بن احمد بن راشد الغامدى 296.00                   
SA00759867 محمد بن عبدR بن عe الغامدى 229.00                   



SA00917156 مفلح بن فهد بن محمد القحطا#]  181.00                   
SA00658377 ]ى [Eسالم محسن صياح الع 271.60                   
SA05126664 محمد بن عبدالعزيز بن عe النجيدى 1,163.00              
SA00885510 سعد بن عبدالرحمن بن سعد السبي¨ 602.00                   
SA00875432 صالح بن سليمان بن صالح المسلم 116.00                   
SA00321540  "iسعود بن نايف ابن سعود العتي 130.60                   
SA00450328  "iعجالن بن سعود بن رجاء العتي 37.00                      
SA00345720  �cسعد بن مطر بن سعود الرو 22.80                      
SA00658344 محمد بن عبدالعزيز بن حمد الرميخا#]  3.00                         
SA00893769 عطيه بن جديع بن معارك العطيه 3,940.00              
SA00750391 ى DEبن عايد المط Rسعيد بن عبد 1,156.00              
SA00094541  "iنايف بن شويط بن منا� العتي 970.00                   
SA00574591  "iعبدالرحمن بن محمد بن مصلح العتي 300.00                   
SA00212454 را¤] بن غنام بن حواس الشمرى 180.00                   
0003225310 عبدالرحمن عمر عبدR باقادر العطاس 14.60                      
SA00789553  "iتر� بن منصور بن عايض العتي 120.00                   
SA00764533 ]ى [Eمطلق الع [ عe بن مالش[" 1,720.00              
SA00750377 ]ى [Eفالح بن ناوى بن سالم الع 300.00                   
SA00575582 ]ى [Eبندر بن ولج بن ش� الع 374.00                   
SA00853259 خالد بن سليمان بن صالح المحيسن 80.00                      
SA00990451  "iالعتي [cبندر بن مطلق بن ال 250.00                   
SA00321548 ]ى [Eسا  بن صقر بن حلبوث الع 63.40                      
SA00765167 بنيان بن فالح بن قنيفذ الرشيدى 340.00                   
SA00022527 عبدالمجيد ابراهيم محمد الصبي� 1,940.00              
SA00718190  [iفهد بن سليمان بن ابراهيم الهويري 1,544.00              
SA00978547 ى DEمساعد بن سعد بن سميليل المط 200.00                   
SA00984371 ى DEالعس Rاحمد بن محمد بن عبد 36.40                      
SA00676816 صالح بن عe بن بالليث الهما  9,051.40              
SA00549866 سلمان بن صالح بن محمد العبدالقادر 120.00                   
SA00879588 خالد بن فارس بن ناt اال يداء 388.00                   
SA00885564 حمود بن محمد بن ماطر الشمري 1,210.00              
SA00395674 نايف بن عائض بن نايف الحار#�  364.00                   
SA00569393 صالح بن محمد بن صالح الزهرا#]  286.00                   
SA00565247  ~Mبن احمد مع �eبن ع [ D]حس 14.60                      
SA00518790 غازى بن محمد عe بن مبارك االحمدى 400.00                   
SA00991053 ابتسام بنت سعيد بن عe الدوrى 40.00                      
SA00994207 محمد بن عبدR بن محمد ياقعر 30.00                      
CA00876542 HASSAN BAHLOUL 430.00                   
SA00128921 بدر بن محمد بن عبدR الغيثار 340.00                   
SA00442214 ه العنود بنت محمد بن سعود ال سعود DEاالم 1,540.80              
SA00852940  "iمحمد عوض صعيقر العتي 31.00                      
SA00214545 هدايه R نعمه R محمد صالح 115.00                   
SA00748804 حمد بن راشد بن عومان المنجم 365.00                   
SA00423379 محمد بن عبدالوهاب بن طالع الشهرى 205.00                   
SA00136571 سعيد بن احمد بن حمعان الغامدى 200.00                   
SA00189785 جمعان احمد جمعان ال سمها الغامدى 200.00                   
SA00125459 راشد بن عe بن مبارك الشهرى 300.00                   
SA00963287 ى DEبن نافل المط DEحاتم بن عس 179.00                   
SA00651614 ] محمد بن سعود العبوش عبوش[" 200.00                   
SA00199173 عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المحبو 47.00                      
SA00896610 مساعد بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز 400.00                   
SA00322614 ابراهيم بن عبدR احمد الصائغ 430.00                   



SA00693516 ربيع غازى سعد السبهان 0.40                         
SA00128830  "iبن خريص بن بدحان العتي Rعبد 640.00                   
SA00878524  "iالعتي tمحمد عبدالرحمن نا 1.00                         
SA00885319 خالد بن محمد بن عبدالعزيز الواصل 140.00                   
SA00658526 tبن ابراهيم النا tبن نا Rعبد 85.80                      
SA00746580 عطاR بن محمد بن عطاR القحطا#]  177.60                   
SA00546501 نايف بن محمد بن عطاR القحطا#]  252.40                   
SA00549146 احمد بن عبدالعزيز بن يحياء الصقيه 180.00                   
SA00140890 حمود بن ناt بن عبدR القحطا#]  200.00                   
SA22975584 عبدR عبدالعزيز عe المسعود 300.00                   
SA00265822 عبدالرحمن بن محمد بن فهد الهزاع 540.00                   
SA00192548 tمحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم النا 200.00                   
SA00052349 بندر بن عبدR بن عبدالرحمن المبارك 400.00                   
SA00652982  [cالمطر eمحمد بن زعل بن ع 4.00                         
SA00052134 فهد بن علبش بن عبدR الدوrى 300.00                   
SA00129864 فهد بن عبدالعزيز بن محمد فريان 20.00                      
SA00766281  "iمنا� بن نجر بن الحميدى العتي 375.00                   
SA00268641 عيM محمد حمد ظ�]  200.00                   
SA00877524 عبدالمجيد ابن محمد ابن سعد اليابس 70.00                      
SA00706178 بندر محمد عبدالرحمن سويد 1,062.00              
SA00259812 سلمان راشد عبدR الفرزان 600.00                   
SA00154091 tبن عبدالعزيز النا Rبن عبد tنا 698.00                   
SA00192133  "iجدى بن سهيل بن مفحص العتي 24.00                      
SA00558765 ]ى [Eممدوح بن دعاس بن مناكد الع 300.00                   
SA00065145 خالد بن سليمان بن عبدالعزيز الزامل 7,428.60              
SA00682711 فيصل بن عبدR بن ابراهيم الرشيد 4,041.80              
SA00692883 عبدالكريم بن عسكر بن ملش الشمرى 142.40                   
SA00514910 hاحمد عبدالكريم عبدالرزاق البال 300.00                   
SA00785634  �Tبن زايد البق [ D]بن حس Rعبد 400.00                   
SA00918523 جلعود بن عمر بن حميد الجلعود 731.00                   
SA00123521 ] بن عe القحطا#]  D]عبدالهادى بن حس 183.60                   
SA00235665  �

عبدR صالح عبدR السحيبا#] 165.40                   
SA00889754 عبدالهادى بن rحان بن محمد القر#]  20.40                      
SA00962147 جحيف بن ناt بن حسن العباس 70.00                      
SA00625311 eاحمد بن ي� بن عبدالرحمن الفض 400.00                   
SA00387542 عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن الحسن 400.00                   
SA00867321 خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان 267.00                   
SA00211455 معاذ بن عبدR بن محمد ال الشيخ 6,190.00              
SA00364580 عامر بن صالح بن عامر خشيل 78.00                      
SA00014352 منصور بن صالح بن عe الدهيمان 3,000.00              
SA00259641 عe بن صالح بن عe الدهيمان 10.00                      
SA00683462 اك "Eمشاعل بنت عبدالعزيز بن حمود ال 2,870.40              
SA00012321 سلطان بن عبدالعزيز بن عبدR المو{ 26,429.80           
SA00139192 سعد بن جمعان بن سعد زهرا#]  400.00                   
SA00386820 عبدالعزيز بن حمد بن مو{ المو{ 3,818.80              
SA00448103 حسام بن عبدالرحمن بن حمد المو{ 20,210.00           
SA00247796 سعود بن راشد عبدR العسكر 500.00                   
SA00265945 وليد بن احمد بن محمد الدهش 6,087.60              
SA00198425 محمد بن عبدالعزيز بن ناt الزامل 500.00                   
SA00085147 وك بن اسحاق بن محمد الصيعرى "Eم 220.00                   
SA00626695 عe بن عبدالرحمن بن احمد الحقبا#]  2,150.00              
SA00484655 سليمان معتق مسلم البلوى 215.00                   



SA00733245 عبدالعزيز بن يوسف بن عe اليوسف 885.00                   
SA00010258 فهد بن محمد بن احمد الرويس 10,031.40           
SA00923455 خالد بن عبدالرحمن بن عبدR الحيدرى 2,833.20              
SA00075472 رندا بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز الفياض 36.00                      
SA00215446 سعد بن محمد بن بخيت الدوrى 140.00                   
SA00659029 خالد بن محمد بن ناt الصبيح 50.00                      
SA00405071 طارق سعد عبدالعزيز التويجرى 28.00                      
SA00861578 وفاء بنت عبدR بن محمد العطيشان 200.00                   
SA00459644 ثامر بن ناt بن فهد النعيمه 1,400.00              
SA00612821 احمد بن عبدR بن جارR الغزى 950.00                   
SA00128051 عقيل بن عبدR بن محمد الراج� 800.00                   
SA00129655 العباس بن عe بن قاند ال مساعد 620.00                   
EG00650984 محمد جمال الدين محمد محمود 64.00                      
SA00748802 عامر بتال عامر الدوrى 20.00                      
SA00648859 Mبن احمد العي Rعبدالعزيز بن عبد 1,423.00              
SA00210843 خالد بن عبدR بن عe العجالن 100.00                   
SA00438574  [cبن فهد الشا Rمحمد بن عبد 160.00                   
SA00997640 عبدR بن مساعد بن خالد السليم 35.00                      
SA00198726 عبدالرحمن بن حمود بن عبدالرحمن االطرم 546.00                   
SA00487625  Diاليح Rبن عبد Diمحمد بن يح 245.20                   
SA00239861 ان الزهرا#]  [sبن بخيت بن خ Rعبد 104.00                   
SA00084572 عبدالعزيز عe محمد الدويرج 658.00                   
SA00189742 Tسفر بن ناصح بن حدرى البق 70.40                      
SA00397512 eنجيب بن عباس بن دخيل النخ 396.00                   
SA00045140  [ D]محمد بن خميس بن سعود العثيم 1,544.80              
SA00916325 خالد بن سعد بن عe الرشيد 252.00                   
SA00759637 مصلح بن محمد بن مصلح الغامدى 362.00                   
SA00687155 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن الحيدر 800.60                   
SA00224681 خالد بن غزاى بن مقبل الحر#"  3,000.00              
SA00348954 صالح بن هادى بن ي� ال منصور 2,640.00              
SA00289786 Tالعج Rحجرف بن محمد بن عبد 443.40                   
SA00911350 احمد عبدR عبدالعزيز القط¨ 1,600.00              
SA00236351 خلف بن خالد بن خلف المبارك 84.00                      
SA00698681 ى DEعائض بن مغزى بن ابراهيم المط 460.00                   
SA00997527 ى DEبن هدى بن ثواب المط Rعبد 196.00                   
SA00548597 محمد بن سبيل بن ضا� الحر#"  524.00                   
SA00752186 محمد بن اذعار بن محمد الحر#"  200.00                   
SA00643540 عبدR بن محسن بن مسعد الحر#"  16.00                      
SA00991360  "iور بن فالح العتيr مشعل بن 132.00                   
SA00664530 ى DEمساعد بن عبيد بن عايد المط 220.00                   
SA00346672 ى DEمحمد بن صالح بن خصيوى المط 240.00                   
SA00654845 فواز بن دوجان بن فواز الحر#"  2,913.80              
SA00639872 ى القحطا#]  [sالحن tمنصور نا tنا 400.00                   
SA00962587 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الغامدى 248.00                   
SA00287866 eبن مبارك السه Rفهد بن عبد 380.00                   
SA00968550 تر� بن محمد بن محمد العمرى 300.00                   
SA00990332 بدر بن سعيد بن حمد الدوrى 115.20                   
JO00541754 محمد بدوى عبدالحميد ابوعياش 650.00                   
SA00275642  "Eعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد بن ج 110.00                   
SA00138941 eثامر بن فهد بن ابراهيم الغفي 273.00                   
SA00046260 eوليد بن صالح بن محمد الهذي 600.00                   
SA00873766 محمد بن صالح بن محمد الزهرا#]  120.00                   



SA00685412 جابر بن ي� بن مانع ال سالم 160.00                   
SA00846376 لطيفه ابراهيم بن محمد السالم 2,030.00              
SA00154987 ى DEبن شامان بن ماطر المط Rعبد 400.00                   
SA00085466 INTERNATIONAL TRADING & CONTRACTING 30,000.00           
SA00651933 سعيد بن عe بن عثمان الغامدى 740.00                   
SA00874465 سلطان بن محمد بن عبدR السيارى 23.00                      
SA00991103  [iوز بن شايوشالحسي DEطالل بن ف 100.00                   
SA00257826 مهنا بن سليمان بن عبدR المهنا 30.00                      
SA00761305 سعود محمد سعود المطوع 189.00                   
SA00994566 اهيم "Eفهد بن سعد بن صالح ال 400.00                   
SA00991185 عبدربه بن عبدR بن صالح قوماوى 40.00                      
SA0046289 سعد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن العيبان 8,678.40              
SA00254113 ى "Eبن سلوم باه Rمحمد بن عبد 1,242.00              
SA00675328 ى �Eبن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الش eع 220.00                   
SA00675540 ابراهيم بن محمد بن عe الشمسان 400.00                   
SA00776181 امل بنت حمد بن عبدالعزيز رويشد 1,179.60              
SA00124948 eخالد محمد عبده مدخ 1,320.00              
SA00955235 رقيه سعيد احمد بغدادي 8,063.40              
SA00528465  [iمحمد بن ابراهيم بن محمد الرسي 500.00                   
SA00321973 هند بنت عبدR بن عبدالمحسن التويجرى 1,500.00              
SA00352866 مندر بن محمد اوh المنذر االنصارى 165.00                   
SA00058965 قماشه بنت محمد بن عبدالرحمن الشويعر 47.00                      
SA00563214 طارق زيد عبدالعزيز الفياض 26,250.60           
SA00271318 عبدالمحسن ابراهيم عبدالكريم الخليل 478.20                   
SA00474844  DEعبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز العويش 20.00                      
SA00857968  "iحمد بن متعب بن زويد العتي 40.00                      
SA00997673 فاطمه عe ماجد الجواد 76.00                      
SA00854216 ]ى [Eز الع DEبن عقيل بن م R ضيف 399.00                   
SA00542877 محمد بن فهد بن ناt الدوrى 780.00                   
SA00312564 ]ى [Eبن عوده الع DEهالل بن مط 422.00                   
SA00116597 محمد بن ناt بن محمد السبي¨ 200.00                   
SA00986596 ى DEبن سويد المط Rسالم بن عبد 76.40                      
SA00182536 Tالعصي Rبن سعود بن عبد Rعبد 434.00                   
SA00616853 ى DEبن ذويب بن فاطم المط Rعبد 954.00                   
SA00198175 ناt بن محمد بن عبدالرحمن بن عودان 584.80                   
SA00476900 عبدالوهاب بن سعيد بن محمد االحمرى 687.20                   
SA00569989 احمد بن محمد بن عبدR المعارك 198.00                   
JO00012067 محمود حسن نايف شعبان 7,660.80              
JO00789640 يوسف عدنان يوسف االخرس 2,458.00              
SA00520630 ي عبدالعزيز بن محمد بن احمد الع_~ 161.00                   
SA00827454 محسن سالم محسن ال خالد 770.00                   
SA00846666 لولوه فهد محمد الغانم 1,631.00              
SA00125466 Tفايز بن شا? بن محمد العصي 477.60                   
SA00968540 تر� بن عبدالعزيز بن محمد بن عثمان 3,683.00              
SA00121457 سعود بن ناt بن سعود المبدل 1,000.00              
SA00589471  [c DEالمع Rبن عبد [ D]ها#] بن حس 46.00                      
SA00754121 Tسلطان بن منا� بن عامر البق 1,000.00              
SA00822901 احمد بن عبدR بن محمد الزيد 12.00                      
SA00174574 عبدالعزيز بن محمد بن دخيل التما  954.00                   
SA00259891 عمر فضل نور الرشيدي 400.00                   
SA00284103 عبدR بن عبدالعزيز بن عثمان الحقيل 260.00                   
SA00151983 فيصل بن مطلق بن عواض الشلوى 451.00                   



SA00235247 طالل بن عبدالعزيز بن سالم البكر 390.00                   
SA00554789 مi] بنت راشد بن ناt بن جدوع 8,331.20              
SA00352455 سلمان بن محمد بن احمد االلم¨ 60.00                      
SA00157644 عبدR بن ناt محمد بن ناt الحيدرى 144.00                   
SA00467289 � �Eمها بنت عبدالعزيز بن يوسف ال 5,888.40              
SA00736625 � �Eسهام بنت عبدالعزيز بن يوسف ال 1,562.00              
SA00839133 � �Eعزيزه بنت عبدالعزيز بن يوسف ال 998.00                   
SA00154152 ارى [ [Eاحمد بن محمد بن عمرو ال 80.00                      
SA00653988 قحطان بن عبدالعزيز بن سعد القويز 274.00                   
SA00231501 R بن عبدالعزيز الصنع Rفيصل بن عبد 100.00                   
SA00990342 eوليد بن خالد بن يوسف الفضي 120.00                   
SA00763455 صنيدح بن نا�" بن فهد الحار#�  240.00                   
SA00057880 Tمحمد بن عفينان بن ثويمر السل 20.00                      
SA00135968 محمد بن عبدالعزيز بن عبدR العري�]  140.00                   
SA00342591 خالد بن محمد بن حميد الحميد 2,576.40              
SA00120519 ى DEمحمل ابن عثمان بن عوض المط 91.20                      
SA00621358 غشالريس "Eسليمان بن ريس بن ال 227.00                   
SA00654200 ]ى [Eصقر بن فالح بن فهران الع 160.00                   
SA00786414 وليد بن محمد بن احمد الشارخ 356.00                   
SA00353099 حاتم بن حنش بن احمد الغامدى 800.00                   
SA00295639 راشد بن محمد بن سعد الهزاع 797.00                   
SA00821336 عبدالعزيز بن عبدR بن عe الفوزان 100.00                   
SA00874522 سعد بن راشد بن سليمان الجميد 161.00                   
SA00372916 eالعوه Rصالح بن سعد بن عبد 1,044.40              
SA00136674 sبن ابراهيم نوي tزيد بن نا 12.00                      
SA00469679 سلطان بن محمد بن صالح الجعيدى 12.00                      
SA00128769 ين "Eسعود بن سعد بن عبدالرحمن الج 800.00                   
SA00124244 فيصل بن عبدR بن سعود الهزا#]  680.00                   
SA00845217 محمد بن صالح بن عبدالرحمن المو{ 641.80                   
SA00058796 عبدالسالم بن محمد بن عبدR المم�]  205.00                   
SA00123548 عe بن سعد بن حامد الشمرا#]  100.00                   
SA00809973 eبن عبدالمحسن بن محمد الغفي Rعبد 3,353.80              
SA00778569 ز� بن احمد صالح العسيف 360.00                   
SA00233951 ابراهيم بن عبداللطيف عمر السلطان 400.00                   
EG00647851 اسامه حسن محمد حافظ 2,000.00              
SA00116471 حبيب بن عe حبيب المحل 165.20                   
SA00355698 فهد بن محمد عبدR الدوrى 7.40                         
JO00528795 نضال طاهر ابراهيم الحsى 40.00                      
SA00029987 سلمان بن محمد بن سلمان العصيل 200.00                   
SA00854568 ] الشايب D]رائد بن احمد حس 400.00                   
SA00322654 سليمان بن محمد سليمان النصار 2,169.60              
SA00051021 عيM بن خليفه بن عبدR الملي�]  2,533.40              
SA00244653  DEابراهيم الخض eبن ع Rعبد 9,030.00              
SA00654287 منصور بن محمد عبدR ال_يع 1,735.60              
SA00870112 تر� بن عبدالعزيز بن محمد الحقيل 4,017.00              
SA00425877  "Eعبداللطيف بن عبدالعزيز فهد الج 2,800.00              
SA00571234 محمد بن عبدالرحمن بن عبدR الزما  220.40                   
SA00912454 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العياف 77.00                      
SA00852547 عe بن مو{ احمد الصايغ 542.00                   
SA00355298 Tعائض بن حمدان مثيب البق 3,440.00              
SA00578692 عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن فهد بن فهيد 5,169.60              
SA00329874 عبدR بن بركات عبدR باوزير 900.00                   



SA00688910 محمد بن عبدR بن الحميدى الصقيه 8,893.20              
SA00322659 عبدالعزيز بن عبدالرحمن مقبل الشامخ 1,672.00              
SA00745092 محمد بن عبدR بن عبدالرحمن المال 6,200.00              
SMBA000361 خالد مطلق سليمان القوي¨ 632.00                   
SMBA000364 محمد يحDi حسن معافا 992.00                   
SMBA000368 سليمان محمد سليمان الخماش 300.00                   
SA00657890 محمد بن ناt بن سعود آل زيد 2,877.40              
SA00462887 سعود بن عبدR سعود البليهد 616.00                   
SG00985215 ADRIAN AU YUE HUN 400.00                   
ZA00044991 HERBERT VICTOR HANNA 380.00                   
UK54880986 ALLAN HILL 440.00                   
ES08916551 FRANCISCO JAVIER DE LA GRANDA 417.00                   
IN00031654 MAHALAKSHMI NAIR 900.00                   
SE00366452 MOJED MAHDI 1,200.00              
SY00271599 خالد خليل الزين 720.00                   
PS00487532 اسامه سعدالدين الغندور 90.00                      
SY00821997 عمار محمد كمال واعظ 1,921.80              
SY00254215 ورثه المرحوم حسان عبدR دعدوش 484.60                   
SY00549866 محمد رافت محمد حمدى شماع 123.40                   
SY18187631 فائده م� الدين الريحا#] القضما#]  600.00                   
SY00215404 صب� محمد وائل المحتشم 460.00                   
SY00147896 جابر سليم منذر 620.00                   
JP00647479 MASATO KINOSHITA 100.00                   
TN00632987 AHMED BEN JEMAA 1,000.00              
UK00113928 FEKADE BELAINEH ZEWDE 2,287.60              
UK00384572 SANJAY BHALLA 3,240.00              
UK00632169 MATTHEW LEWIS 95.60                      
JO00956878 عمر عو#] عزيز الدجا#]  2,000.00              
UK00011222 HANIF GAFFAR 300.00                   
UK00625427 MUNEER BHAMBHANI 400.00                   
UK00625441 USAMA KASHRABI 400.20                   
UK00658745 GEORGE ANTHONY WARBURTON 5,000.00              
SA00848458 ياr غداف سليم اللقما#]  21.00                      
UK00648315 KARIM DHANANI 700.00                   
UK00632295 SALAM AMIR AL SULTAN 0.40                         
JO00451425 مراد محمود محمد الشيشا#]  199.60                   
IN00798603 ASHOK LALCHAND MEHTA 480.00                   
RO00975542 LAURA MIHAELA BALAN 200.00                   
US00586195 Lamia Fathi AbuSedra 13,543.00           
0081125672 رضاب احمد صالح خليل مريش 9,482.20              
UK00074514 EBTISAM EL SAYED IBRAHIM 80.40                      
UK00671775 ZAHIR AHMED 6,000.00              
UK00852177 MOHAMED HESHAM EL MAIS 400.00                   
US00826349 CLIFFORD DUNN RHODES 57.20                      
USA0021478 DEREK MICHAEL FARWAGI 1,182.00              
USA0051267 BASSAM ABI FARAJ 45.00                      
US00875948 BARBARA MUNSAN 445.00                   
USA0056984 WILLIAM CAFFEY NORMAN 600.00                   
PS00582455 MOHAMED YOUSEF DARWISH SHAKORA 4,120.00              
US00693521 GEO TOM MURICKAN 200.00                   
JO00525266 رشا مفلح الحاج عبدالقادر مهنا 3,708.00              
USA0012587 BASEM A MOUSA 200.00                   



SA00236650 عبدالحميد بن صالح بن محمد الخليفه 500.00                   
IN00251801 SATISH JOSEPH THOMAS 224.60                   
EG00742533 السيد احمد حسن محمد حسن 1,080.00              
USA0098563 MATT LOWELL JANNER 59.60                      
US00521470 SAFAI ARKAWI 100.00                   
USA0072358 YOUSEF ALI IBRAHIM 400.00                   
USA0066171 HANI SAID TEEBI 467.40                   
US00347967 ISAM AHMAD SARAMA 40.80                      
US00215785 CHIA CHING THERESA WAWG 150.00                   
USA0015248 HARTNETT STEPHEN PAUL 10,000.00           
YE00264911 ه "Eص Rعبد Diعبدالرحمن يح 1,180.00              
JO00011243 عبدالمهدى عبدالعزيز ذياب عالوى 867.60                   
SA00035219 ساميه محمد محمود لقمان 560.00                   
YM00528975 WESAM ABDULLAH TAHER 1,400.00              
YE00256399  "iج حسام عبدالحبيب سيف ال_~ 280.00                   
YE00442365 عبدالكريم عe محمد الضب¨ 150.00                   
YE00132546 اق "Eطارق محمد عبدربه ال 488.00                   
YE00849960 مجدى محمد محسن الودا? 1,600.00              
YE00547844 كهالن مجاهد ي�� ابو شوارب 51,000.00           
YE00258521 ياr صالح محمد 320.00                   
JO00009485 مجدى منDE حسن ملحم 50.40                      
JO00187424 نادر جورج قسطندى نقل 3,600.00              
JO00455740 ه فاطمه محمود عيM عوض DEام 60.00                      
JO00125401 عبDE عارف عيM الفاخورى 165.00                   
JO00689755 محمد يوسف صالح احمد 200.00                   
JO00656897  [iالحص [ D]عبدالرحمن يوسف حس 1,200.00              
JO00801632 ياr عمر حسن النمر 300.00                   
JO00500105 يونس عبد يونس علوان 2,117.80              
JO00836200 رب� عe احمد حمدان 400.00                   
JO00493510 را  قسيم محمد محافظه 2,399.00              
JO00865178 خليل هيثم خليل دبابنه 800.00                   
JO00814267 عمار بدر احمد شكرى قطينه 740.00                   
JO00546697 رضا جمعه نمر اسماعيل 800.00                   
JO00650435 مو{ وديع را¤] حسن 778.40                   
LB00134589 وسيم جمعه 667.40                   
JO25018405 شعيب عبدR ابراهيم العطارى 499.00                   
JO00079265  [ D]محمد يعقوب عبد شاه 7,400.00              
JO00548521 وداد رشاد عبدR الزرو 1,440.00              
JO00964686 مو{ محمد احمد حمدان 40.00                      
JO00654428 احمد عو#] فياض عكاوى 44.20                      
JO00136523 طالل عدنان احمد العوامله 43,000.00           
JO00528469 عماد يوسف عيM المع_~  7,100.00              
JO00541345 محمد عبدالحفيظ الفاخورى 984.60                   
JO00367863 عبدالودود سمDE عبدالودود بركات 6,000.00              
UK00523190 TARIQ ZEYAD HUSSEIN BITAR 740.60                   
JO00397701 صقر احمد سعد الحمود 740.00                   
JO00986321 ماهر سمDE اندراوسشاميه 700.00                   
JO00040702 ] سكرى D]اسامه سميح ام 6,720.00              
JO00050140 حسام ذياب شحاده ذياب 950.00                   
CA00850285 OMAR KANAAN SHAATH 1,242.80              
JO00285527 كمال اسعد كمال الدين ملحيس 1,503.00              
JO00628810 كه الوطنيه للخدمات الماليه ال_~ 600.00                   



JO00445217 وسام مخلوف محمود مخلوف 240.00                   
JP00645590 TAKESHI TAKATA 1,260.00              
JO00620196 يف محمد بن عبدالحميد اللهيمق ال_~ 34,160.00           
SA00659210 عصام بن محمد بن ابراهيم حكم 2,000.00              
KW00481227  "iدعيج الركي Rصعفق عبد 7,540.00              
KW00257019 عادل محمد رضا يوسف بهبها#]  2,132.40              
KW00552199 THE BANK OF KUWAIT & THE MIDDLE EAST K.S 45,892.80           
KW00454122 عائشه محمد احمد سالم 1,180.00              
KW00056970 عبدالعزيز سعد محمد المني�]  16.00                      
KW00751465 عزام عون عوض ارشيد الرشيدى 756.00                   
KW00444555 الشيخ خالد محمد الخالد المبارك الصباح 3,000.00              
KW00623547 Rمحمد طالب منصور محمد عبد 180.60                   
KW00418744 احمد محمد دخيل العوض 20.00                      
KW00635596 احمد عبدR حمود ابراهيم المشخص 30.00                      
KW00064987 فواز يوسف سلطان السالم 20.00                      
SA00993714 ]ى [Eبن فالح الع tاحمد بن نا 200.00                   
KW00991526  [ ~rالعو Rمطر دوحان عبد 400.00                   
KW00957433 مشعل مبارك بنيه العرف 451.80                   
KW00324502 يدى "Eعبدالوهاب ال Rعبدالمحسن عبد 200.00                   
KW00738810 eمعتوق ع Rعبد eع 1,169.60              
KW00018787 eع DEفاطمه احمد عبداالم 840.00                   
KW00122897 ناt فهيد ماجد حسن الصلف 617.80                   
KW00232510 ى DEمنيف مط_~ مانع ظاهر الظف 772.00                   
KW76562134 بدر خالد يوسف احمد القبندى 8,600.00              
KW00859766  �iوليد عبدالرحمن راشد محيسن الوالي 400.00                   
KW00559802 DAMAC KUWAITI HOLDING CO 60,000.00           
KW00487639 فاضل عباس عe محمد احمد 460.00                   
KW06861411 احمد قاسم محمد عبدR البلو{~  2,070.00              
KW00376527 هيثم عبدR يوسف حمد بودى 17,100.00           
KW00652012  "iالعتي ̈ خالد عمر ثقل مث 300.00                   
KW00046783 فيصل نايف مصارع ناt الخالدى 120.40                   
KW00675502  "iخلف جلعود حمدان العتي [cال 700.00                   
KW00991473  "iمحمد سلطان عايض مشارى العتي 4,000.00              
KW00991258 Tالعج Rحسن محمد عبد Rصالح  عبد 1,000.00              
KW22778878 الشيخ مبارك عبدR محمد سلمان الصباح 20.80                      
KW22109760 عe سليمان عe العثمان 600.00                   
KW00452011 محمد عبدالعزيز غانم عبدالوهاب الغانم 450.00                   
KW00025466 خالد مبارك حمد هادى الزوير 2,021.00              
KW00787866 Tعبد الهادى صالح عبدالهادى مبارك العج 1,200.00              
KW00894545 Tسعود سالم عبيد سالم فروان العج 643.20                   
KW00541270 افتخار يعقوب السيد يوسف عبدR الرفا? 800.00                   
KW00846111 ا [sالراشد المحمد الرشيد بوخ tجواهر نا 200.00                   
KW00572185 انور محمد عبداللطيف مبارك الفهد 40.00                      
KW00390750  "iدعيج الركي Rنايف عبد 10,000.00           
KW85220256  "iدعيج الركي Rصعفق عبد Rعبد 15,000.00           
KW00515481 عبدR محمد عبدR المشوح 580.00                   
KW00242967 كه الكويتيه للتمويل واالستثمار ال_~ 11,000.00           
YE00654218 نبيل محمد اسماعيل محمد 200.00                   
KW00678689 hحسن كاكو Rعبد Mعي 20,000.00           
KW00568690 كه المركز الماh الكوي�i ش.م.ك ~r 41,836.40           
IN04578451 SHABBIR ASGER SURA 400.00                   
KW00995312 احمد حبيب طاهر حبيب ابل 2,800.00              



KW00285541 عدنان محمد نور عبدR عe العو¤]  10,000.00           
SA00287553  "iمنصور بن مسفر بن حبيليص العتي 200.00                   
KW00698563 وداد عe عبدالرضا عe البناى 1,200.00              
KW00154677 eفايز سالم مض� دغفق الصلي 299.00                   
KW00993607 وليد صالح عبدالعزيز صالح الشميمرى 1,700.00              
KW00029874 يوسف احمد سيد رضا باقر الطبطبا#�  41.40                      
CA01082756  [iبي عمر عصام الدين حامد ال_~ 3,100.00              
LB00782556 را  يوسف فقيه 650.00                   
JO00744505 عدh صالح سليم الشاويش 2,000.00              
KW00996566 ابراهيم يعقوب جاسم الفودرى 200.00                   
KW00524167 محمد عبدR را¤] سعد المياس 800.00                   
KW81540453 عمر يوسف صالح عبدالجليل الكندرى 679.00                   
CA00215478 HASAN SAMMAN 1,444.00              
SY00996732 حسن حمد الرحيل 3,350.00              
KW00065928  "iمحمد صالح العتي Rهدى عبد 383.60                   
KW00181855 طالل عيM السعيدى النوفل 473.00                   
KW00643968 محمد ابراهيم جاسم العe الشيبا#]  559.00                   
LB00256984 HASSAN SOBHI ALAMA 1,600.00              
LB00851643 FINANCIAL FUNDS ADVISORS INTERNATIONAL 11,445.00           
LB00631979 محمد عمر زين 0.40                         
LB00645514 فريد يوسف بركات 4,300.00              
UK00604913 JAFFAR SADIK ALLAWI 6,300.00              
CA00452180 RACHED EL TOUKA 1,100.20              
LB00021501 كامل فارس معروف 300.00                   
LB00827443 فهد محمد سعيد عكام 0.20                         
LK00545211 JOHANN SHAINE LAZARUS 61.80                      
JP00064936 MASAHIRO MORIYA 400.00                   
JP00630288 NAOHISA INOUE 34.00                      
JP00154856 TAKAHIRO MISHIMA 200.00                   
JP00125740 KENJI OYAMA 400.00                   
JP00148758 SHINTO AMANO OR KIMIKO AMANO 200.00                   
JP19041961 YUKIO TANAKA 1,200.00              
JP00995812 MIKIO AOKI 396.00                   
JP00259401 TAICHI SUZUKI 84.00                      
JP00854428 KENICHI TORII 960.00                   
JP00429140 JUNSUKE USAMI 200.00                   
JP00659877 DAISUKE YAMADA 100.00                   
JP00521398 NORIHITO YOSHIMURA 400.00                   
JP00621170 MASAKO OGIWARA 100.00                   
JP00648900 MASAYOSHI TANAKA 40.00                      
JP00523367 MASAMI MURATA 800.00                   
JP00559630 DAISUKE TANIGUCHI 100.00                   
JP00995218 TOMOKI KUMAGAI 220.00                   
JP00125547 KAZUKI YAMASHITA 495.80                   
JP00346589 YUSUKE KUMAO 100.00                   
JP00785621 KOJI UENAKA 10,200.00           
JP00601887 YUSAKU SATO 60.00                      
JP00379857 KAZUYUKI TAKANASHI 1,800.00              
JP00824503 KAZUYUKI SUMI 1,000.00              
JP00629458 MASAKI YAGI 62.00                      
JP00378459 KOICHI MORIHIRA 670.00                   
JP00619947 TAKANORI FUKAMI 140.00                   



JP00236654 YUICHI OKAWA 170.00                   
JP00151247 MASATAKE HARUNA 290.00                   
JP00425740 ATSUSHI HARUTA 200.00                   
JP00769381 MASAYA SKAMOTO 40.00                      
JP00798034 YASUAKI KODAMA 300.00                   
JP00659987 RYUTARO YUMOTO 240.00                   
JP00646781 MASANARI KITAMOTO 116.00                   
JP00705891 NAOKI FUKUDA 100.00                   
JP00189720 NORIKO TOMITA 200.00                   
JP00615844 ATSUSHI TONODA 160.00                   
JP00715219 ATSUSHI KOBAYASHI 400.00                   
JP00196580 SHINJI MASUDA 400.00                   
JP00194367 ZHIFA HUANG 200.00                   
JP00612945 ATSUSHI ISHII 200.00                   
JP00623103 SACHIE KAWASAKI 380.00                   
JP00623394 KENICHI YASUDA 800.00                   
JP00582201 HIROYUKI ISHIKAWA 260.00                   
JP00621554 YASUHIRA YAMAMOTO 20.00                      
JP00469381 DAISUKE FUKASAWA 260.00                   
JP00323526 SHIGEHIRO KITAGUCHI 140.00                   
JP00625808 NAOTO KUMAGAI 120.00                   
JP00120245 HIROYUKI OGIHARA 760.00                   
JP00821699 AKIRA ARII 280.00                   
JP00852165 MOTOSHI KASAJIMA 400.00                   
JP00987572 MARIKO SAKURAI 40.00                      
JP00187982 KAORI KOIKE 120.00                   
JP00521301 TAKAHIRO HIRAKAWA 60.00                      
JP00758314 KOJI SATO 140.00                   
JP95110202 AKIRA OGUCHI 100.00                   
JP00715216 KOICHI NAKANO 40.00                      
JP00625584 HIROKO SASAKI 1,200.00              
JP35788965 SHINJI MIZOGUCHI 960.00                   
JP00653347 TAKAYUKI SAITO 60.00                      
JP00978120 SHINNOSUKE NAKAMURA 400.00                   
JP00821698 HIROKI MOCHIZUKI 560.00                   
JP00251440 TATEO WADA 60.00                      
JP00570465 RYOKO OBAYASHI 100.00                   
JP00715213 TETSU KATSUTANI OR JUNKO KATSUTANI 40.00                      
JP00963465 YASUHIRO KOSHIBA 26.00                      
JP00379819 TAKAYUKI TOYODA 760.00                   
JP00529422 JUNJI KUMASA 275.40                   
JP00118219 MASAYUKI KAJIURA 2,890.00              
JP00987583 TAKASHI INOUE 88.00                      
JP00124503 TATSUNORI OKADA 400.00                   
JP00687485 TOSHIMI HIGUCHI 160.00                   
JP00825152 TOSHINORI ABE 240.00                   
JP00668970 TAKAYUKI SUMIDA 305.00                   
JP00251400 SHINGO IKAMI 260.00                   
JP00957157 SHIGEKAZU IDO 300.00                   
JP00978152 TADASHI TERAUCHI 144.00                   
JP00630212 TOMOHIRO HASUDA 100.00                   
JP00379850 TAKAYUKI ISHIHARA 40.00                      



JP00846308 SATOSHI HANASHIRO 40.00                      
JP00621320 KOICHI SEGO 220.00                   
JP00615877 CHIYOMI ONOUE 400.00                   
JP00521638 HIROYA NUMATA 34.00                      
JP00821632 TOSHIO UEHARA 200.00                   
JP00954708 TOSHIYUKI HAGIMORI 30.00                      
JP00987577 HARUTAKA YAMADA 200.00                   
JP00962201 YASUTERU KIKUNAGA 240.00                   
JP00826997 MASAYUKI TSUBAKI 50.00                      
JP00390758 AKIHIRO KAWASHIMO 340.00                   
JP00201379 AKIKO YAMAMOTO 120.00                   
JP00855882 KENICHI UEHARA 60.00                      
JP00959132 MASAYUKI CHATANI 160.00                   
JP00723354 RYOJI HORIUCHI 400.00                   
JP00987578 KAZUHIRO TAYA 100.00                   
JP00521339 KYOSUKE UMEMORI 112.00                   
JP00821740 KOICHI FUJITA 800.00                   
JP00596482 KEIJI IKEMATSU 40.00                      
JP00736903 TSUNEHIRO OGATA 200.00                   
JP00946285 MUNENARI ITO 90.00                      
JP00658484 KEITA YAMADA 120.00                   
JP00805846 TAKAYUKI HORIE 40.00                      
JP00210147 HITOSHI KIKU 200.00                   
JP00279850 TAKANORI KATO 180.00                   
JP00710485 AKIRA ASAKAWA 250.00                   
JP00569300 TAKEHIRO HIRAI 20.00                      
JP00469806 TOSHIYASU TAKAHASHI 200.00                   
JP00152415 SHIGERU TOMITA AND AKIKO TOMITA 200.00                   
JP00529978 HIDEAKI OKURA (OHKURA) 100.00                   
JP00985672 EIJI KOJIMA 40.00                      
JP00134691 HIROYOSHI SASAKI 40.00                      
JP00978963 KAZUO SHIMOKAWA 40.00                      
JP00645921 RYUTO HOSHI 160.00                   
JP00961254 KUNIO NIWA 200.00                   
JP00628703 FUTOSHI TSUDA 400.00                   
JP00274580 YOHEI KIKKAWA 440.00                   
JP00713562 TAKESHI NAKAJIMA 20.00                      
JP00359860 TAKASHI YASUI 60.00                      
JP00965470 KEITA SAKAGUCHI 200.00                   
JP00135980 KENJI KASAKAWA 100.00                   
JP00987580 JUN IWASE 260.00                   
JP00512559 HISAO KAWAKAMI 2,700.00              
JP00015865 KATSUO NAGASHIMA 200.00                   
JP00625589 MASASHI CHIBA 200.00                   
JP00379903 TAKANORI NAKAGAWA 240.00                   
JP00730231 KAZUAKI SUDO 200.00                   
JP00379058 SHUJI KACHI 580.00                   
JP00523147 KAZUNORI NUMATA 160.00                   
JP00631526 HIROKAZU ITO 173.60                   
JP00521147 JUN HIRANO 220.00                   
JP00630114 HIDETAKA SUGIURA 400.00                   
JP00861307 HIDEAKI ISHII 120.00                   



JP00652170 TETSUYA TSUTSUMI 200.00                   
JP00346890 KAZUO WATANABE 60.00                      
JP00631452 MASAKI TAKEI 200.00                   
JP00625879 ICHIRO KADONO 120.00                   
JP00605887 TAKAYUKI YAMAGUCHI 80.00                      
JP00646210 TAICHIRO SHIBATA 200.00                   
JP00591173 TAKESHI WAKINO 400.00                   
JP00379050 SADAHIKO NAMIKI 53.80                      
JP00625877 KIYOSHI KANAMORI 480.00                   
JP00764068 TOSHIRO KOBAYASHI 200.00                   
JP00340270 KAZUMASA HIGASHINO 40.00                      
JP00654050 KEI HATTORI 400.00                   
JP00612470 HITOSHI KAWAGISHI OR AKIKO KAWAGISHI 200.00                   
JP00624985 TOSHIMI ISHIMARU OR TSUYOSHI YOSHIOKA 200.00                   
JP00630012 TOMOKAZU HIROSE 60.00                      
JP00658524 NAOMI MISAWA 1,300.00              
JP00645419 HIDEMASA KAWAMURA 200.00                   
JP00357803 SHIMPEI ISHIDA 155.40                   
JP00082699 AKIHIRO KOIKE 500.00                   
JP00821978 MASAFUMI MACHIDA 90.00                      
JP00952270 MASANOBU KAKIZAWA 10.00                      
JP00031052 ATSUSHI KOMURA 140.00                   
JP00316017 TAKAYUKI SEKIYA 100.00                   
JP00798650 KENJI SUGAWARA 228.80                   
JP00958870 KANOKO NAMBA 508.00                   
JP00946559 TATSUHISA YAMAMOTO 70.00                      
JP00825147 MANAMI AKATSUKA 210.00                   
JP00789806 TAKAHIRO HEBOKI 300.00                   
JP00102546 MASANORI INOUE 120.00                   
JP00780358 TATSUNORI KAMIYA 100.00                   
JP00625412 HIDEO HIDAKA 700.00                   
JP00991234 MAKOTO OHSAKO 100.00                   
JP00624478 EIRO YAMAMOTO 260.00                   
JP00369808 KEIJI INA 200.00                   
JP00790361 NORIHIDE SASAKI 80.00                      
JP00863215 KEITA KUMAMOTO 400.00                   
JP00649980 TAKAHIRO HORII 200.00                   
JP00529947 HIDEKI NAKASUGA 60.00                      
JP00456161 MIKIO KOMAMIZU 80.00                      
JP00364125 SHOICHIRO KONNO 183.40                   
JP00457410 HIROYUKI INOUE 60.00                      
JP00674041 MITSUYO OBASE 100.00                   
JP00652102 TARO KOMAMI 600.00                   
JP00951478 SHINJI UESUGI 60.00                      
JP00398609 KOHJI KANOH 400.00                   
JP00765931 KAZUOMI MORI 200.00                   
JP00629978 SATOSHI SHIRAISHI 266.00                   
JP00948751 HIDEAKI TAKEMURA 100.00                   
JP00654024 YOSUKE OTSUKA 200.00                   
JP00648020 YOSHIFUMI HOSOKAWA 220.00                   
JP00925166 MIWA SATO 120.00                   
JP00825166 KAZUHIRO YOSHIDA 100.00                   



JP00512932 HIKARI TANIMOTO 280.00                   
JP00364403 NOBUYUKI SANO 60.00                      
JP00943451 HIJIRI MASUKI 200.00                   
JP00987573 MASATO OKA 18.00                      
JP00698574 JUNICHI SHIINO 60.00                      
JP00650321 KAZUYASU ISHIDA 729.00                   
JP00747750 TADAHARU MASUNARI 20.00                      
JP00064124 TERUMI YAMAGUCHI 40.00                      
JP00715128 KAZUNARI YAMAGUCHI 180.00                   
JP00629477 HISASHI ARAI 200.00                   
JP00521444 MASATOSHI OKAMOTO 64.00                      
JP00821024 SATOSHI OKAMURA 40.00                      
JP00747747 RIKI SATO 100.00                   
JP00958465 YUICHIRO NISHIHARA 40.00                      
JP00213012 JIN INOUE 260.00                   
JP00658904 NAOKO TAKAHASHI 80.00                      
JP00315746 HARUMI MARUYAMA 140.00                   
JP00362140 TAKAHIRO MATSUI 300.00                   
JP00982101 YASUHIDE IWATA 200.00                   
JP00998542 YUZURU TOKI 40.00                      
JP00693340 KAYO USHIO OR KATSUYA USHIO 240.00                   
JP00137850 NOBUO FUJITA 130.00                   
JP00995210 YOHEI NODA 167.40                   
JP00625477 TAKUMI ITO 100.00                   
JP00625411 FUMIHITO WATANABE 260.00                   
JP00495570 YASUHIRO YOSHIOKA OR TOMO YOSHIOKA 200.00                   
JP00970367 HIRONOBU SUZUKI 200.00                   
JP00857991 MAYUMI KITADE 60.00                      
JP00623147 TAKAO FUKUI 100.00                   
JP00547855 KEITA YAMAMOTO 120.00                   
JP00621447 MASAHIRO YOSHIMURA 16.00                      
JP00421077 SUSUMU SAKAMOTO 100.00                   
JP00620841 SHUICHI OKUBO 100.00                   
JP47479974 SATOSHI INOUE 200.00                   
JP00523644 TOMOHIRO MORIMOTO 200.00                   


