
NIN / رقم المستثمر Name / االسم

 Dividend 
Amount in AED 

 مبلغ األرباح /
بالدرFم

0077643356 عبد+ غازى عبد+ سالم المهرى 4,535.00            
0040541430 سارا غازى عبد+ سالم بن عاشور المهرى 2,535.00            
0069793629 غازى عبد+ سالم بن عاشورالمهرى 2,535.00            
0071882701 ختام يوسف عبد+ مسلما67  2,535.00            
0088586002 غاليه غازى عبد+ سالم بن عاشور المهرى 2,535.00            
0093448115 فيصل غازى عبد+ سالم بن عاشور المهرى 2,535.00            
0010765753 E6 محمد المدف GHسلطان يوسف محمد حس 2,385.40            
0065540140 خالد ناM سليمان ناM العامرى 2,000.00            
0087165517  O7محمد عبدالرحمن سيف الزعا 1,300.50            
0046311562 نجاه اسماعيل االنصارى 1,230.50            
0011561256 عبدالخالق عUV سعيد بن ذاعر 835.00                
0045519261 خليفه الشيخ مجرن محمد 647.20                
0071384103 حصه خليفه الشيخ مجرن محمد 647.20                
0075399799 عV محمد حسن حميد السويدى 400.00                
0007985214 6 الموسوى GHحسن احمد السيد حس 170.00                
0016848167 Eمحمد المدف Vعائشه ع 166.40                
0025578518 Eيوسف محمد المدف 166.40                
0096546891 E6 محمد المدف GHمريم يوسف محمد حس 166.40                
0086388096  O7 G]6̂ المح شيخه مطر محمد مل 100.00                
0016989911 Eمحمد يوسف محمد المدف 21.70                   
0005738889  _̀ بدر عبد+ سعيد بن سعيد المطرو 11.90                   
0001774856  O7عبدالرحمن سيف محمد الزعا 0.50                      
0035084676 bفاطمه حميد محمد حميد المزرو 615.20                
0004589124 احمد مساعد خليفه المرر 570.00                
0099339009 ى G]عنوف سعيد زوجه ضويهر محمد سالم الكث 529.60                
0055701688 ى G]حامد ضويهر محمد سالم الكث 429.60                
JO00965854 6 محمد نبها67  GHمحمد نبهان ام 180.00                
0090912153 ى G]عبدالعزيز ضويهر محمد سالم الكث 23.00                   
0037881384 jعبد+ مال + عبيد ظالم القبي 10.40                   
EG00546228  6o6 ابوخ GHعمرو احمد عبد+ حسن 1,000.00            
0079011135 سعاد محمد محمد عبدالحسان الشمرى 300.00                
IN00436257 MOHANDASAN APPUNNI PUTHUSSERY 100.00                
IN00369852 SINI MOHANDAS 50.00                   
0044092048 حمدان عبدالغفار عبدالخالق عبد+ خورى 46.00                   
0037000590 محمد يحGr محمد سالم المسكرى 24.10                   
0043755571 ى G]الكث Vصالح محمد مسعود الهزاز المسه 12.60                   
0001920618 وهيب معز احمد العطار 0.30                      
IN00125874 ASHOK KUMAR NARAINDAS 0.20                      
0017356778 wصالح عبد+ كمص  المنها 1,253.80            
0032639045 العبيده خليفه زوجه حمد خويتم العامرى 80.20                   
0062707266 لبنه سعيد عV المسكرى 415.40                
0072462630 ى G]فاطمه ثا67 محمد ماجد المه 182.70                
0003220514 هالله مبارك كلفوت صالح الراشدى 130.00                
0079807650  6rحسن الحوس Vاحمد ابراهيم ع 1,300.50            
0019141312 Vحوراء عبدالوهاب ال ع 1,150.20            
0063952997 Vفاطمه عبدالوهاب ال ع 1,150.20            
0074235727 Vعبدالوهاب حسن محمد ال ع 1,150.20            
0066074772 Vه جاسم ال ع G]سم 748.90                



JO00679931 كمال رشاد كمال عبدالكريم 268.00                
IN00653248 GAUTAM REDDY KUMBAM 100.00                
0096769478 bسيف المزرو Vريم راشد مبارك ع 2,321.10            
0099786675  Ubالمزرو Vراشد مبارك ع 250.00                
0025352465 ماجد سيف سالم طماش  المنصورى 186.40                
0008781232 jمحمد نجم محمد عبدالرحيم القبي 330.00                
0027102002  �rثا67 مرشد ثا67 مرشد غنام الرمي 1,110.00            
0045459212  �rمحمد مرشد ثا67 مرشد غنام الرمي 1,110.00            
0010265810 Vخديجه عبيد خميس  ع 615.20                
EG00856974 جمال الدين فؤاد عبدالسميع بدوى البنان 2,200.00            
EG00427615 طارق حسن السيد احمد مراد 35.00                   
0091396447 سعيد اسماعيل عباس  اسماعيل الخورى 10.00                   
0005462539 شماء مبارك سعيد المنصورى 110.00                
0043344143 مسعوده طه حسن السعيدى 300.00                
SY00748566 ايهم محمد جميل العبد 100.00                
YE00124845 سعيد احمد الشيخ بن هرهره 100.00                
0018982853 ى G]ينه محمد عبد+ عبدول الخم _� 87.90                   
TN00656321 كريم بن سالم عماره 1,629.00            
PS00974887 ه G]خميس احمد عبد+ ابوحص 490.00                
EG00825611 وحيد عبدالقادر عبد+ يونس 330.00                
0079860069  6 GHحس Vمريم احمد زوجه محمد عبد+ ع 400.00                
0027769679 ى O]صالح الع jخلف عي jعي 615.20                
0056075586 ى O]خلف الع jعبد+ عي 615.20                
0012364221 شفيقه يوسف محمد صالح الخورى 149.10                
JO00441280 بش خالد فيصل عويس  م�_ 500.00                
0012923607 ى G]سلطان مطر عبد+ المه 100.00                
0009857410  O7محمد حارب محمد حارب الزعا 120.00                
0021741679 ه محمد زوجه عV طالب احمد محمد ال عل G]من 890.40                
0006473120  Orسعيد عبد+ الكت Mنا 10,000.00         
IN00015479 ABDULLA PUNNAKKAN 30.00                   
0097181518 شيخه سالم ابراهيم 2,300.50            
0068405164 jراشد احمد القبي 615.20                
0058679533 امال محمود زوجه درويش  محمد عV المنصورى 560.00                
0052705110 bغالب حمد عبد+ المزرو 41.90                   
SY00997123 اسامه حنا الحاج 100.00                
EG00365265 Vرحاب السيد محمد ع 23.00                   
PS00648852 نادر عبدالرحمن عبدالهادى سالم شاميه 75.00                   
0056112714 خالد خ6o احمد عباس  الصال� 1,595.60            
0002899455 ملوك داود ارمله خ6o احمد عباس  الصال� 1,160.60            
0020989393 ساره خ6o احمد عباس  الصال� 625.60                
0012454852 عبد+ درويش جعفر خليل البلو� 370.00                
0082010766 يوسف عبدالهادى يوسف محمد الشيخ 3.90                      
0030134959 6 خورى GHعبد+ احمد محمد ام 2,558.10            
EG00072109 محمد وجدى محمد داود 90.00                   
YE00065239  �̂ ف عابد الزري محمد �_ 158.40                
0047938418 فيصل عV احمد نجد 2,908.00            
0085473612 كاميليا عيj مسلم بلعالء 2,443.00            
SY00968540 6̂ محمد محمود مصط 198.00                
IN00741364 NOOR MOHAMMED SAYED 99.00                   
SY23617156 محمد فواز ممدوح القاعا�7  4,008.10            
0049056310 عائشه خلفان راشد محمد السويدى 647.20                
SY00245175 زياد محمود السليمان 62.20                   



0096133295 عبدالمجيد عبدالقادر محمد عبد+ الم 1,448.10            
0070023418 عبدالقادر محمد عبد+ المال 1,344.90            
LB00815547 زياد محمد نحاس 1,160.00            
0034499648 سالم محمد سالم كردوس  عبيد العامرى 1,225.50            
0072292993 فهد محمد سالم كردوس  عبيد العامرى 1,150.20            
0023064425 كردوس  محمد سالم كردوس  عبيد العامرى 615.20                
0092298059 شما محمد سالم كردوس  عبيد العامرى 615.20                
0027937621 محمد سالم كردوس  عبيد العامرى 50.00                   
0093850672 ن محمد خميس  راشد المنصورى 6 G]مخ 2,300.50            
0076666728  6rاحمد خلف محمد الحوس 1,150.20            
0001765203 محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادى 600.00                
0006442486 jه بتال القب O]س 597.50                
SY00526991 رامل اسعد طنوس 250.00                
JO00211010 ̀ محمود حرز+ احمد مو 7.80                      
0001130850 عفراء سيف راشد 2,321.40            
0004678199 مريم سالم خلفان 80.50                   
0082018066 ى G]احمد عوض  الكث Vع 624.50                
0065326853  _̀ 6 عبد+ البلو GHموزه لشكرى سالم 85.00                   
LB00651479 وائل عبدالقادر عبدالملك 200.00                
0014993574 عV محمد عV ابراهيم المنصورى 2,305.00            
0090217287 ى G]سعيد عبد+ راشد مطر المه 1,241.50            
IN00772900 HAROON SULEMAN AZMI 7.50                      
PK00578392 ATAULLAH ABDUR REHMAN 100.00                
PS00357430 اسماعيل سالمه عبدالرحمن عوض + 100.00                
0023448498  U

احمد حسن عبد+ العو�6 39.00                   
OM00652020 jسعيد بن حمدان بن سند الري 4.60                      
0065705179  6rحسن احمد الحوس Vع 1,900.10            
US00579580 RASIN KADRI MUFTI 2,169.60            
0066812409 فاطمه هالل خاطر المعمرى 1,230.50            
0087215617 مرزوق عبيد خميس  المري�6  1,150.20            
0026141901 عبد+ احمد حسن المرزو��  867.80                
0098745629 محمد عV حمد عV المرر 400.00                
0031240101 اسماعيل عبد+ احمد حسن المرزو��  258.00                
0001068327 محمد فراس  عV محمد اسماعيل قش� 100.00                
PS00915432 عطا عبداللطيف محمود ابورمضان 100.00                
PS00457704 نظ� محمد زمزم 60.00                   
YE00359947 صالح نا�O عV عبدالرب 50.00                   
0008167738 خديجه درويش  زوجة محمد صالح احمد المال 7,305.50            
0044849449 6 درويش  عبداللطيف الخورى GHحس 2,506.50            
0020518551 يوسف درويش  عبداللطيف محمد الخورى 0.10                      
0005212511 bنعيمه عبد+ غانم المنا 9,000.00            
0063561755 سم[G �حان احمد نمر 3,541.50            
7524483771 السيده هند عبدالجليل محمد عبدالرحيم 3,400.00            
0099565621 jالقبي Vحصه خليل سيف ع 2,500.00            
0007482729 يف المرزو��  يحGr محمد �_ 2,442.00            
0092687693 يف المرزو��  جاسم يحGr محمد درويش �_ 2,442.00            
0004897976 bقماشه محمد زوجه فارس  مكتوم المزرو 2,300.50            
JO00989853 صونيا سليمان محمد وادى 1,790.80            
EG00251986 حمزه محمد حس6r حمزه عبدالحليم 1,772.70            
0063941682  O7 G]حمده عوض  راشد زايد المح 1,632.50            
0006245250 سل� خلفان سالم سح� الهاجرى 1,540.00            
0019409441 محمد نوفل عبدالكريم عبده عبد+ 1,513.50            



0018323228 ايمان نوفل عبدالكريم عبده عبد+ 1,407.60            
0060006585 عمر نوفل عبدالكريم عبده عبد+ 1,402.70            
0069975456 عبد+ سعيد م[G عبد+ احمد خورى 1,324.20            
0002348972 نادره سعيد احمد 1,257.30            
0026095470 محمد مناف صالح شهاب عبدالهادى الهاش� 1,000.00            
PS00753966 صالح توفيق صالح عبدالجليل 700.00                
0028479586 bمكتوم فندى غانم المزرو 677.90                
0090222346  6rجاسم محمد عبد+ احمد الحوس 612.60                
USA0023556 JALAL THAHER ELJAYYOUSI 600.00                
JO00562874 Vفداء محمد سعيد احمد ولد ع 415.00                
JO00774678 شكرى كاظم شكرى المoى 407.40                
LB00218293 سمر رؤف الخطيب زوجه مالك عزام 400.00                
0087623049 خلف عبد+ رحمه الحمادى 327.40                
0004768723 محمد عبد+ محمد عبد+ المرزو��  322.50                
JO00084302 بش مازن مفرح مف�6 م�_ 310.00                
CA00136547 SAMER MARMASH 300.00                
0005819588 رايه مرشد سعيد الغني� 270.00                
SY00918274 سلمان يوسف بوعرب 200.00                
0048634717 ̀_ زوجه صالح عV صالح يوشي� كتويا 150.50                
0087697044 wاحمد ربيع احمد سعيد المنها 100.00                
0097149562  O7 G]المح Vاحمد عتيق محمد ع 100.00                
0053407876 Vاحمد خادم مبارك عباد الهام 41.80                   
USA0052164 TAMEEZUDDIN ANSARI 27.00                   
0043667316 جمال ناM مبارك يسلم باحميش 21.50                   
PS00102554 محمد زاهر الحكيم 9.00                      
0074456987 jسعيد حمود حمد رحمه الشام 2.10                      
IN00261757 GANGA DEVI PUNNAM 100.00                
0002322370  �rعبد+ حميد الرمي Vحميد احمد ع 270.00                
0004582171  �rعبد+ حميد الرمي Vمحمد عبد+ ع 11.50                   
0093625025 زياد عمر زياد جعفر العسكرى 100.00                
0054578756  �rاسماء سلطان الرمي 2,300.50            
0095287343  O7الغواص  الزعا Vساره حميد سعيد محمد ع 210.40                
0097512733 عب[G نواف محمود 210.40                
JO00991893 عV محمد محمود الحبش 649.20                
0028585266 6 الخورى GHفيصل عبدالجليل عبد+ حس 125.00                
0095298143 خالد احمد باعبيد 83.50                   
0013285944 خديجه احمد العر̀_  4,152.20            
0004343726 عبدالكريم عV سالم ال سلوم 3,273.80            
0064225911 عV عبدالكريم عV سالم ال سلوم 1,214.50            
0067300029 فوزيه عبد+ السعد 1,214.50            
0097634991 هند عبدالكريم عV سالم ال سلوم 420.00                
0087124639 عائشه عV عبيد محمد الفزارى 20.00                   
0089098221  �rخالد خميس  ب� الرمي 10.00                   
0021045762 سلطان محمد عUV حميد السويدي 2.00                      
0003265998 Eخالد عبد+ محمد كبيس  الياف 4,481.00            
0072343505 عوض  عايض  سعيد عيضه العامرى 4,103.10            
0019930859 احمد محمد الجفرى 1,244.10            
0004252300  _̀ عائشه سالم راشد بخيت المطرو 720.50                
0057087109 صالح عبدالعزيز احمد شعالن 700.00                
0098775651 عمر ابوبكر احمد عوض  باعبيد 500.00                
EG00589645 عبدالعزيز محمد صال ح الدين عبدالعزيز 500.00                
0004098955 نواف عبد+ ابراهيم عبد+ الزوى الش� 280.00                



0081136424 Eفاطمه عبد+ محمد كبيس  الياف 216.60                
IN00953247 RODRIGUES FRANCIS JOACHIM 200.00                
0091947059 محمد احمد محمد خورى 132.00                
PS00253101 احمد عبد+ ايوب 88.00                   
EG00625866 رانيا عبدالحميد محمد سليمان 50.50                   
EG26513718 شهاب الدين عبدالحليم كساب 17.50                   
YE37538105 عاطف محمد عيظه التمي� 2.30                      
0029299633 عبد+ صالح عمر عV سالم ال بريك 0.70                      
0068857933  O7حسينه سليمان زوجه بنهان اليعر 615.20                
0048082807 جمال ماشاء+ محمد عباس  الخورى 2,355.70            
JO00451274 ردينه احمد عبدالقادر حامد 600.00                
0065272639 مرفت اسماعيل سلمان محمد الجرجاوى 390.40                
PAK0031285 UMAIR KHAN SHER AFGHAN KHAN 200.00                
JO00095625 ف ابراهيم حسن صباح ا�_ 60.00                   
EG00847574 كريم محمد السيد محمد ز� 50.00                   
0006772902 عبد+ زيد محمد صالح الهالw الش� 0.40                      
0004137368 سليمان عV الجادى 615.20                
IR80523936 باسمه مهدى شايان 219.00                
PK00557812 AMNULLAH RAHIM BUKHSH 100.00                
0002217781  O7روضه مفتاح مبارك سعيد بخيت الزعا 44.00                   
IN12553498 VADAKKAN FRANCIS 11.50                   
JO00842771 وليد ادريس  محمد زغب 9.70                      
0057529214  O7 G]عائشه سيف عبد+ المح 11,304.10         
0003288943  O7 G]الحاج عبد+ خليفه المح G]عب 1,029.60            
0080793480  O7 G]سناء الحاج عبد+ خليفه المح 1,029.60            
0088664553  O7 G]الحاج عبد+ خليفه المح Vع 1,000.00            
0020730843 ابراهيم ناM سعيد العامرى 530.00                
SY00985632  _̀ عادل محمود انبا 800.00                
0034211349 نجيبه عاشور احمد سعيد 1,010.40            
EG00901105 طه ز� طه طوبار 130.00                
0008293452 نوره عبد+ احمد محمد بن فهد 2,440.60            
SY00857469 احمد فرحان عمر 116.00                
0015739896 6 الخورى GHمريم محمد حس 46.00                   
0043355109 احمد يوسف عبدالخالق الخورى 46.00                   
0051447460 عيj محمد عبدالخالق الخورى 46.00                   
0061746739 مريم يوسف عبدالخالق الخورى 46.00                   
0074495412 ابراهيم عبدالخالق عبد+ الخورى 46.00                   
IN00778710 BIJU MANIYAMKERIL JOSEPH 131.50                
0048001900 عم[G سعود محمد عرار الظاهرى 15,974.40         
0078686814 ه شليويح سعود محمد الظاهرى G]م 20.90                   
0052968302 يفه السيد محمد عبدالقادر _� 1,262.40            
0079000883  Oفاطمه سعيد عبيد سعيد سالم الطني� 1,465.20            
0069043976  Oسحر سعيد عبيد سعيد سالم الطني� 298.60                
0064335714  Oاما67 سعيد عبيد سعيد سالم الطني� 298.50                
0088733348  Oايمان سعيد عبيد سعيد سالم الطني� 298.50                
0096603405  Oسعيد عبيد سعيد سالم الطني� 30.90                   
0046732554  6rخميس  محمد الحوس Vمحمد ع 490.60                
0010570074  6rخميس  محمد الحوس Vعدنان محمد ع 41.40                   
0060610787  6rخميس  الحوس Vخليفه محمد ع 41.40                   
0059954302 مرفت عدنان بوشناق 29.80                   
0018623699  6rخميس  محمد الحوس Vاحمد محمد ع 23.00                   
0045417086  6rخميس  محمد الحوس Vسالمه محمد ع 23.00                   



0050351758  6rخميس  الحوس Vمحمد ع Vع 23.00                   
0092836094  6rخميس  محمد الحوس Vحمدان محمد ع 23.00                   
0052021250 مها ب� بن حامد 22.10                   
0026653640 حليمه عبد+ صالح 12.30                   
0002742573  6rخميس  محمد الحوس Vحمد محمد ع 10.40                   
0066959752 صالح احمد صالح خليل مريش 11.30                   
0033635263 علياء سالم محمد العمر المنصوري 215.00                
0053324004 هزاع محمد عV مصبح 12.30                   
0056473261  6rجاسم محمد حسن الحوس 12.30                   
0057145970  6rخالد جاسم محمد حسن الحوس 12.30                   
0061460563  6rريم جاسم محمد حسن الحوس 12.30                   
0070683753  6r6 جاسم محمد حسن الحوسrم 12.30                   
0074140910  6rاحمد جاسم محمد حسن الحوس 12.30                   
0088951721  6rمحمد جاسم محمد حسن الحوس 12.30                   
0097762599  6rافراح جاسم محمد حسن الحوس 12.30                   
0094413182 jاحمد فاضل محمد الشام 28.90                   
0012301166  _̀ فاطمه مراد محمد البلو 133.60                
0027517519 6 محمد الزرعو67  GHعبدالسالم محمد ام 52.30                   
0062372305 لطيفه عبدالرزاق عقيل خورى 40.20                   
PS00456328 نادر صد�� الخطيب 300.00                
0008715578 محمد سالم سعيد الحجرى 5,000.00            
0092257570 j6 صالح القبيrم 2,300.50            
0009644136 سهام خليل نظ�U ابراهيم عالء الدين 100.00                
0098640130 ى G]عبدالرحمن محمد االم 2,321.10            
JO00542622  6 GHعدنان عبدالكريم عبد+ حس 472.50                
JO00358253 ى احمد تفاحه G]احمد خ 6.30                      
EG00769022  6 GHها67 جمال سعد حس 187.70                
0032551713 امينه سلطان سيف سلطان 615.20                
0005626235 6 حسن سعيد بامجبور GHحس 251.60                
0073946101  6̂ عV صالح عبدالخالق صالح العفي 250.00                
JO00125865 wسالم عبد+ سعيد شو 39.20                   
0037799061 bالعنود محمد غانم سعيد المزرو 70.00                   
0035489660 بخيته سالم حميد الضحاك المنصورى 98.70                   
EG00645015 6̂ الحمام� 6̂ عبدالعزيز مصط محمد مصط 500.00                
0085939044 6 الخورى GHعبدالباسط عبدالجليل عبد+ حس 575.00                
0085403215 خالد عبدالغفار عبدالخالق عبد+ الخورى 46.00                   
0023033252 bشمسه محمد المزرو 12.30                   
0060024743 bه محمد المزرو G]م 12.30                   
0061956384 ى G]يف ام طالل اسد محمد �_ 8.10                      
0005542847 bعبيد حميد المزرو Mراشد نا 2,889.30            
0008850085 bعبيد حميد المزرو Mنا 2,889.30            
EG00985685 يف محمد الباسل سيد _� 550.00                
0049380887  O7احمد حمد الزعا 1,124.50            
0003618447 Vالهام Vمحمد ع Vسعيد ع 180.00                
0086926090 مانع صالح محمد عV المال 133.10                
0099253593 قبيل عبد+ بيات المري�6  2,300.50            
0027652746 عبد+ قبيل عبد+ بيات المري�6  1,230.50            
0030471104 مبارك قبيل عبد+ بيات المري�6  1,230.50            
0004580050 jعبد+ محمد القبي & jاحمد محمد القبي 77.00                   
0024524515 محمد حمد محمد عبد+ النعي� 590.00                
0001376839 خوله محمد يوسف الخورى 100.00                
0045673033 فاطمه مانع زوجه عV محمد حمد حماد 882.70                



EG00015251 نبيل حسن ابوالنجا 200.00                
0055663344  6rورثه المرحوم احمد ابراهيم جاسم الحوس 903.00                
0024072710  6rفاطمه عادل الحوس 46.00                   
0031953572  6rمحمد عادل الحوس 46.00                   
0056050645  6rراشد عادل الحوس 46.00                   
0072696037 Vاميمه عبدالعزيز ع 46.00                   
0086579478  6rبسمه عادل الحوس 46.00                   
0094519182  6rعائشه عادل الحوس 46.00                   
EG00983217 يف بركات زينب عبدالمنعم �_ 80.00                   
BH00652158 حسن عبد+ احمد عبد+ 207.00                
0067014621 فاطمه يوسف عبدالرضا النويس 5,847.60            
0031727790  _̀ عيj محمد عبد+ حا�O كرا 19.20                   
0034491238  _̀ عبد+ محمد عبد+ حا�O رضا كرا 18.60                   
0034422374  _̀ محمد عبد+ حا�O رضا كرا 16.40                   
0062209394  O7عبيد ابراهيم ضليع الزعا 48.10                   
0082893206  O7راشد عبيد ابراهيم ضليع الزعا 48.10                   
0023674415  O7الزعا Mابراهيم نا Mشما نا 12.30                   
0062279259 سلطان صالح اسعد ثابت 2.40                      
0061978564 bمحمد ضا� ابراهيم محمد المزرو 4,000.00            
0080039485 bمسعود ابراهيم محمد عبد+ المزرو 3,870.70            
0067670223 bمحمد ابراهيم محمد المزرو 3,800.00            
0013895681 مريم خليفه احمد سيف السويدى 1,429.70            
0089375962 ى G]شمسه هزيم طارش  المه 41.90                   
0016712070 bاحمد مطر خميس  خلفان المزرو 3,150.20            
0028644408 bمطر خميس  خلفان المزرو 1,214.40            
0006003619 bبدر مطر خميس  خلفان المزرو 1,150.20            
0008739723 bعائشه مطر خميس  خلفان المزرو 1,150.20            
0012362231 bمريم احمد زوجه مطر خميس  خلفان المزرو 1,150.20            
0047560997 bعبدالعزيز مطر خميس  خلفان المزرو 1,125.50            
0037864903 bورده مطر خميس  خلفان المزرو 695.20                
0043730115 bخديجه مطر خميس  خلفان المزرو 615.20                
0085044346 bعفراء مطر خميس  خلفان المزرو 615.20                
0051899179 bشيخه مطر خميس  خلفان المزرو 400.20                
0041903748 bسالم مطر خميس  خلفان المزرو 115.90                
0042418567 bهالل مطر خميس  خلفان المزرو 0.20                      
0045733971 هادى عايض  مطرف العامرى 1,429.70            
LB00918744 غم 6M O7فؤاد ا Oنا� 1,000.00            
0006650537  6Mظبيه مرزوق زوجه سعيد مبارك طحنون حا 55.00                   
IN00764412 ROSARIO VAS VALERIAN 1,070.00            
CA00291790 MUSTAFA SHABBIR 5,510.00            
0061195391 حمد عبد+ محمد عبد+ الماس 25,169.60         
0068014142  �rمريم محمد عبد+ الرمي 1,214.50            
0028911963 طارق راشد سالم حسن عV عنون النعي� 2,300.50            
0081858472 jاحمد يهويل محمد القبي 1,320.00            
0013465686 جاسم احمد جاسم احمد المنصورى 710.00                
0032486714  O7الكر Vع bحسن مر 332.90                
0012889657 سالم عبدالرحمن عبد+ العطاس 287.50                
0064720307 wطارق عبدالقادر هادى احمد القبا 166.00                
SA00349822 6 العطاس GHنضال بن زين بن حس 126.50                
JO00352892 6 عبدالكريم ابراهيم GHحسام ام 122.80                
0069242618 6 اسماعيل زعرب GH6 انور حس GHحن 119.00                
LB54896265 دينا محمد عبدالساتر 96.00                   



0026225144 bجواهر غيث حمد محمد المزرو 61.00                   
IN00652419 BINNY ABDUL AZEEZ FEROZ 4.00                      
PS00654262 محمود عبدالهادى ايوب 1.90                      
0037787164 لمياء نo الطا¤7  3,008.90            
0020364887 بدر محمد حمد سعيد العري� 244.60                
0098667756 ى G]عبد+ هالل محمد هالل المه 59.00                   
0056584755 ى G]فاطمه هالل محمد هالل المه 58.00                   
0005857488 ى G]مهره خلفان زوجه هالل محمد هالل المه 57.00                   
0011294541 جاسم محمد عبد+ حيدر الحمادى 178.20                
0017220117 سعيد محمد عبد+ القمزى 79.20                   
0003987626 wعطوفه المنها Vمريم عمر ع 12.30                   
0005478056 wعطوفه المنها Vعمر ع 12.30                   
0007662342 wعطوفه المنها Vعبد+ عمر ع 12.30                   
0022045147 wعطوفه المنها Vحمد عمر ع 12.30                   
0042996149 wعطوفه المنها Vعاطف عمر ع 12.30                   
0048685936 wعطوفه المنها Vرحمه عمر ع 12.30                   
0067198976 wعطوفه المنها Vقمر عمر ع 12.30                   
0075131883 wعطوفه المنها Vعايده عمر ع 12.30                   
0079593119 wعطوفه المنها Vعمر ع Vع 12.30                   
0051346415 محمد حسن محمد حميد المنصورى 787.50                
0025631177 ابوبكر عمر ابوبكر عمر الشيخ ابوبكر 930.00                
0025896511 هاشم عمر ابوبكر عمر الشيخ ابوبكر 156.80                
0025865847 عمر ابوبكر عمر الشيخ ابوبكر 15.10                   
0043736987 سالمه زايد محمد الفال� 1,300.50            
0007840012 رباب احمد زوجه عV محمد ابوحليقه 100.00                
0005589451 راشد سعيد محمد حوفان المنصورى 10,000.00         
0098741365 ماجد سعيد محمد حوفان المنصورى 8,000.00            
0005410254 jعبد+ غرير محمد العوجان القبي 1,084.80            
0048407927 jخالد غرير محمد العوجان القبي 23.00                   
0042688045 عبد+ كرم محمد مراد 12.30                   
0036625986 مريم سيف عبدالرحمن سيف الخ6o شوي¥ 365.80                
0004471989 سالم خلف عV الحمادى 500.00                
0005178052 jمحمد سهيل محمد راشد الشام 22.00                   
JO00276522 عيj الياس  يوسف الياس  جحا 39.00                   
IN00989076 VENKATARAMAN PRASANNA VENKATESAN 400.00                
0009628160 سعيد خليفه سعيد عوضه المري�6  300.00                
PS00214785 ماجد محمد قدروه 200.00                
SD00586325 عبدالوهاب احمد تاج الدين احمد 200.00                
0005584669 bمريم غيث حمد محمد المزرو 501.90                
0073199454 6 الخورى GHمحمد محمد عبد+ حس 20.30                   
0057493032 مريم عيj خميس 10.40                   
0041634536 ساره جابر عV جابر شافعه المرى 80.00                   
EG00525877 كمال عبدالمجيد محمد افندى 70.00                   
JO00659828 6̂ جابر الرجب ريم مصط 50.00                   
0025951345 م6r عبيد سالم جمعه ساحوه السويدى 10.00                   
0062148467  O7الكر Vع bمبخوت مر 10.00                   
JO00214514 احمد نظ� فارس  سعيد 162.50                
0017577214 كريمه احمد بو دبس  زوجه خالد احمد جواد ا 1,800.00            
0002580369 سالم عV عبد+ سويد 160.80                
0065614889 عادل راشد احمد حسن المرزو��  100.00                
IN00778899 CHAMAKALAYIL.G. KUTTY 3.10                      
JO00652349 جورج اندراوس  نخله درسه 2,000.00            



0051476984 ى G]عبد+ محمد عبد+ الحم 2,274.60            
0074853676 6 داود االزدى GHغانم عبد+ حس 11.50                   
0088472104 نوره توفيق يوسف الشيخ عبد+ المبارك 2,769.60            
0091668162 عائشه بدر عبيد 2,472.20            
0091350768 ه G]العم V6 ع GHنوره زيد حس 1,546.30            
0049573378 اسماعيل جميل اسماعيل الرم� 1,450.50            
PS00571485 ز G]حسن عبد+ حسن مخ 865.00                
0098787173 امينه سيف ماجد سالم 331.80                
0009788941 ناM احمد صالح الكندى 250.00                
0060041061 خالد سليم سالم سليمان العامرى 210.00                
JO06229228 6 ارشيد GHبرهان محمود حس 200.00                
0083635763  O7ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 165.00                
0025590846  O7ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا Vع 48.10                   
0039115835 ¦ G]خالد محمد البج 24.50                   
0061319883  O7فاخره محمد زوجه ابراهيم عبيد الزعا 21.00                   
0005937786  O7عبيد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 11.50                   
0011596105  O7فاطمه ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 11.50                   
0090716044 خالد صالح عبد+ محمد الحمادى 2,420.00            
0059719590 صالح خالد صالح عبد+ الحمادى 2,300.50            
0097795321 خديجه ابوبكر سالم احمد نعمان 1,302.50            
0027385628 محمد حمزه محمد عقيل ب6r هاشم 25.70                   
6362759032 محمد عV محمد خلفان نعي� 2,052.10            
0049183863  O7فالح محمد فالح  جابر االحبا 763.90                
0090294723 عبد+ عV حسن عبد+ المرزو��  6.50                      
EG00655238 سامح عصمت ابراهيم الدهشان 0.70                      
0006590031 نا�O حسن احمد السعيدى الحار�7  245.30                
0051280728 Vسعيد خليفه الخي G]صغ Vع 615.20                
0015095186 حنان احمد جاسم المطوع زوجه ناM يتيم 1,327.10            
0023483415 ه ناM يتيم G]من 1,327.10            
0043400220 يفه ناM يتيم _� 1,327.10            
0054510652 ناM عبد+ يتيم 1,327.10            
0065332365 ساميه ناM يتيم 1,327.10            
0078078439 احمد ناM يتيم 1,327.10            
0093366580 حمد ناM يتيم 1,327.10            
0074451120 jسعيد القبي Vسعيد ع Vمريم سعيد زوجه ع 200.00                
0004322112 jسالم جمعه محمد جمهور القبي 110.20                
0014861340 jالقبي ̀ العمل ب� سالم مو 0.50                      
JO00253347 فالح رشيد احمد خواجه 78.40                   
0011465018 ¦ 6oفرحان الح Vماجد منصور ع 1,000.00            
IN00342580 MUFADDAL IDRIS KHUMRI 495.00                
0005021004 جاسم محمد سلطان محمد الدرم§ 200.00                
PAK0013590 PARVEZ MURAD 200.00                
JO00982136 ايناس  بدر عبدالفتاح الحروب 120.00                
0008749251 هاجره احمد عبد+ الجابرى 42.20                   
IN00067802 DEEPAK ASHOK ROCHLANI 30.00                   
PK00596148 JAVED AFZAL 16.10                   
0072667241 ى G]يف اسد ام طارق اسد محمد �_ 196.10                
0049354225 راشد محمد المنصورى 2,300.50            
0062538014 مبارك محمد خميس  المنصورى 2,300.50            
0085662633 عفراء راشد المنصورى 2,300.50            
0010875044 وديمه راشد زوجه قران راشد خميس  المنصورى 53.00                   
PS00259865 محمد عبدالرحمن الموعد 300.00                



0016407257 عبود محمد ناM باصليب 640.00                
0079381213  �rخالد سلطان الرمي 2,300.50            
0061434968 احمد عبده سعيد احمد العزعزى 119.50                
EG00652314 ى احمد عبد+ عماره O]ص 30.00                   
0075077470 شمه عبدالرحمن محمد العو�6  2,571.80            
0094718744  6rطالل عادل صديق محمد االسم 665.20                
0066473566 امنه سلطان البيهو67  677.90                
0062906480 حمده عV جاسم الظاهرى 2,300.50            
0026130297 بش[G مرزوق بش[G مرزوق 615.20                
PS00239655  G]عبدالرؤوف عمر ابوالخ 200.00                
0092789739 الصغ[G محمد الصغ[G سعيد بن خضاره المحر¦ 2,321.40            
0021753727 محمد الصغ[G سعيد بن خضاره المحر¦ 1,070.00            
0036287970 سلطان عبدالرحمن هاشل محمد 27.00                   
0038005200 شمسه عبدالرحمن هاشل محمد 27.00                   
0038882454 شيخه عبدالرحمن هاشل محمد 27.00                   
0051347350 عائشه عبدالرحمن هاشل محمد 12.30                   
0001478541  6rخالد حسن محمود احمد الحوس 260.00                
0085258665 شمسه سعيد محمد 2,794.80            
PS00954673 6 ديب الهندى GHاحمد حس 315.00                
0088080828 مسفر عV مروان الهاجرى 1,481.40            
0053921860 عبد+ محمد عV الش� 7.80                      
0044343849 حمده عV محمد خلفان خميس  الظاهرى 2,440.60            
0084178015 وديمه عV محمد خلفان خميس  الظاهرى 2,440.60            
0073320676 محمد سالم عامر سالم العلوى 4.50                      
0097200957 فاطمه عV صالح 1,000.00            
0051181661 خوله محفوظ عبد+ 1,610.30            
PS00958327 6 عاقل GHفاطمه ابراهيم حس 50.00                   
0017773728 محمد عبد+ محمد عV الصغ[G الحمادى 1,257.40            
0009867550 wعبد+ محمد احمد عبد+ العبيد 215.00                
0045287963 اروى صالح عبدالحميد المفل� 1,281.20            
JO60881409 فارس راغب نظ� كمال 200.00                
PS00264841 خالد محمود منصور 140.00                
IN00918232 AKRAM NAZIR POONAWALA 1.10                      
EG00325655 هاجر محمد ابراهيم ابوبكر 259.00                
0044380301 شيخه اسماعيل عبدالرحيم خورى 30.60                   
YE00846484 ناM محمد احمد العاقل 1,290.00            
0020262916 فتحيه محمود عبد+ االحمدى 555.60                
JO00996754 ها67 كامل احمد حسا�7  150.00                
0003214578 احمد حسن محمد حميد المنصورى 300.00                
0072950135 jخميس  عبد+ خميس  سعيد الظريف الشام 8.20                      
0009145319 bسعيد احمد عمران المزرو G]عب 300.00                
0018193734 صبحه ذياب ذيبان العامرى 21.40                   
0030275216 محفوظ عوض  سالم باعبيد 2,314.20            
0027270612  �rمبارك خليفه خميس  جريش  الرمي 288.20                
0065094605 خالد محمد سالم محمد الخال��  550.00                
0002243962 عمار السيد هاشم الموسوى 3,607.00            
0005358536 نجيبه السيد ش[O الموسوى 3,607.00            
0018791735 حميد السيد هاشم الموسوى 3,607.00            
0081256702 فيصل السيد عV الموسوى 3,607.00            
0004843524 محمد السيد هاشم السيد عبد+ الموسوى 3,489.60            
0005640798 حسينه السيد هاشم الموسوى 3,489.60            
0038755838 يفه السيد محمد الموسوى _� 3,489.60            



0044319108 معصومه السيد هاشم الوسوى 3,489.60            
0004510563 فضه سلمان الصايغ 1,230.50            
0030955810 راشد محمد حسن محمد عبداللطيف الحمادى 197.10                
0094293914  O7 G]طارق عامر مبارك عبد+ المح 25.80                   
0078987850 6 محمد خورى GHخالد يوسف حس 7.30                      
0020539582 bمبارك جاسم محمد الرقرا�� المزرو 4,763.40            
0002004528 bمحمد حاظر عبد+ حمد المزرو 150.50                
0006155433 سلطان ناM محمد السويدى 3.30                      
0091161911 Vهند خادم مبارك عباد الهام 41.80                   
0054175083 مسعود محمد احمد حسن خورى 35.00                   
0097793539 ى G]موزه عتيق ضاعن خميس  المه 4,342.80            
0068217086 j6 عي GHفريده حس 1,520.00            
0070099327 Vفاضل الهام Vمحمد محمد ع 2,700.00            
0053079280 خالد جابر جاسم المري�6  1,000.00            
0024865973  Orسلطان مصبح سالم الكع 87.90                   
0087399829  Orفاطمه مصبح سالم الكع 87.90                   
SY00581651 wعائشه احمد الجا 130.00                
EG00025414 قاوى حسام الدين احمد عV ال�_ 250.00                
0099343750  O7امنه سعيد راشد الزعا 251.00                
0074188088 منال جاسم حسن بن جعفر 567.50                
0005129456 سعيد محمد سلطان راشد سعيد الظاهرى 1,000.00            
EG00542502 6 رأفت  قنصوه GHمحمد حس 200.00                
0032182508 احمد راشد احمد ثا67  2,115.80            
IQ00654124 زيد اث[G عمر 174.00                
0006252601 عائشه سالم عV سالم العامرى 120.70                
EG00232156 jرضا احمد حسن عي 75.00                   
SY00566177 Vنضال ثامر ع 3.50                      
0035213248  Orحمد جمعه سعيد جمعه الكع 2,342.20            
0037083109  Orاحمد جمعه سعيد جمعه الكع 2,342.20            
PS00785653 wمحمود الخو O]رويده ج 900.00                
PS00128129 w6 اسماعيل الخو GHمحمد حس 208.70                
AU00539480 TERRENCE JOHN FULTON 87.00                   
FR00221563 SAMIRA MERZOUKI 84.00                   
PS00993617 مشهور احمد الكفرى 20.00                   
0026925700  O7مبارك سليمان محمد القايدى الزعا 2,300.50            
0063194574 مه[G سلطانه خاجه م� الدين محمد 2,300.50            
PS00364457 خديجه عرفات ابراهيم الخواجه 589.00                
EG00154712 ف عV بدوى عبدالرحمن ا�_ 1.00                      
0082357952  6rالحوس Vاحمد صالح ع 12.30                   
0005353201 jحمد محمد عبدالكريم الشام 500.00                
0064781998 ي�ى يوسف خورى 615.20                
JO00463267 سا¦ عفيف شكرى عابودى 40.00                   
0052311448  O7خصيب اليعر G]يونس  يا� تيس 90.00                   
0052364158 عبدالسالم محمد عبد+ يسلم بارويس 106.20                
0089785262 مريم ابراهيم زوجه عادل راشد سيف عبد+ 82.90                   
EG00136409 وائل مراد احمد عبدالصمد عبدالقادر 80.00                   
0047072020 jميثه محمد غانم محمد بوعالمه القبي 191.20                
JO00236987 سامر هاشم محمود القد` 450.00                
JO61960645 ه 6oسامر رس� رجا ابوخ 100.00                
IQ00074814 شوكت غايب غيدان 4.70                      
0072949365 امنه حمد محمد الشمالن 3,500.00            
0043859811 jالشام Vمحمد ع Vطارق ع 2,300.50            



0057289873  Oمحمد بوحا� Vمحمد ع Vع 772.60                
0060904629 حربيه وهاب شهاب 709.80                
0012295020  6rزوجه سالم محمد سيار الحوس Vحنان ع 1,360.00            
LB00659822 Vنور الدين مروان العكي 0.40                      
YE00654897 عبدالرحمن مث6r محسن ال�ي� 335.00                
0009181266 محسنه حسن عمر عبد+ بن عمرو 802.50                
0004614137 عفراء عتيق السويدى 1,671.40            
0012695950 عتيق احمد خليفه السويدى 1,073.10            
0074375550 jكلثم سعيد خليفه القبي 236.90                
0055436136 jمحمد مبارك جمعه مبارك القبي 100.00                
USA0082961 ED TARSA MITCHELL 370.00                
EG00787613 ايهاب عطيه الجندى 8.00                      
0088293698 6 نo + الغانم GHحس Mمحمد نا 1,009.70            
SY00215914 محمد احمد الضاهر الديرى 3.90                      
0031301729 bلطيفه محمد خلف هالل راشد المزرو 150.50                
0033608251 علياء سعيد حمد المزروb زوجه محمد 150.50                
0081996979 bفارس  محمد خلف هالل راشد المزرو 150.50                
0067032210 6 المنصورى GHغانم راشد شاه Vع 360.00                
CA00659785 ALI HAJI EGEH ABDULLA 1,000.00            
0072587210 مسعد قاسم ابوبكر الجهورى 23.00                   
0096634778 ورثه المرحوم عبدالسالم حمد عبدالرحمن 190.60                
0504442464 jعبد+ حمد مطر محمد حماد الشام 52.10                   
IN00498657 NEETA MOOLCHAND BORA 76.00                   
0041198809  O7الكر Vفوزى عيضه سعيد ع 13,415.70         
0076039588 م6r عيضه سعيد 2,326.00            
0076608578  O7الكر Vفايز عيضه سعيدع 2,326.00            
0087673463  O7الكر Vعادل عيضه سعيد ع 2,326.00            
0093815324  O7الكر Vبقله حمد زوجه عيضه سعيد ع 2,326.00            
0098717022  O7الكر Vامل عيضه سعيد ع 2,326.00            
0009439477 وفاء ابراهيم عبدالمنان العور 200.00                
0097587298 صفاء ابراهيم عبدالمنان العور 59.50                   
0067730108 يف محمد العور مريم محمد �_ 0.20                      
PS00387265 فادى عمر ابراهيم دحالن 100.00                
0077915269 محمد حمد محمد سلطان العريف الظاهرى 9.80                      
SY00367644 نهاد حمزه الوا�6  100.00                
0078017595 عائشه احمد سعيد العامرى 21.00                   
JO00379519 jعصام عمران صالح الدي 200.00                
JO55236025 6 المoى GHعز¦ احمد ام 300.00                
LB00145968 عبد+ سعدالدين الحبش 715.00                
0079646070 6̂ احمد الحاج محمد الهندى مصط 4,115.50            
0045654275 6̂ احمد الحاج الهندى ساره مصط 2,321.10            
0049623095 6̂ احمد الحاج الهندى عدنان مصط 2,321.10            
0093113722 6̂ احمد الحاج محمد الهندى ليV مصط 2,321.10            
0097141721 6̂ احمد الحاج محمد الهندى عادل مصط 2,321.10            
0022597133  Orمصبح محمد خليفه سعيد الكع 642.50                
SY00521712 بانه محمد راشد الجمال 130.00                
IN00154841 MOHAMED RAHMATHULLA LORAMBAYIL 500.00                
0034772341 محمد جمعان محمد الصيعرى 294.50                
JO90824196 6 احمد عV عوض GHفوزيه حس 74.00                   
SD00469854 وق احمد محمد حسن _� 40.00                   
0009673389  O7امنه يوسف محمد قضيب الزعا 2,426.90            
0003336234  O7خديجه عثمان مبارك الزعا 73.20                   



0005599785 م6r عبد+ زوجه محمد غلوم محمد م̀و 1,150.20            
0048825641  _̀ ̀  البلو محمد غلوم محمد مو 735.50                
0087830069 wالعبيد Vرضا بابا ع Vجمال عبدالكريم ع 135.00                
0033965863 مريم حسن عبد+ ال ب�_  929.60                
0005553020  6rالحوس j6 عي GHعبد+ حس Vع 50.00                   
PK00659377 FAISAL ALIRAZA JAMALL 200.00                
0012588978  O7بوعتابه الزعا Vميسون يوسف زوجه جاسم ع 645.00                
0035235383 اسعد اسعد طاهر 5.10                      
0021382662 عبدالكريم اسماعيل عV الفهيم 4,601.00            
0036279611 سلطان يونس  محمد عبدالرحيم 2,300.50            
IT00045961  O7سيلفانو لو 3.90                      
0083967639 خليفه سعيد جمعه سعيد الصوايه النعي� 0.70                      
0008591674 زمان احمد زوجه حسن عV عبد+ العو�6  1,521.80            
0097934572 ي§ O]صالح عبد+ صالح فضل ال 2,462.80            
PS26508202 وائل محمد السيد 7.80                      
0044703049 jاحمد عتيق ثايب خليفه القبي 2,580.50            
0042659137 6 عاشور احمد سعيد GHحس 360.00                
0006986855 ابراهيم محمود عبد+ االحمدى 394.80                
BH01011952 محمد محمود عبد+ اال حمدى 15.30                   
PH00702191 MARTHA ARCENAS MANZANILLA 12.30                   
0036734045 bعائشه هالل خلف هالل المزرو 2,673.00            
0091460985 محمد سلطان ماجد سلطان بايوسف 0.20                      
0006678451 شماء محمد زوجه عمر شيبه حا6M العمي� 1,700.00            
0005555443 احمد شيبه حا6M خميس  العمي� 477.20                
JO96904238 اوى G]رياض سعيد عطا الط 3,919.70            
0066007700  6rالحوس Vحسن ع Vحمد ع 680.00                
0005244120 يف فيصل عبدالعزيز عبدالعزيز محمد ال�_ 1,100.00            
0090415035 هدى عV حسن عبد+ 2,247.30            
0027476202 فهد سيف كريده 615.20                
MA81753642 عزيزه الببكرى 3,840.20            
JO00530114 احمد محمد حمدان ابوعيد 320.00                
0019220021  �rسالم سعيد الرمي 1,327.10            
0064727698 عبد+ احمد ناM عليوه 2,385.70            
0003008271 فاطمه عبد+ احمد ناM عليوه"فطوم سابقا 2,033.00            
SY00518291  �rنهاد محمد فؤاد مف 780.00                
EG00341457  6rمحمد احمد عبدالمنعم البدرشي 80.00                   
0095874126  Ujمحمد بوسناد الشام UVنوال ع 32.20                   
RU00987347 ALI KKHREVICH 1.00                      
0053213077 مريم راشد زوجه ناM عبيد سيف عبدالرحمن 20.00                   
0004480724  O7 G]خالد سعيد مبارك متعب مح 1,940.60            
0046456926 ى G]فاطمه سلطان المه 1,219.20            
0072829889 ى G]مهره محمد ماجد المه 1,219.20            
0019391357  6 GHلولوه منصور زوجه/مبارك عبد+ البوعين 75.20                   
0089296039 jسعيد محمد الشام 8,300.20            
0044077364 jميثاء سعيد محمد الشام 3,449.70            
0045698476 jفاطمه سعيد محمد الشام 3,449.70            
0056050218  Orعائشه منذور ن 3,449.70            
0027730563 متعب محمد عوض  محمد العامرى 40.00                   
0021449244 هدى عاتق عV محسن 2,537.30            
0040396487 جميله احمد زوجه عاتق عV محسن 165.90                
0087551954 الصغ[G سعيد سهيل حارب العمي� 26.00                   
0098106577  6r6 الحوس GH6 عبدالرحمن حس GHهدى حس 20.90                   



0095368576 jالشام Vعائشه محمد الناي 2,240.20            
0002548369  6rاحمد خلف عبد+ خلف الحوس 3,000.00            
IR00955387 wمحمد صالح محمد نور جما 86.50                   
0030097038 وداد حمد عبدالرحمن راشد المبارك 221.90                
0016711003 ريما عبد+ ابراهيم الراشد 167.20                
0015300033  O7سعيد الزعا Vحسن ع 0.80                      
PS00126348 محمد حل� رمضان مراد 3,500.00            
0004422238 خلود خليفه احمد عبد+ روم النعي� 290.00                
UK00356904 HUSSEIN RACHID 125.00                
0075392575 ناM محمد صالح 100.00                
0081038120 ى G]بدوى صالح ربيع بدر عبد+ الكث 10.90                   
0073632190 درويش  راشد لوتاه 615.20                
0032645777 حمده عيد زوجه احمد سيف محمد سيف المرى 19.60                   
LB00255267 ين احمد طالل عدره G]س 1,190.00            
0007521641 ميثاء حمد خميس  بالعبد السويدى 1,235.60            
IN00304077 ANIS UR RAHMAN SIDDIQUI 1,053.40            
0085748533 jغانم محمد غانم بوعالمه القبي 145.90                
0005223144  Orالجني Vمريم خالد سعيد حمد ع 100.00                
0005532110  Orالجني Vسعيد خالد سعيد حمد ع 100.00                
0019873150 ار عبدالمجيد زوجه سالم عV حبوش 6 G]قدريه م 120.00                
SY00987463 عبدالفادي جرجور 151.60                
0008589956 موزه محمد صالح 2,527.90            
0010569234 نجالء سيف حمد العوبد 2,321.40            
0005213470  �rعبد+ ماجد سالم خليفه راشد الرمي 2,300.50            
0039156313  �rزوجه ماجد سالم خليفه الرمي Mنوره نا 2,300.50            
0064872089  �rماجد سالم خليفه راشد الرمي 2,300.50            
0063006779 ى G]عوشه عجالن المه 615.20                
0098323988 bمبارك محمد مطر المزرو 132.30                
IN00985358 MOHAMED ANSARI SADIK BATCHA 100.00                
0004526925 ى G]محمد عبد+ محمد حسن عبدالرحيم ام 16.20                   
0016243068 ى G]منصور عبد+ محمد حسن عبدالرحيم ام 16.20                   
0065326874 خليفه ج[O زعل خليفه البوفالسه 12.00                   
0064362259 ى G]عبد+ محمد ام Mنا 5.80                      
QA01063921 محمد منصور ابراهيم منصور 5.00                      
0003231944 خميس  سعيد صالح عبد+ الغيال67  1.30                      
0099441959 كامل السيد محمد يوسف عبد+ الهاش� 0.10                      
LB00958958  6rمحمد احمد الحسي 150.00                
0041067779 راكو للصيانه و المقاوالت العامه 46.00                   
0043130266 معرض  المرفا للسيارات 46.00                   
0015671573 حمده صياح ماجد المنصورى 23.00                   
0033827835 اليازيه احمد راشد المنصورى 23.00                   
0059843943 راشد صياح ماجد المنصورى 23.00                   
0072823108 محمد صياح ماجد المنصورى 23.00                   
0073820294 احمد صياح ماجد المنصورى 23.00                   
0075087422 صياح ماجد مانع المنصورى 23.00                   
0078994511 عنود صباح ماجد المنصورى 23.00                   
0092997193 حميد صياح ماجد المنصورى 23.00                   
0021527710 بخيته حميد ارمله صياح ماجد مانع المنصورى 10.00                   
0091018371 ساره مطر احمد المنصورى 10.00                   
EG00976878 وائل احمد محمد اسماعيل 158.50                
0049144450 6 صالح الجابرى GHعوض  حس 13,928.90         
TZ00458745 AL ABDI AWADH HUSSEIN AL JABRY 5,000.00            



0013970396 6 الجابرى GHعبد+ سعيد سالم حس 200.00                
0024690431 6 الجابرى GHصالح سالم حس 2.50                      
0026774654 ا�اء عV محمد عV الصيقل 2,300.50            
0018579799 فاطمه جمعه راشد جمعه الظاهرى 7.80                      
0040563946  O7 G]سعيد محمد سعيد مبارك المح 1,098.00            
BH00896755 6 محمد حسن عV حسن مرزوق GHياس 200.00                
0017170990  �rاحمد جمعه الرمي 1,230.50            
0009990633 فاطمه يوسف الخياط 2,300.50            
0043941188 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البناى 1,500.00            
0031338649 فاطمه عتيق محمد سالم الظاهرى 2,305.00            
0051197104 سل� خميس  سعيد الظاهرى 2,305.00            
0081083648 اليازيه عتيق محمد سالم الظاهرى 2,305.00            
0004000089 محمد عتيق محمد سالم الضاهرى 2,300.50            
0058778042 شمسه عتيق محمد سالم الظاهرى 2,300.50            
JO00262387 يف محمد بش[G الدبابسه _� 110.00                
JO17624150 وك O]عصام احمد اسعد م 100.00                
0055551436 عV خلفان حمد الكوس 2,360.20            
0093932174 Vسميه محمد ابراهيم الع 2,300.50            
0005978840 سالم محمد سعيد خميس  المرزو��  349.50                
0002863516 نوال عبدالعزيز محمد المرزو��  12.30                   
0012579063 عيj عبدالعزيز محمد المرزو��  12.30                   
0032247591  _̀ محمد عبد+ حسن البلو 12.30                   
0049234737 نوح عبدالعزيز محمد المرزو��  12.30                   
0052415279 نجاه عبدالعزيز محمد المرزو��  12.30                   
0067508426 محمد عبدالعزيز المرزو��  12.30                   
0068622580 احمد محمد حمزه محمد 12.30                   
0069907370 امنه عبدالعزيز المرزو��  12.30                   
0071146017 خالد عبدالعزيز محمد المزرو��  12.30                   
0074648201 مريم عبدالعزيز محمد المرزو��  12.30                   
0093482890  _̀ لطيفه محمد عبد+ البلو 12.30                   
0099473503 عV محمد حمزه محمد 12.30                   
SD00986985  G]طه صالح بش G]بش 200.00                
JO00405804 ممدوح اسماعيل حمود عيال سلمان 400.00                
0001298845 مزنه خادم زوجه محمد غيث محمد بوعالمه 169.20                
0002154734 jبخيته محمد غيث محمد بوعالمه القبي 76.50                   
0054965749 jساره محمد غيث محمد بوعالمه القبي 76.50                   
0085256452 jحمده محمد غيث محمد بوعالمه القبي 76.50                   
0085256457 jاليازى محمد غيث محمد بوعالمه القبي 76.50                   
0001298493 jميثه محمد غيث محمد بوعالمه القبي 76.40                   
0012281240 مؤسسه السلمان للتجاره 2,364.70            
0006548925 jخليل القبي Vزوجه ع jلؤلؤه عي 76.00                   
0067898939 مريم دريب زوجه حسن عV الساعدى 2,173.00            
IN00521478 JUNED JAVED SHAIKH 1,000.00            
0004502180 ى G]حمده غالب زوجه احمد سعيد غالب المه 370.00                
JO00259637 عV عبدالصمد الحاج يوسف الراشد 330.00                
EG00210358 6̂ نجيب مينا ف لط ا�_ 150.00                
PK00725367 SHAFIQ UR REHMAN SHAH 96.70                   
IN00872516 JOSE LONA THEKKEPEEDIKA 40.00                   
0081841578 6 الرى GHعادل عباس  محمد حس 21.10                   
LB00478390 روال احمد ترك 115.50                
0022540703 رنده عبد+ عمر حسن الكاف 1,021.40            
0022797115 دالل عبد+ عمر حسن الكاف 566.70                



0004693814 مو�6 صالح مشعل العدوان 363.00                
0026940076 سعيد عبد+ محسن سعد سعيد المحر¦ 59.00                   
US03883149 رفعت عمر حسان 1,000.00            
BE00923615 XAVIER SCHREIBER 200.00                
0039826037 خليل محمد جعفر خورى 346.50                
0028343787 هادى محمد صالح هادى المنصورى 400.00                
0036289530 احمد مبارك مسعود جاسم الظاهرى 100.00                
LB00256933 يوسف بطرس  سماحه 50.00                   
0067098244 ابوبكر صديق فتح عV ال خاجه 21.40                   
0070927621 نوريه يعقوب يوسف 615.20                
0067709931 فضل صالح مساعد التمي� 700.00                
0056610191 ه حسن احمد ادم G]سم 2,300.50            
IN00458303 NOORULLA SHRIFF 132.00                
0023202798 ناريمان عبد محجوب 2,678.70            
EG40069652 عادل محمد عبدالسالم العج� 113.00                
0051903795 ̂� هرمودى امل عV ن 97.00                   
0065142418 صالح سالم حمد العامرى 1,230.50            
0086922798 زهره سالم مبارك باثواب 12.90                   
IN00045659 NANDALAL AYYAPPAN PILLAI 10.00                   
0004625151 bحمد بالكور المزرو Vمكتوم ع 2,830.90            
0001654230 bحمد بالكور المزرو Vسلطان حمد ع 535.00                
0028264915 يف عقيل فوالذى فوزيه محمد �_ 239.90                
SA00654892 6ى محمد بن جالل بن مزعل الع[6 889.80                
SA00625874 ماجد بن عبدالعزيز الدريس 755.00                
SA00271542 فهد بن صالح السالمه 600.00                
SA00215978 محمد برغش  المسلم 300.00                
SA00240171 6 العمرى GHبن محمد بن حس Vع 200.00                
0021523491 6 الخورى GHاحمد جمال محمد ام 20.90                   
0044089778  O7عبد+ الزعا Vامل عبد+ ع 2,300.50            
0007989657 عمر علوى عمر علوى العيدروس 21.20                   
0025477956 روضه قبيل عبد+ بيات المري�6  1,000.00            
0072933621 فاطمه قبيل عبد+ بيات المري�6  1,000.00            
0079356233  �rعليان الرمي Vسيف ع 1,221.00            
0080139776 فيصل جاسم محمد عبدالغ6r  الخلو�6  2,305.00            
0042754458 oهبه احمد امام احمد ابوالن 2,321.40            
0044991223  Orالمصع Mمحمد صالح هشله نا 190.00                
0049004398 لطيفه سيف خلفان العمي� 500.00                
0053245454 مريم يحGr عبد+ احمد العيدروس 270.00                
0002104801 محمد عبيد جوعان راشد الظاهرى 238.20                
0017987146 محمد عمر عبد+ ناM باصليب 114.00                
0057391420 خوليه الطيب محمد 30.00                   
0044101641  6rفوزيه عبد+ زوجه ايوب عبد+ الحوس 1,150.20            
0002256977  O76 الزعا GHارحمه ابراهيم رحمه حس 3,426.30            
0069591144  O76 الزعا GH6 رحمه حس GHعائشه حس 224.00                
0025626203 Vمبارك شفيق ع 20.90                   
0003722454 Vعبد+ مبارك شفيق ع 10.40                   
0002328291 امنه حسن زوجه عبد+ عبد+ حا�O محمد 190.00                
0008442323 لطيفه مبارك زوجه مزعل محمد اسماعيل 23.80                   
JO87674988  G]عبد+ فتح + عبد+ خض 1,000.00            
0076949651 خاتون حسن غانم 5,000.10            
0048543923 فاطمه حسن الحداد 4,428.10            
0024673083 شفيقه حسن احمد الحداد 1,980.30            



0028217826 بلقيس  حسن احمد الحداد 1,160.60            
JO00936427 سوسن محمد عبد+ الخصاونه 307.40                
LB00214878 ا O]ص Vنعيم ع 150.00                
EG00960498 يف عماد عبدالرؤف محمود ال�_ 1,100.00            
PS00368190 حسن احمد محمد االستاذ 500.20                
SY00533214 محمد بشار عبدالهادى هالل 200.00                
DZ00547831 LOUNAS LOUCIF 100.00                
PS00548961 انتصار حسن خليل البنا 50.00                   
LB00545128 ريمون الياس  نوهرا 290.00                
JO00698621 اديب عوض  ذياب حبيب 200.00                
0088031512 عبده محمد عبدان 1,230.50            
LB00615317 6 محمد عواضه GHحس 100.00                
0030183243  �rالرمي Vساره عتيق ضا� ع 1,150.20            
0052602583  �rالرمي Vراشد عتيق ضا� ع 695.60                
0073399294 ه محمد عوض  باشكيل G]من 215.00                
JO49296003 6 فؤاد عبدالهادى مشعل مع[� 2,500.00            
YE00593612  Orنجاة محمد عبدالرحمن الحري 23.00                   
0005435431 عبد+ عيj مسلم عوض  بلعالء 1,500.00            
0043552113  O7راشد حميد العشيش  الزعا 615.20                
IN00125433 FAYAZ AHMAD BOTT 80.00                   
0053088216  _̀ سلطان خليفه محمد عبد+ البلو 2,300.50            
SA00259413 صالح بن عبد+ بن عمر العطاس 114.00                
0016897677 شيخه عبيد الظاهرى 1,294.40            
0006782210  �rمحمد جمعه سعيد محمد الرمي 200.00                
0036924495 مرام احمد عV حامد البار 1,321.00            
0087201223 نور احمد عV حامد البار 1,301.00            
0017569800 فاطمه احمد عV حامد البار 1,270.90            
0002903966 احمد عV حامد البار ب6r هاشم 233.80                
0009093598 محمد احمد عV حامد البار 38.70                   
0055491762  O7الزعا Vشيخه عبد+ ع 2,300.50            
0051781574 bعوشه سارى بلوش  المزرو 647.20                
0007826218  Or6 الجني GHمريم محمد حس 615.20                
0016499607 صالح عوض  الجابرى 615.20                
0011475225 عايده سيد عقيل سيد محمد ابراهيم 615.20                
0053996682 مريم سيد عقيل سيد محمد سيد ابراهيم 615.20                
US00423605 JAMAL YOUSEF HAJSALEH 400.00                
0091239017  Orسالم عبيد الكع Vع 837.50                
JO00264585 نهيل عزيز عبدالجواد 365.20                
0037143019 Vطارق زعل سهيل مفتاح ال ع 2,200.00            
0014068715 خديجه خميس  خليفه الملص 17.50                   
0022599633 عبدالعزيز عبدالرحيم محمد الخورى 0.60                      
JO00023652 محمود عوض  سلمان عوض 100.00                
0006123791 سعيد سلطان سعيد الساعدى 615.20                
0073537844 رحمه سعيد سلطان سعيد الساعدى 615.20                
0095672554 خوله سعيد سلطان سعيد الساعدى 615.20                
0075395202 bسيف حمد عزان محمد المزرو 75.20                   
0037615842 Vمريم احمد عبد+ صباح البنع 11,281.80         
BH00354693 محمد مبارك احمد النعي� 1,300.00            
BH00786622 ساره مبارك احمد النعي� 1,200.00            
0022889758 bعفراء مسعود زوجه عيد محمد احمد المزرو 100.00                
NZ00126459 NABIHA MOUSTAFA HAJ MOUSTAFA AZDUZ 100.00                
0005577442 شما عبدالرزاق محمود حماد 852.00                



EG00631422 طارق جمال حسن عV سليمان الخطيب 50.00                   
0002667311 jسالمه عبد+ مكتوم القبي 2,300.50            
0080668600 jمتعب محمد احمد هارون القبي 28.10                   
SY00975542 وا�6 وديع سليمان 1,000.00            
IN00563588 FALAL AMEEN VALIYAVALAPPIL KIZHALLEPURAY 3,000.00            
JO00965887 احمد شاكر احمد القيسيه 50.00                   
0027127632 ى مفتاح G]ى احمد خ G]خ 990.00                
0078053142 خليفه يوسف عثمان 1,550.00            
JO00488752 6 عبدالجواد OHغ G]امل تيس 100.00                
0031000074 V6 محمد منقوش  ال ع GHعبد+ حس 250.00                
0028002374 ميمونه محمود حبيب المال زوجه ابراهيم المال 345.00                
IR00618795 احمد يوسف نزادبور 100.00                
0027474777 wاحمد محمد احمد المنها 2,300.50            
0068726858 wحميده محمد احمد المنها 2,300.50            
0005466916 حسن ابراهيم محمد ابراهيم الحمادى 400.00                
SY00458112 تمام نجدت منال 500.00                
0068254450 حبيبه عV حبيب الغيال67  2,300.50            
IN00700636 THOMAS SKARIAH 100.00                
0018322803 سلطان عV سعيد السنيدى 200.00                
0007984700 bحميد سعيد سليم سليمان الدر 300.00                
0013382867 Eحارث سيف القويط 615.20                
0003194129 سعاد عبد+ حا�O عV خورى 2,462.80            
0064851868 فاطمه عبد+ حا�O عV خورى 2,462.80            
0042337062 مريم جعفر عV خورى 2,442.00            
0043107209 محمد عبد+ حا�O عV خورى 1,442.00            
0006650161 jاحمد خالد خلفان ب� القبي 1,237.80            
0011225896 جاسم يوسف يعقوب عيj المنصورى 4,772.50            
0003697541 bاحمد مطر شليويح خليفه المزرو 894.60                
0031102804 احمد محمد عمر العطاس 2,300.50            
0041380911 نود ماهر احمد محمد العطاس 1,070.00            
0007453035 اما67 احمد سالم احمد الجابرى 280.00                
JO00987012 صالح محمود محمدبكر 350.00                
0028799210 احمد محمد عبد+ المحياس 12.30                   
0085134358 هدى فريد محمد زوجه احمد محمد المحياس 12.30                   
0049587458  O7عبيد محمد عبيد ربيع الزعا 5.00                      
0023595979 فاطمه عبد+ زوجه محمد جمعه حبش 100.00                
0067656288 ريا ابراهيم سيف 2,300.50            
0018060789  Or6 المصع GHوفاء صالح احمد حس 66.60                   
0079334968  Or6 المصع GHعلياء صالح احمد حس 66.60                   
0007357318  Or6 المصع GHا�اء صالح احمد حس 55.00                   
0068770534  O7الزعا Vخلفان ع Vع 37.60                   
0063387096 جاسم محمد خلفان حسن 2,321.40            
0080999389 bخلفان سليمان المزرو Mمحمد نا 561.40                
0031545077 bخلفان المزرو Mخليفه محمد نا 10.40                   
0099921975 bخلفان المزرو Mاحمد محمد نا 10.40                   
0040662444 ̀ صالح الكندى احمد يعقوب مو 300.00                
0099562111  6r6 ابراهيم الحوس GHابراهيم حس 100.00                
0099566342 6 ابراهيم GHمحمد زوجه ابراهيم حس Vلي 42.00                   
0025618840  6rحسن جمعه حسن غريب الحوس 1,002.00            
0002692913 6 العامرى GHحمد خلفان حميد سالم الش 847.50                
PS00986244 داليا خميس  سالم هليل 100.00                
EG00663216  6rمحمد عبدالرؤوف محمود البلقي 373.00                



0076527824  O7عبيد محمد الزعا Vموزه ع 60.00                   
0007297913 Vمريم حمد جابر راشد الهام 342.60                
0065485274 ى G]المه Vفاخره سعيد ع 322.50                
USA0023561  G]محمد احمد خالد ابو الخ 200.00                
PAK0079544 MOAZZAM KHAN 96.00                   
PS00387153 دانيه محمد العمرى 188.00                
AF00942188 AISHA QURAISHI 1,690.00            
0097792464 Vجوهره عبد+ غالم ع 1,500.00            
0088137629 سالمه عV عبد+ محمد النبها67  4,946.80            
0044700995 فاطمه خلفان ارمله عV عبد+ النبها67  460.00                
0092185613 ناM عV عبد+ محمد النبها67  4.00                      
0001482768 منصور محمد صالح يوسف خورى 40.20                   
0089420810 حسن عV احمد االنصارى 9,202.00            
0007373510 منصور سالم احمد سالم بامدهف 1,100.00            
0004147856 ى G]سعيد سارى عبد+ بن حويرب المه 25.70                   
0089215496 jالقبي ̀ عذبه ب� سالم مو 0.50                      
0004566900 6 محمد النعي� GHعادل حس 1,360.00            
0004678492 jبدر غريب عبد+ حمد الشام 250.00                
0016263582 ى G]حمدان سالم سعيد الكث 100.00                
0009425830 عV محمد خليل صالح الهاش� 126.40                
0036578402 Vاء حسن ع 6oخ 2,553.00            
0021251211  O7كنه مبارك هيف غريب االحبا 544.50                
0054191463  O7 G]وضحه جمعه سالم حايز المح 367.80                
0004732009 مؤسسه ب6r ياس   الدوليه للتجاره العامه 136.80                
PS00142397  6 GHفريد محمد سليمان شاه 1.90                      
0057275527 bاحمد ب� احمد محمد المزرو 1,100.00            
0044865841 عائشه يوسف جاسم الريايسه زوجه عV سعيد 615.20                
0009761432 طالل عبد+ محمد الريس 164.60                
0097558715 حسناء احمد عV سعيد الهاجرى 300.00                
0090048433  6r6 جاسم الحوس GHشاه V6 ع GHشاه 1,009.10            
JO00268480 ه G]امنه محمد محمود ابوشع 7.00                      
0057685745 عبد+ محمد مسعود 24.60                   
LB00372930 محمد صابر مملوك 276.00                
0002918550  O7عدنان راشد سالم جمعه الزعا 9.80                      
0094160640  6rالحس Orاحمد عوض  الخري Vع 41.20                   
0053415071  Orاحمد عوض  الخري Vحنان ع 18.20                   
JO00924625 ̀ العامريه سعيد محمود مو 1.90                      
0057047464  O7فاطمه ابراهيم محمد الزعا 90.60                   
0069356621 Vى ال ع عبد+ احمد عبد+ احمد ال�_ 130.00                
0077060405  O7حسن عبد+ العلكيم الزعا Vنوره ع 2,300.50            
0085597529 Vال ع Vعجيل ع Vسلطان ع 100.00                
0086773507 احمد محمد عبد+ حسن الش� 1,821.40            
0006553241 عائشه سيف احمد السويدى 410.00                
0062397611 ي§ O]ال Vعبدالحكيم عمر ع 3,476.00            
0001592462 احمد سليم يوسف محمد غلوم المرزو��  200.00                
0006161715 عادل عV محمد ناM باصليب 209.70                
0023141944 نوره فهد الدو�ى 1,230.50            
0037617770  �rخليفه جمعه سالم جمعه الرمي 2,300.50            
0006664551 سالم صالح بخيت خميس  الصيعرى 3,581.10            
IN00125897 UMESH ANNAYA SHETTY 35.00                   
0025904030 نور احمد سعيد زوجه عV محمد العمودى 100.00                
YE00051475 فرج عمر راشد بن حمودش 260.10                



0031729567 jب� غيث القبي _jراشد الحبي 335.00                
0092421023  �rعوشه ثا67 مرشد غنام الرمي 11,607.40         
0023032357 مطلق عبدالكريم فرج عبد+ بن عمرو 114.90                
0026774513 عقاب عبدالكريم فرج عبد+ عمرو 114.90                
0014059835 ه عبدالكريم فرج عبد+ بن عمرو G]ام 57.40                   
0070769562 نعمه احمد زوجه عبدالكريم فرج عبد+ 57.40                   
0006628897 jعبد+ الشام Vالسيده مريم ع 1,424.00            
0031995711 هبه عبدالكريم زوجه حسن عV محمد المرزو��  2,424.50            
0081822182 V6 الغف GHعائشه سيف زوجه عيد سعيد حس 2,321.40            
IN00415145 SURESH RAJAGOPALAN 400.00                
LK00365423 INDIKA RESHAN WICKRAMASINGHE 180.00                
CA00372801 باسل عبدالمجيد محمد ابوقوره 175.00                
IN00654585 SULTHAN IBRAHIM RAVUTHER NAINA 77.00                   
0095592786 لب6r ابراهيم يوسف عبد+ حسن الصايغ 40.20                   
0005552121 محمد مبارك حمد يزرب العامرى 100.00                
0003225967 سناء انور العالم 160.00                
0002352103 bعوشه مبارك زوجه حميد جاسم براك المزرو 160.00                
USA0006251 DOLORES JALAL ARABO 173.40                
SA00341278 محمد بن صالح بن مبارك الهما¦ 506.80                
0013773844 هويده مبخوت محسن عمران 2.10                      
0025228197 محمد سيف بخيت 2,300.50            
0025337965 wاحمد محمد سيف بخيت المنها 2,300.50            
0090226116 wعادل محمد سيف بخيت المنها 2,300.50            
0024569380 wسيف محمد سيف بخيت المنها 1,230.50            
0035635223 سيف محمد سيف 1,070.00            
0048041065 wمحسنه معيضد المنها 500.00                
0006169392 طارق ناM محمد عبد+ السعدى 4.00                      
0041145011 وجدى عV عبد+ عقاب 100.00                
CA00297562 MICHAEL CHERIF CHEHATA 140.00                
0008548554  O7سلطان عبد+ سعيد الزعا 152.00                
0091068946 سيف ربيع عV ربيع هاشل المسمارى 112.80                
EG12121477 اميمه صالح الدين عV حسن 200.00                
0045854585 احمد ابراهيم حسن عبيد الجالف 45.00                   
0059343179 ابراهيم اسنان بن اسنان مال + الحمادى 496.00                
0038040879 عمر سالم خميس  محمد حيدره التمي� 800.00                
0006563271 هند عارف عمر ناM عV حويل 200.00                
0001767868 محمد عارف عمر ناM عV حويل 100.00                
0032861319 Vعتيق محمد الهام 2,321.40            
0046332778 Vعائشه محمد عتيق محمد عطشان الهام 2,300.50            
0075203248 Vجمعه محمد عتيق محمد عطشان الهام 2,300.50            
0004475222  UVاحمد عتيق محمد عطشان الهام 139.20                
0009270667 Vعتيق الهام Vع 20.90                   
0072778637 bالمزرو Vعنيدى خادم حمد ع 637.00                
0006911472  6rمحمد جمعه خلف شمس  الحوس 200.00                
JO00276526 6̂ عV سحتوت اO7 مصط 200.00                
0070185151  O7علكوه الزعا Mسعيد نا Mعائشه نا 126.20                
0018652844 jخالد عتيق ثايب خليفه القبي 700.00                
0011135383  �rسعيد درويش  الرمي 1,187.70            
0025623166 دحام محمد عيد الدحام المنصورى 2,426.10            
0042660566 بدريه ابل خورى زوجه عبدالرزاق محمد 0.60                      
0028713600  �rعائشه عبيد سالم الرمي 1,150.20            
0092145922  O7 G]خليفه احمد خلفان غيث المح 4.80                      



0054286215  �rسعيد سالم فرحان مبارك الكوي 131.10                
0036035433 ى G]سيف محمد المه 647.20                
0062037138 ى G]سل� محمد المه 647.20                
0082046773 ى G]محمد المه Vع 647.20                
0098879330 صالحه سالم 647.20                
0078959642 Vمحمد خادم مبارك عباد الهام 41.80                   
0009752313 jحصه احمد خميس  القبي 3,450.70            
0009825473 jخليفه احمد خميس  فريح القبي 2,000.00            
0054429647 Vراشد محمد خلفان عبد+ الهام 2,811.10            
0006319985 جيهان راشد عجيل خميس 135.00                
0001557439  �rمريم عبدالرحمن عبد+ الرمي 4,892.50            
0078987890  �rشمسه عبدالرحمن زوجه السيد محمد الرمي 825.30                
0064222511  �rفاطمه عبدالرحمن عبد+ الرمي 441.40                
0006711846 سلطان سيف سالم طماش  المنصورى 3.10                      
0001294085 حمده محمد زوجه مطر عV صياح المنصورى 4,300.00            
0093224606 عائشه احمد عبد+ رئيس 3,037.60            
0067297434  6rالحوس Vعبدالسالم عبدالحميد ع 63.50                   
0089263427  O7حصه حميد الغيص الزعا 1,261.10            
0045638264  O7الغواص  الزعا Vامنه سعيد محمد ع 357.70                
0087243344 مريم احمد عV االحمد 2,321.40            
0039379779 طالل عبدالجليل عبد+ احمد االنصارى 2,300.50            
0045891453 عبدالجليل عبد+ احمد االنصارى 2,300.50            
0080893459 محمد عبدالجليل عبد+ االنصارى 1,321.40            
0042640091 عبيد اسماعيل محمد سعيد الجنيدى 5.70                      
0072569707 احمد محمود غالب محمد سميع المطوع 4,041.30            
0002414784 jراشد بن مسفر القبي Mمحمد نا 2,250.00            
0007834572  �rسعيد درويش غانم سيف الرمي 100.00                
0001201430  _̀ فاطمه احمد غالم درويش  البلو 120.00                
EG00926418  6 GHجمال بيو¦ اسماعيل حسان 450.00                
0099012378 فاطمه محمد زوجه خليفه عبدالرحمن بونعاس 210.00                
0008984232 فيصل ناM محمد ناM سلطان السويدى 242.50                
0078701776 حمد هالل محمد عV محمد الظنحا67  48.40                   
0012586985 عبد+ حمد عبد+ محمد الماس 848.10                
0065920796 jاحمد سيف عيد محمد زنيد القبي 1,241.50            
0001142814 bجميله خليفه راشد عبد+ المزرو 1.40                      
0034051872 ابتسام محمد زوجه بدر عبد+ الجابرى 10.40                   
PK00628115 ASHIR YAZDANI 2,200.00            
IQ00274265  6 GHهويدا محمد حس 35.00                   
EG91173086  6̂ حاتم محسن اسماعيل مصط 2,000.00            
0076265493 موزه سعيد سيف بن نجمه السويدى 1,150.20            
UK00654147 WEDAD PHILIP KURUKGY 150.00                
0071099152 6 عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر GHحن 2,300.50            
0081316017 البتول عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر 2,300.50            
0034590685 محمد عV محمد عV عبد+ 515.40                
0083581820 6̂ محمد شهاب الهاش� محمد مصط 12.00                   
0009255857 ى G]سعديه عوض  بدر جعفر الكث 118.40                
CA00689957 CLEMENT AKIKI 323.00                
JO00764759 U احمد خليل حماد O7حر 0.20                      
0086864478  O7سل� مبارك فرحان سعيد الزعا 0.50                      
0092162322 فيصل عبد+ خليل عV المرزو��  17.50                   
0010756522 ى G]عبدالكريم عبيد بدر الكث 2,277.70            
0056763053 ى G]هيفاء عبدالكريم عبيد بدر الكث 2,170.00            



0011371596 ى G]وفاء عبدالكريم عبيد بدر الكث 2,015.40            
0092196990 عائشه سيف السويدى 2,420.00            
0007947041 ى G]مريم عتيق ماجد المه 1,298.20            
0065881806  O7حسن محمد حسن المسعود الزعا 1,230.50            
0082372565 ربيع جمعه ربيع عV الظاهرى 480.00                
0004636639 سلطان جابر عبيد سالم هياى المنصورى 1,100.50            
0021791433  �rمحمد درويش  جمعه كداس  الرمي 1,100.00            
0008721408 ى G]فاطمه خلفان زعل المه 158.20                
0013299062  �rدرويش  جمعه كداس  الرمي 158.20                
0071467395  �rعائشه درويش  جمعه كداس  الرمي 158.20                
0099852343 خليفه سيف سعيد بن نجمه السويدى 0.20                      
US00774856 NUH ARRE AMIN 50.00                   
0046659780  O7ابراهيم عبيد سالم الزعا 2,321.40            
0029421098  O7سلطان احمد الزعا Vعبدالرحمن ع 1,160.60            
0055106587 موزه عبدالرحمن محمد الحديدى 1,160.60            
0065118319  O7سلطان احمد سلطان الزعا Vع 1,160.60            
0075121329  O7سلطان احمد سلطان الزعا Vمريم ع 1,160.60            
0075079699 bخلفان خليفه درويش  المزرو 99.60                   
0043397878  Orعائشه مبارك جمعه سالم الجني 1,230.50            
PK00465235 NAQI MUHAMMAD KHAN 200.00                
0020161197  O7ابراهيم وسواس  الزعا Vسلطان ع 5.20                      
0078059183 6 المنصورى GH6 حمود سالم GHسالم 1,000.00            
0055445500  O7خديجه مبارك زوجه بالل غميل سلطان الزعا 23.80                   
0035393645  �rمحمد عتيق محمد سالم الرمي 1,230.50            
0004342231 jنوره جمعه محمد جمهور القبي 29.40                   
0076651276 ى G]شكرى سالم مصبح حميد المه 1.50                      
0064090652 عبد+ صالح عبد+ محمد الحمادى 387.00                
0098810621 سلطان عبد+ صالح عبد+ محمد الحمادى 267.50                
0090309743 عوض  راشد جابر الهامV ب6r ياس 3,192.90            
0010382229 Vاحمد عوض  راشد جابر الهام 2,449.80            
0026709230 ى G]فاطمه احمد عبيد الخم 2,449.80            
0048326830 Vراشد عوض  راشد جابر الهام 2,449.80            
0092019258 Vعوض  راشد جابر الهام Mنا 2,449.80            
0068591265 بندوق عبدالرحمن بندوق محمد القمزى 16.70                   
PS00057628 فضل سالم نواس  ابوخاطر 100.00                
EG00469813 oمدحت احمد رفعت ن 120.00                
0011303601 Vفاطمه سعيد زوجه خليفه خلفان ض� الهام 2,420.00            
0057827259 Vمحمد خليفه خلفان ض� الهام 0.70                      
0008571145 مريم احمد عوض  محسن الواحدى 70.00                   
MA00127736 طارق افشتال 135.00                
0100865215 Vحنان عدنان ع 254.00                
0052259532  O7لطيفه سعيد حمد عبيد الزعا 2,923.70            
0005385164  O7مريم سعيد حمد عبيد الزعا 2,828.60            
0084989921 ى G]شيخه مطر المه 2,654.60            
0008875211  O7 G]حمده بالل صقر سيف المح 100.00                
0002919127 شمه سيف غانم سلطان السويدى 1,452.00            
0046594353 عV محمد الظاهرى 1,230.50            
0003257850 Eضياء عبدالرحمن حسن النخ 556.90                
0093408414 عمر احمد محمد احمد سعيدى 0.50                      
0004762792  �rحسن عتيق ضا� سعيد الرمي 1,150.20            
0079683534 6 صالح GHغاده حس 2,440.60            
0008326227 bمحمد المزرو Vمريم ع 1,170.80            



0026329590 bمحمد المزرو Vزايد ع 1,170.80            
0051355534 bمحمد مطر ابونمر المزرو Vع 70.00                   
EG00256611 صال ح الدين عبدالعزيز خليفه داود 1,301.70            
0012349876 عمر زين العابدين العيدروس 210.00                
0004975446  O]عوض  ج Vمحمد ع 67.70                   
0065033642  Orمبارك الشبي Vاحمد ع 565.50                
0086886341 ى G]فاطمه عبدالعزيز عبد+ الخم 426.30                
0063560659 ى G]محمد عبد+ عبدول الخم jعي 234.60                
0050694976 ام الخ[G فاضل كاظم النويس 1,384.20            
0064500391 خديجه عيj محسن مطوع النويس 1,362.00            
0010395918 حميده عيj محسن مطوع النويس 1,351.00            
0042284869 6 عيj محسن مطوع النويس GHحس 853.80                
0008254690 محفوظه حسن شعبان المزين 615.20                
0025787801 محمد عيj محسن مطوع النويس 446.10                
0044137811 عبد+ عيj محسن مطوع النويس 238.60                
0083905120 فاطمه عيj محسن النويس 222.90                
SY00658976 باسل صياح اسعد شجاع 1.50                      
0079245030 مؤسسه نوره للتجاره والخياطه 2,523.20            
0023126898 عUV شامخ محمد الشامس 200.00                
0050780184  O7 G]ظبيه جمعه زوجه طارق محمد المح 154.70                
0090955789 لطيفه راشد هالل ناM البوسعيدى 1,971.10            
0038745587 راشد هالل ال بوسعيدى 1,210.00            
PK00523470 MOHAMMED SALEEM TIWANA 400.00                
0092909701 Vراشد سلطان احمد صباح الهام 0.50                      
IN00536235 DANIEL JACOB 100.00                
0095761288 محمد احمد جمعه ج[O السويدى 498.00                
SY00256988 محمد برهان صالح الدين الشاش 168.30                
0093911902 حمد راشد مبارك سيف الريا¦ 62.80                   
0037329412 كه النوافذ التجاريه _� 20.90                   
PS00510627 شادى عV وهبه 302.50                
0002369865 bثا67 جمعه عبيد جمعه المزرو 2,000.00            
0004906504 هدى احمد عيj ابو حقب 1,200.00            
0094795799 bعبيد جمعه عبيد المزرو 9.80                      
0005620256 عيj سالم محمد سالم الظاهرى 405.00                
0003269557 احمد محسن صالح الحامد الهاش� 180.60                
YE00784404 6 صالح النقيب GH6 حس GHحس 200.00                
0033823413 صالح سعيد سالم بلحويصل الجابرى 102.00                
0079395800 محمد اسماعيل عباس  اسماعيل الخورى 68.60                   
0072992901 كه الدوار للعقارات ذ.م.م _� 49.00                   
0003799779 مريم عبد+ عباس  الخورى 30.60                   
0037040405 عائشه يوسف اسماعيل عباس  اسماعيل الخورى 30.60                   
0046074289 عبد+ يوسف اسماعيل عباس  اسماعيل الخور 30.60                   
0052569271 فاطمه يوسف اسماعيل عباس اسماعيل الخورى 30.60                   
0065928956 مريم يوسف اسماعيل عباس  اسماعيل الخورى 30.60                   
0061184512 6 الحار�7  GHعوض  صالح عائض  حس 0.20                      
0054879633 محمد عبد+ كردوس عبيد العامرى 138.00                
0004114587  �rفارس سلطان سالم سعيد الرمي 1,397.30            
0012311004  �rسلطان سالم سعيد الرمي 8.10                      
JO25018405 شعيب عبد+ ابراهيم العطارى 5.30                      
0082046173 محمد حسن عبد+ محسن ال محسن 1,150.20            
0006478881 ى G]خليفه سالم المه ̀ عتيق مو 170.00                
YE00748661 عV محمد عبد+ باقروان 300.00                



SY00395866 مروان ضاعن ذيب عياش 400.00                
0009864779  Orمبارك محمد جمعه الجني 385.60                
0008764997  Orريم احمد مبارك محمد جمعه الجني 139.40                
0021689594  _̀ فاطمه بالل محمد عبد+ البلو 2.40                      
0033575146  _̀ بالل محمد عبد+ البلو 2.40                      
0068091266  _̀ محمد بالل محمد عبد+ البلو 2.40                      
0092410897  _̀ ايمان محمد عبدالعزيز البلو 2.40                      
AF00218288 SALMA MOHAMMED OSMAN 43.50                   
0004111973 سيف ناM مصبح  خميس  الكلبا67  200.00                
0097268882 عV عبد+ لمطل 6,442.90            
0033202655 سالمه عV عبد+ لمطل 20.90                   
0049378203 بدور عV عبد+ لمطل 20.90                   
0081102263  6rاحمد محمد رجب الحوس 70.00                   
0032588436 بدر عبد+ سالم سعيد الجعيدى 11.20                   
0090602045 يا� عبد+ سالم سعيد الجعيدى 11.20                   
0074645695 ايمان عبد+ سالم سعيد الجعيدى 10.60                   
JO00275655 ماهر فايز اديب ابوالرب 298.00                
OM00458807 ى G]غانم بن محمد بن الطوف الهزار الكث 630.00                
0085321695 طالل عV محمد راشد عبد+ قاس� 165.00                
0036373706 خالد سيف مصبح الكلبا67  18.50                   
0079536281 bاحمد هاشم عبد+ المزرو 3,010.00            
SY00871432 هادى حكمت السليم 70.00                   
0066626685 مريم شيخ بوبكر علوى 1,800.50            
YE00439878 ى G]ورثة المرحوم صالح محمد عبد+ الكث 12.30                   
0054857352 bزوجة سالم محمد حفيظ المزرو Vسالمه ع 2,678.80            
0034567787 bشجاع سالم محمد حفيظ المزرو 2,431.40            
0052615550 اسماء عV راشد النعي� 1,122.50            
0002796344 خلود خالد احمد عبد+ بارشيد 2,558.10            
0007419691 وليد خالد احمد عبد+ بارشيد 2,558.10            
0008032217 خالد احمد عبد+ بارشيد 2,558.10            
0029809682 خاتمه محمد عوض  بارشيد 2,558.10            
0001235486 ورثه المرحوم محمد عبد+ راشد 2,440.60            
0054201106 عمر محمد احمد بارشيد 800.20                
0008265510 6 الرى GHمحمد حس Oحسن حا� 772.00                
0083229432 bسليمان المزرو Vع G]سالم محمد عش 1,306.70            
0055276410 bسليمان المزرو Vع G]مبارك محمد عش 873.10                
0024273066 احمد سالم سعيد مبارك الراشدى 87.00                   
0006768248 عبد+ احمد سالم مسلم المحر¦ 2,260.00            
IR00319207 6 قائدى GHحسن غالم حس 795.80                
0006529885 شماء غانم زوجه سعيد غانم سليم المنصورى 2,300.50            
0009066623 سليمه عبد+ جمعه الغيال67  116.30                
0034146865 6 محمد الزهر GHاحمد حس 1,047.60            
SY00584919 يوسف محمد المسو�7  3.90                      
0006283030  _̀ احمد حمد بن حمدان حميد المطرو 345.00                
0072292969 حسن جعفر عمر محمد البي�r الهاش� 1,001.10            
0079398970  �rجعفر عمر محمد البي 856.00                
0088214925  �rمحمد جعفر عمر محمد البي 20.90                   
0048868669  �rسح� الرمي Mعزه سعيد نا 250.20                
0076523621 bمحمد حمد سالم المزرو Vع 1,000.00            
0007478672 bسعيد محمد بالصايغ المزرو G]محمد مه 7.40                      
0045856957 مريم خلفان سالم سح� الهاجرى 90.00                   
0013022893 وفاء سالم زوجه حمد خميس  سعيد الظاهرى 306.00                



0004785421 �� خميس  سعيد سيف السب̀و ال�_ 107.70                
0005804574 صغ[G عبيد سعيد سيف السب̀و 58.80                   
0006215343 ورثه المرحوم عبيد سعيد سيف السب̀و 6.20                      
0099973741  6rخميس  الحوس Vفاطمه ع 615.20                
0049223176 خلود مسلم البوسعيدى 615.20                
0009596767 Vاحمد صالح احمد ال ع 1,230.50            
0020026594 زيانه عبد+ محسن حمد السليما67  1,232.90            
0054069318 موزه عV زاهر خلفان السليما67  1,232.90            
0051811836 سعيد عبد+ حواس  بن بداح العامرى 307.30                
0009423176 wليمه صالح عبد+ الهال 40.00                   
0082942132  O7مسعوده احمد عامر الحر 73.60                   
0014962009 6 صالح محسن الهما¦ GHحس 536.60                
0079980664 عتيق الشيبه سعيد سالم النعي� 80.20                   
0015752641 Vهويشل الشكي Mبثينه سالم نا 252.80                
0075320194 6 عوض  باتيس GHرحمه سالم 600.20                
0006787111 عبد+ محمد عبدالرحمن يوسف جكه منصورى 100.00                
0050258636 عزيزه محمد ناM العامرى 615.20                
0012723153 مريم اسماعيل محمد المنصورى 654.00                
0009574445  6rعبد+ سالم الحوس Vعبد+ ع 270.00                
0068443422 محمد عV المرزو��  647.20                
0011470182 Vيفه حسن ع _� 615.20                
0017542090 جابر محمد المزرو��  615.20                
0032976374 ه محمد المرزو��  G]ام 615.20                
0068146218 حميده محمد المرزو��  615.20                
0086232517 ه محمد المرزوق G]سم 615.20                
0089776011 محمود عبد+ سليمان سالم الهنا¤7  500.00                
0042638459 هزاع ناM المنصورى 23.00                   
0090458931 غانم يوسف جمعه العباد المنصورى 58.00                   
0067910928 jصالح سلطان عبد+ صالح الشام 380.00                
EG00656312 ̀ حسن سالم ابوعبيده ̀ احمد مو مو 3.00                      
0045457895 ى G]مسعود عبد+ احمد عبد+ الكث 200.00                
0094812901 عارف عمر سالم صالح بن عمرو 120.00                
0064463833  _̀ موزه خميس  احمد نورى البلو 1,393.50            
YE00068137  6̂ ي صالح مبارك صالح ال�_ 10.70                   
YE00287826 خالد عبد+ عامر محمد 100.00                
0040030864 سعيد احمد العسل الراشدى 1,236.60            
0067886100 محمد عوض  عبد+ المهرى 11.20                   
0055743625 عمر سالم عمر 3,002.00            
0004563897 امل صالح محمد بن اسحاق 286.00                
0038440923 ى G]محمد بخيت الكث Vنور ع 272.40                
0004445299 سل� سعد محمد 75.80                   
0026744248 ناM عبد+ صالح مبارك المنصورى 11,738.30         
OM00998065 سعد حسن محمد الحريزي 1.80                      
0021054818 ى G]فيصل برك عزان الكث 1,000.00            
0005468890 ى G]فائزه برك عزان محمد عبدالعزيز الكث 67.00                   
0001883671 فوزيه ناM سعيد بن سميدع 176.50                
0092209848 محمد صالح سعد احمد المنصورى 6,313.00            
0051053621 صالح سعد احمد المنصورى 1,070.00            
0049564841 صالح مساعد حسن عV المنصورى 0.50                      
0005825520 عتيق صالح عبد+ البدرى 100.00                
0077830629 احمد عV ناM الحار¤7  2,300.50            
0025219722 سعيد حميد حمد السعيدى 406.30                



0038803066 Vمحمد عبد+ يوسف محمد ال ع 10.40                   
0035511430 عائشه حمد الحميدى المنصورى 2,300.50            
0048024314  _̀ محمد مبارك محمد سعيد البلو 2,321.40            
0009874563  U

6 الحار�7 GHحس Mصالح نا 343.00                
0012578965 wمبارك سالم عمر محمد المنها 1,241.50            
0099452218 سعود عبد+ سيف رشود الحار�7  3.00                      
0098865274  O7سليمان مسلم سالم بن هال 96.70                   
0016052850 صباح شحاته ارمله سالم بيات سيف المنصورى 80.60                   
0002876860  Orهشام محمد سعيد حسن الجني 100.00                
0065997452 جمعه عامر تريس  مشعان المنصورى 1,000.00            
0088528525 ى G]سعيد مسلم الكث Mمسلم نا 39.20                   
0066193861 ى G]سعيد مسلم الكث Mنا 0.20                      
0075648782 عوض  ناM الهمي� 5,500.00            
0015705775 فهد عيضه صالح بن حيدره التمي� 21.00                   
0037133942 انتصار صالح عيضه بن حيدره 21.00                   
0041478179 العنود عيضه صالح بن حيدره 21.00                   
0060405661 اسماء عيضه بن حيدره 21.00                   
0061228323 اروى عيضه صالح بن حيدره التمي� 21.00                   
0082558608 سيف عيضه صالح بن حيدره 21.00                   
0005608234 شمعه عبدربه زوجه محمد صالح عV المنصورى 314.00                
0004432232 jدرويش  عبد+ خادم ب� القبي 216.10                
IN00685631 RUKNADDIN MOHAMMAD TAYYAB 174.00                
0015054610 سيف عيj عبيد سعيد المنصورى 200.00                
0075663774 صنعاء عV باظفر 2,300.50            
0021133701 سل� صالح عبد+ الجعيدى 490.00                
0098341003 ¦ 6oالح Vع Mحسن نا 2,325.00            
0019133709 ̀ محمد الحمادى محمد احمد مو 1,150.20            
0017314483 احمد سالم عمر سالم الشمالن 6,000.00            
0052425901 فاطمه سالم عمر سالم الشمالن 2,500.00            
0022597431 نشوه سعيد سالم القث� 1,500.00            
0005232417 ابتسام عبداللطيف يوسف عبداللطيف المرزو��  60.00                   
0028655945 jسالم خادم محمد القبي 2,933.00            
0052198840 jبخيته عبد+ سعيد القبي 2,321.10            
0015107342 فاطمه سالم المسكرى 615.20                
0014203876 عائشه محمد ابراهيم 73.80                   
0075465270 نيله شامس  سالم بخيت المحر¦ 59.00                   
0007925832 عبد+ عمر عبد+ سالم 2,000.00            
0017519825 ى G]ى الحم O]زايد مبارك حسن العك 2,270.00            
0009002544 حارب سالم سيف حمد اليحمدى 200.00                
0006877580  Orهاجر هاشم عبد+ الجني 320.00                
TN00696344 wبالغا G]فت� بن البش 250.00                
0049278730  _̀ عيj ابراهيم البلو 1,230.50            
0009310704 سالم بخيت مبارك المحر¦ 2.20                      
0095529811 احمد بن احمد باصليب 1,241.50            
0066333742 مريم جمعه حمد 2,440.60            
PS00778655  G]عمر سالم سعيد شب 125.00                
0003566305 صفيه عبدالرحيم جمعه عباس  خورى 1,150.20            
0014770883 حليمه عبدالرحيم جمعه عباس  خورى 615.20                
0097578662 سعيده عبدالرحيم جمعه خورى 615.20                
TN00587941 نادر بن عبدالرحمان ابن الحاج مبارك 118.50                
0042778631  _̀ عبدالرحمن نواب جالل ادم البلو 2,933.00            
0092106155  _̀ عبد+ عبدالرحمن نواب جالل ادم البلو 1,545.40            



0080270513 زكيه سليمان خميس  الهنا¤7  861.30                
0052423195 فهد سعيد سليم سالم العامرى 615.20                
0094916077 فالح سعيد سليم سالم العامرى 615.20                
0061746045 طالب عمر صالح العطاس 1,160.60            
0054196740  6 GHمحسن مبارك الجعشا67 المصعب Vع 5,000.00            
0007794709 مناع حيدر صالح 66.60                   
0009961834 اشواق حيدر صالح 66.60                   
0013398392 محمد حيدر صالح 66.60                   
0015836639 صالح حيدر صالح 66.60                   
0021613176 شوق حيدر صالح 66.60                   
0036202249 حيدر صالح احمد 66.60                   
0060789920 يوسف حيدر صالح 66.60                   
0073970229 جعشان حيدر صالح 66.60                   
0074924992 احمد حيدر صالح 66.60                   
0063985647 اسماء عV محسن الجعشا67  46.00                   
0052126420 احمد م�ى الظاهرى 12.30                   
0075713406 صفيه العبيدى محمد 1,230.50            
0011382548 6 سالم الصيعرى GHمانع مرزوق سالم 1,675.50            
0082384520 ى G]6 سالم الصع GHماجد مرزوق سالم 10.60                   
0091862664 V6 ال ع GHحس Vخالد زوجه ع Vلي 101.90                
0028735224 سعيد صالح سالم العامرى 600.00                
0002202662 انوار سيد احمد 2,321.40            
0086581846 راشد عV محمد النعي� 8,626.80            
0060713158 خالد راشد عV محمد النعي� 1,725.30            
0014532893 احمد سعيد عV الش� 2,321.10            
0030318959 عبدالرحمن احمد سعيد عV الش� 2,300.50            
0023547846 wمحمد مبارك عوض  المنها 10,000.00         
0062077402 wسا¦ محمد مبارك عوض  المنها 509.80                
0083261777 عV مبارك سالم بن زوبع 820.00                
0068648184 وليد مبارك سالم بن زوبع 300.00                
0058689113 سميه مبارك سالم بن زوبع 80.00                   
0024022869 مبارك سالم زوبع 72.40                   
0018107821 رقيه مبارك سالم بن زوبع 65.10                   
0027152695 ى G]سيف هاشل سعيد هاشل المغ 510.70                
0001986421 ى G]هاشل سعيد هاشل المغ 216.90                
0067176310 ى G]سالم عبدالقادر سالم طالب الكث 1,160.60            
0069645394 ى G]6 عبدالقادر سالم طالب الكثrم 107.40                
0080881212 سلطانه مبارك محمد سالم 61.30                   
0036649770 محمد عمر عV سنكور الراشدى 127.50                
0013854719 w6̂ العبيد محمد عبدالرحيم عبدالرحمن مصط 615.20                
0018563612 محمود محمد عV يحGr البعدا67  2,420.00            
0006671626 ورثه المرحوم احمد عV احمد النعي� 2,300.50            
0041093444 احمد محمد الجابرى ال جابر 1,676.10            
0041984380  O7فريده عبد+ عوض  حنتوش  الكر 1,752.00            
0006323326  O7نور عبد+ عوض  حنتوش  الكر 12.50                   
SD00982677 اسامه عمر عباس  عمر احمد 150.00                
0014406107 Vسل� مفلح ع 711.40                
0037850739 عبدالرحمن احمد عبد+ حسن الجابرى 84.30                   
0087708079 عبدالعزيز احمد عبد+ حسن الجابرى 84.30                   
0018835917 عبدالحكيم احمد عبد+ حسن الجابرى 84.20                   
0033296308 يحGr احمد عبد+ حسن الجابرى 84.20                   
0059063715 خالد احمد عبد+ حسن الجابرى 84.20                   



0062902577 محمد احمد عبد+ حسن الجابرى 84.20                   
0098847542 عبد+ احمد عبد+ حسن الجابرى 84.20                   
0025957519 فاطمه احمد عبد+ حسن الجابرى 42.20                   
0060214653 عبد+ بدر السعيدى 615.20                
0077272645 احمد مبارك عبد+ المنصورى 680.00                
0020458634 عبداللطيف عV ابراهيم جاسم المنصورى 2,191.10            
0041129212 سلطان عV ابراهيم المنصورى 1,302.60            
0048055713 محسن سعد بدر بخيت المحر¦ 3,655.00            
0051145446 بدريه محمد اسماعيل 200.00                
0067674210 سالم عV سعيد محسن بن قاحل 688.00                
0041270549 jسعيد محسن بن قاحل الن Vمحسن ع 459.00                
0081094151 عمر احمد محمد السوم� 4,500.00            
0042815304 حمد سعيد محمد احمد السوم� 2,305.00            
0068089344 عمر سعيد محمد احمد السوم� 2,305.00            
0086793071 فاطمه عبد+ احمد السوم� 2,305.00            
0009863259 خالد صالح عبدالرحمن الحمدا67  450.00                
0097371182 فاطمه سيف العامرى 184.00                
0025578859 مريم مبارك سويد العامرى 134.30                
0065326974 م6r محمد عبدالسالم 350.00                
0019892724 عائشه محمد محمد صالح 10.40                   
0004908659 وليد راشد عبدالرحيم المرزو��  2,300.50            
0004329484 wساره سالم المنها 1,294.40            
0007034080 wهناء سالم المنها 1,294.40            
0024542891 wعارف سالم المنها 1,294.40            
0030598196 w6 سالم المنهاrم 1,294.40            
0032454152 wزينب سالم المنها 1,294.40            
0035878633 wخلود سالم المنها 1,294.40            
0080119020  Uwفاطمه سالم حسن احمد المنها 1,294.40            
0080133969 wمها سالم حسن احمد المنها 1,294.40            
0088739857 wسالم حسن احمد المنها 1,294.40            
0094586367 wمريم سالم المنها 1,294.40            
0095985431 wنعمه حسن منصورالمنها 1,294.40            
0019289759 مريم طاهر زوجه عبد+ احمد محمود 815.20                
0044350168 احمد اسد سالم الراشدى 2,658.30            
0087078245 wبري§ سالم صالح المنها 6,000.00            
0045127812 امنه سعيد ارمله عبدالخالق محمد عبدالكريم 1,020.90            
0012445190 ى G]كرامه سعيد كرامه احمد الكث 2,300.50            
0099579796 ى G]احمد صالح برك كرامه بن شيخ الكث 600.00                
0043351111 ى G]محمد سعيد كرامه احمد الكث 300.00                
0089182620  U

عبد+ صالح هارون الحار�7 7,379.80            
0017074140 فتحيه فضل زايد ابورجب 200.00                
0090932084  O7ابراهيم خليفه سالم اليعقو 1,787.20            
0094586745 ى G]6 السعدى الكث GHدينا محسن حس 200.00                
0019900564 ى G]وز فرحان المه G]سليمان محمد مبارك ف 12.30                   
0021280249 ى G]وز فرحان المه G]علياء محمد مبارك ف 12.30                   
0024393720 ى G]وز فرحان المه G]مبارك محمد مبارك ف 12.30                   
0030948011 ى G]وز المه G]محمد مبارك ف 12.30                   
0058560871 ى G]وز فرحان المه G]شيخه محمد مبارك ف 12.30                   
0026338149 ي§ O]ال wزوجة محمد عمر الشاذ Vصالحه ع 433.30                
0027586198 عزيزه محمد حسن محمد المرزو��  701.70                
0071529668 امنه محمد حسن محمد المرزو��  180.00                
0017728727 6 مال محمد المرزو��  GHحس 175.00                



EG00558088 احمد عبدالفتاح عV عبدالفتاح 31.30                   
0056071946 ى O]راشد الع Grفاطمه سعيد زوجه زكريا يح 100.00                
SA00236598 عبدالعزيز بن سالم بن سعيد باحبيل 700.00                
0073349215 بخيت خميس  بخيت بالسم المنصورى 2,245.50            
0075916834 6 هادى المنصورى GHمبارك حس Vع 219.60                
0080746668 6̂ محمد ابراهيم الحمادى محمد مصط 200.00                
0068408028 ى G]عيضه عمر سعيد الكث 723.40                
0044586511 ي§ O]شاه زادى عمر صالح ال 12.50                   
0010953863 احمد عوض  سالم عV عامر 714.30                
0096880023 رحمه سالم احمد 644.10                
0001291347 محمد عوض  سالم عV عامر 345.00                
0056481507 ه عوض  سالم عV عامر G]سم 67.00                   
0012675435 عوض  سالم عV عامر 1.20                      
0005232717 خليه عيj ارمله سالم حابس  المنصورى 1,150.20            
0065236859 عبد+ مسفر عV سوده احمد المنصورى 0.30                      
0021457153 ان عV سعيد ب[� 1,325.10            
0009946344 Vال ع jموزه محمد عي 1,225.50            
0007180060  Orعبد+ احمد عبد+ فقيش  المصع 2,600.00            
0079804292  Orصالح احمد عبد+ فقيش  المصع 1,567.10            
0081901398  Orجواهر صالح احمد عبد+ فقيش  المصع 75.20                   
0034925231  Orسلطان صالح احمد عبد+ فقيش  المصع 47.30                   
0070534986  Orابراهيم خلف جميع احمد الكع 100.00                
0093366686 عV سعيد عبد+ الش� 135.00                
0015089680 ي§ O]عيضه صالح ال 2,342.20            
0064853216 ي§ O]احمد صالح ال 2,342.20            
0090165107 ي§ O]صالح مبارك ال 2,342.20            
0092426941 ي§ O]عبد+ صالح ال 2,342.20            
0004589650 رانيا عمر عبد+ محمد الراشدى 50.00                   
0011633613 عV فنخور سعيد الراشدى 3,087.20            
0084212874 Vالراشدى ارمله سالم ع Vفاطمه بخيت ع 2,315.50            
0012488350 عمر سالم عV رواس  الراشدى 1,049.70            
0047436524 سالم عV رواس  الراشدى 1,049.70            
0080215495 عارف سالم عV رواس  الراشدى 1,049.70            
0023750949 م6r سالم عV رواس  الراشدى 524.80                
0054376495 طفول سالم عV رواس  الراشدى 524.80                
0070757547 ه سالم عV رواس  الراشدى G]ام 524.80                
0098367372 زمزم سالم عV رواس  الراشدى 524.80                
0068459112 عV احمد عV محمد المرزو��  250.00                
0087023156 عيده ابراهيم محمد المحر¦ 2,440.60            
0091486534 صالح عبد+ خميس  المنصورى 1,045.70            
0028856262 محمد طالب محمد مسلم المحر¦ 1,100.00            
0096175444 نوره سعيد بخيت الراشدى 20.90                   
0001251054 راشد سالم راشد سعيد المنصورى 300.00                
0036979420 احمد عبد+ صالح محمد العامرى 5,000.00            
0009785366  6 GHعهود محمد حبيب سالم 655.10                
0057056881 j6̂ ابراهيم محمد رئي كوهر جمال زوجه مصط 1,150.20            
0072750268 j6̂ ابراهيم محمد ابراهيم رئي عبد+ مصط 1,150.20            
0075206478 j6̂ ابراهيم محمد ابراهيم رئي عائشه مصط 550.20                
0087687543 سالم خميس  عقيل بن ما�6  2,611.80            
0014256987 wحسن عوض  برغش  المنها 100.00                
0013682908 ¦ 6oمحمد ساعد خلفان الح 107.80                
0035878695 خالد مبخوت محسن عمران الهاجرى 530.00                



0001600092 عوض  محمد الهاجرى 1,267.40            
0020889977 محمد عوض  الهاجرى 1,267.40            
0017380244 ونسه بش[G شنام 1,210.00            
0045118831 فرج محمد احمد باصليب المشاجر 1,769.50            
0003130283 سعيد فرج محمد احمد باصليب المشاجر 595.80                
0008709444 احمد عمر النقيب باصليب 300.00                
0047367287 صالح احمد عمر باصليب المشجرى 100.00                
0010462959 فاطمه خميس  عبدالرحمن ال بريك 2,300.50            
0087322815 ي§ O]محمد خميس  عبدالرحمن ال 2,300.50            
0097855195 امنه حمدان جمعه 615.20                
0098258301 موزه حمدان جمعه 615.20                
0099745120 6 ماجد ابراهيم الجوادرى GHحس Vيعقوب ع 374.00                
PH00758960 HECTOR HORNILLA 323.80                
JO00990124 ايمن عبد+ عV عالن 1.90                      
0026664580 محمد خلفان محمد المسانده المنصورى 469.30                
0061162624 عهود خالد يسلم عبود عوض  بالفقيه 10.40                   
0085218889 وليد خالد يسلم عبود بالفقيه 5.50                      
IN00247290 VINOD KUMAR VATTAPARA KOREMBETH 500.00                
IN00548825 PIYUSHBHAI MAHENDRABHAI PATEL 126.30                
0026173060 راشد محمد المنصورى 0.50                      
0009972186 احمد راشد احمد محميد المنصورى 23.00                   
0018106229  6rسيف يوسف عبد+ يوسف الحوس 0.30                      
0004589658 فريال احمد عزب سيد 400.10                
OM78036577  _̀ خليفه بن راشد بن سالم البلو 370.00                
0098209139  O76 االحبا GHسعيد مبارك عامر حس 590.20                
0038190279  Orمحمد مبارك محمد الكت 2,100.00            
0025811256 U العامري

6̂ ي حمد سالم صالح نoه ال�_ 400.00                
0068955693 jمفتاح الشام Vفاطمه حمد زوجه مطر ع 300.50                
JO00976412 خالد محمد احمد الحاج صالح 1,118.00            
0097307322 سهيل سالم سليم اسود العامرى 3,600.50            
0082233343 Vمحمد احمد مطر ماجد الخي 6,401.20            
0001598756  O7سل� سعيد مصلح جمهور اال حبا 247.30                
LB00875215 عبد حسن دبوق 200.00                
0042071064 Vسيف محمد سيف الغف Vع 949.00                
0006307475  Orنادر محمد عبيد انحراف الكع 2,342.20            
0034172103 jموزه شليوح مصبح فارس  الشام 3,121.10            
0088750422 ى G]احمد عمر عبد+ مهرى ال كث 100.00                
0002369877 احمد خزع العثه الهر� العامرى 1,570.00            
0008698380 محمد عV فالح جابر 46.00                   
0069977456 عبد+ عV فالح جابر 46.00                   
0075191189 سعيد عV فالح جابر 46.00                   
JO00700922 خالد احمد عUV صباح 1.90                      
0093160672 فاطمه سعيد سبيع مسفر المنصورى 24.20                   
0006115487 صبحه مصبح زوجه منصور سالم النهيه العامرى 180.00                
0047485404 محمد مشهور عبدالقوى السعدى 322.00                
0012145124 خليفه راشد عV خليفه الظاهرى 175.00                
0013819289  Orعبد+ سيف سباع الكت Vع 3,000.00            
0069400832 ى G]موزه خليفه يوسف المه 1,720.50            
0070308255 حميد راشد سيف حميد حظيبه سيف الظاهرى 9.80                      
0004767689 سعيد مصبح محمد عV النعي� 0.40                      
0049249671 حماد حمدان سلطان حمد العامرى 425.40                
IN00643881 VIJAY NARAINDAS BHOJWANI 200.00                



0045458456 عV ناM سلطان عV البيهو67 الظاهرى 2,300.50            
0099018435 Vعبدالباسط سيف سالم سيف الخي 18.70                   
0009978468 jالشام O7المهيو Vسالم سعيد مصبح ع 200.00                
0045540263 محمد نادر بهيان باروت العامرى 2,420.00            
0013760971  �rصالح احمد الكوي Vسالمه سعيد ع 2,654.60            
0059893642 حمد سعود سالم المعمرى 615.20                
0038225392 علياء احمد حسن احمد 615.20                
0049778232 محمد عبد+ عامر الفال` 7,555.90            
PK00366957 اسد + مومن بيادل 11.50                   
0044672150 عV محمد عبد+ الظاهرى 3,000.00            
0007347489 سهيل احمد محمد الفال� 4,200.00            
0040611966 مريم عتيق بخيت راشد بن ديول الدرم§ 17.20                   
0002145124 عيj محمد عبدالرحمن صقر بن قطا¦ السويدى 425.90                
0042339902 Mالمزيدى النوا Mنا Vسالم محمد ع 2,522.50            
0045323723 عائشه محمد سالم زوجه محمد عV المزيدى 1,251.40            
0061488850  Orمحمد هالل �ور الكع 2,420.00            
0090773503 ساره ابراهيم شهيل 2,420.00            
0003226537 عوض  صالح عامر سعيد الصيعرى 1,000.00            
0004363771 bخلفان سعيد خلفان المزرو 342.40                
0080741783 Vسيف سعيد سيف ساره الغف 615.20                
0097161088  Orمثيله حمد محمد الجني 2,321.40            
0076121563 jخميس  الذيب فرج مبارك الشام 1,364.60            
0083669574 يسلم سلمان محمد حميد 1,000.00            
0013427216 jعبيد سالم خميس  غانم الشام 65.50                   
BD00379806 SAUD HAFEZ AKM 51.20                   
0044632464 ثمنه مادوب زوجه مبارك سهيل محمد العامرى 155.90                
0027932913 لطيفه سهيل زوجه مبارك سهيل محمد العامرى 155.90                
0012454328 bاحمد عتيق محمد المزرو 482.50                
0044823974 عV احمد حرO7 سالم العامرى 450.00                
0049331078 جميله احمد حرO7 العامرى 2,440.60            
0083566774 ى G]عبد+ درويش  سعيد محمد رباحه الخم 50.00                   
0003861528 مطر سالم طا¦ عداه العامرى 200.00                
0050533689 حمود عبد+ شايع حمود الهاجرى 1,153.00            
0008744528  Orسهيله محمد سعيد محمد الكع 60.00                   
0060172707 سعيد احمد سالم هويمل العامرى 73.40                   
EG00376959 يوسف عV محمد احمد ابوزيد 8.20                      
0005147744 عبد+ محمد جعفر البي�r ب6r هاشم 964.90                
UK64095298 NAFITH MUSTAFA ISMAIL SALAMA 185.00                
0031698754  �rمحمد مبارك عتيق الرمي 615.20                
0070181272  �rمريم مبارك عتيق الرمي 615.20                
0086249472  �rعبد+ مبارك عتيق الرمي 615.20                
0033948563 سالم سعيد محمد ال بريك 2,321.10            
IR00986656 Vاحمد عبدالرضا ع 375.00                
0036999984 زهراء محمد حسن دهقان المرزو��  215.00                
0043883989 jالقبي Mعبد+ سعيد نا 749.00                
0001425341 عائشه سعيد زوجه سلطان عبد+ سعيد دلموج 140.00                
EG67457784 محمد توفيق ابراهيم شحاته 220.00                
0011288991 محمود عV عباس  محسن اللويس  النويس 28.50                   
0003264813  6rطارق سعيد عبدالعزيز محمد الحوس 400.00                
0054151402 مه[G مبارك خلفان احمد المنصورى 2,360.20            
0033496237 منال عامر صالح منيف الجابرى 2.40                      
0084923329 جميله صالح الراشدى 30.70                   



0004634638 ى G]عاشور محمد الكث Vمحمد ع 27.00                   
0042042787 ى G]عاشور محمد الكث Vع 27.00                   
0065880058 ى G]عاشور الكث Vعائشه ع 27.00                   
0070146132 ى G]عاشور الكث Vصالح ع 27.00                   
0087771983 ى G]عاشور محمد الكث Vبتول ع 27.00                   
0093460079 ى G]عاشور محمد الكث Vزينب ع 27.00                   
0099853340 ى G]عاشور محمد الكث Vساره ع 27.00                   
0049473894 wسالم سعيد سعد المنها 2,300.50            
0083457203 wشما سالم سعيد المنها 1,230.50            
0039376596 jروضه محمد غانم بوعالمه القبي 84.60                   
IN00012501 ABDULHAKEEM DADDU 100.00                
0003334419 ى G]الكث b6 بن مر GHحسن سعيد حس 215.60                
0026584421 فريال سالم احمد 20.90                   
0080461505 خديجه يزيد سالم 7.20                      
0098383905  Orالجني Mعبد+ نا Mخالد نا 84.50                   
0015207666 عائشه محمد احمد عبدالرحيم خورى 1,399.00            
EG00065103 فت� احمد ابو الفتوح حفور 100.00                
LB00532014 انس  مالك الحاج حسن 1,540.00            
0001261966 معصومه حسن سلطان المرعj_ الهاش� 505.20                
0067542204 سلوى حميد سعيد حميد عصبان 19.00                   
0080916557 bمحمد خلفان سعيد خلفان المزرو 802.50                
IR00983544 عبدالرضا سلطان قطبا 270.00                
0063162649  Oكه البناء الخلي� _� 1,371.90            
0059348267 ى G]هدى برك عزان عبدالعزيز الكث 2,321.10            
JO00236544 جودت عوض  محمد اسعد 65.00                   
0074375668  O7الزعا jخالد عي 23.00                   
0035986222 مبارك سعيد خلفان المنصورى 2,305.00            
0004527565 عائشه عيj خلفان المنصورى 2,300.50            
0021786471  �rسعيد محمد المي 899.40                
0028646309 محمد اسماعيل عبد+ احمد 267.50                
0047920330 ي§ O]محمد سعيد صالح فضل ال 115.00                
0014398073 عبد+ سعيد نهيل عV النعي� 4,066.00            
0051339080 Vعائشه محمد زوجه عبد+ سعيد نهيل ع 2,300.50            
0069957229 حميد عبد+ سعيد عV نهيل النعي� 2,300.50            
0073232732 محمد عبد+ سعيد عV نهيل النعي� 2,300.50            
0059961199 غاده عبد+ سعيد عV نهيل النعي� 1,802.50            
0009669086 فاطمه عبد+ سعيد عV نهيل النعي� 267.50                
0040187113 رقيه عبد+ سعيد عV نهيل النعي� 267.50                
0042037652 حمد عبد+ سعيد عV نهيل النعي� 267.50                
0068415590 احمد عبد+ سعيد عV نهيل النعي� 267.50                
0033272882 محمد حسن سعيد محمد 100.00                
0025637945 bموزه محمد زوجه احمد عبد+ المزرو 2,150.20            
0006775675 نادى الظفره الريا�6 الثقا�6  13.70                   
0027116870 م6r سالم عبيد الظاهرى 40.20                   
0062938081 V6 الشكيrخالد ث 2,321.40            
0071666748 مريم سعيد محمد بامحمود 1,316.60            
JO00372103 6̂ ابو روزا طارق محمد مصط 4,207.50            
PS79841945 ن�ين اسعد عبد+ محسن المدهون 1,616.40            
0029166790 غايه خليفه عبيد الظاهرى 22.30                   
0012554556 راشد مصبح الكندى المرر 880.00                
0004095007 سيف مبارك سيف خليفه القمزى 100.00                
0042627374 الطاهر مصبح الكندى المرر 1.20                      



0031853784 فاطمه راشد سعيد عV المهندى 1,210.00            
0048533235 حبيبه راشد سعيد عV المهندى 604.90                
0002169403 عبد+ راشد سعيد عV المهندى 2.50                      
0005740748 ه محمد سالم صالح الحامد G]سم 10.40                   
0014101481 م6r محمد سالم صالح الحامد 10.40                   
0014928010 خديجه محفوظ محمد بن بريك 10.40                   
0053440043 محمد ادريس  محمد صالح الحامد 10.40                   
0054232671 امل محمد الحامد 10.40                   
0055007234 ابتسام محمد زوجه احمد صالح سالم الصل� 10.40                   
0085960225 شيخه عبد+ محمد ال بريك 10.40                   
0090148596 ريم ادريس  محمد صالح الحامد 10.40                   
0041971080 احمد عبد+ محمد صفر الهرمودى 49.40                   
0009854426 عبيد ب� عبد+ الظاهرى 500.00                
0091681171 جمعه خميس  سحوبه الظاهرى 30.50                   
0007797143 فيصل عV علوى احمد الجفرى 22.00                   
0022982553 وليد عV علوى احمد الجفرى 22.00                   
0035347865 فاطمه علوى محمد 22.00                   
0040641111 غاده عV زوجه عبد+ علوى احمد علوى 22.00                   
0072358108 خالد عV علوى احمد الجفرى 22.00                   
0006755404 فاطمه سليمان زوجه عوض  صالح محمد المرر 200.00                
0038998075 Vخلفان راشد غانم الهام 20.90                   
0048372380 سهيله سالم عV الظاهرى 7.30                      
0024107008 يف الشيخ ابوبكر الشاطرى كمال �_ 1,165.50            
CAN0063124 HATEM FATHI ELHAYEK 2.90                      
0090381789  6rخديجه محمد سالم الحوس 18.80                   
0013627416 اروى عقيل عبد+ عقيل ما�6  1,094.80            
CA00068597 OUHANS TOUTIKIAN 250.00                
CA00058977 HRAG RICHARD TOUTIKIAN 1.90                      
0038471782 Vفريده حيدر ع 0.10                      
0077656731  Or6 الحلق GHحس Vع Mاحمد نا 1.00                      
PK00198267 AHMAD MOHAMMAD AHMAD 266.00                
0029949162 عبدالعزيز عبد+ سعيد العامرى 8,300.00            
0052300611 احمد عبدالعزيز عبد+ سعيد العامرى 176.40                
0028795250 jصباح احمد سالم بخيت القبي 114.70                
EG00518644 عصام الدين محمد عV ابوالحسن 80.00                   
0060077011  6 GH6 جاسم عبدالحس GHمريم عبدالحس 1,160.60            
0002154662 دعاء بدر عبد+ عV سيف 23.00                   
0005412784 عبد+ سالم مبارك �ور مبارك الظاهرى 268.70                
0002451787 احمد سالم مبارك �ور مبارك الظاهرى 257.10                
0075628822 مبارك سيف محمد عم[G المنصورى 39.20                   
PK00658299 AHMAD MAJEED ABDUL MAJEED 20.00                   
JO00735642 نبيل سليم ابراهيم الموج 83.60                   
0074846052 سهيله صب� ابوجراد 2,535.00            
0043416899 السعد مبارك الجابرى 2,477.40            
0092626179 عبدالرحمن محمد الجابرى 2,477.40            
0024117225 يوسف محمد الجابرى 2,300.50            
0060970714 فاطمه عبدالجليل عبد+ االنصارى 2,360.50            
0001122557 شمسه سلطان محمد احمد خلف العتيبه 3,363.20            
JO00652833 محمد ابراهيم احمد الكرنز 569.80                
0071669029 سالمه عV ابراهيم مالك الش� 267.50                
0022509224 b6 ابراهيم المنا GHحس V6 ع GHحس 40.10                   
JO00615829 Mعمر راجح محمود نا 853.00                



0013951790 محمد عبدالجليل عبد+ الخورى 13.40                   
0005224428 فريده محمد بالل مراد 12.30                   
0071752154 bالمزرو jمينه محمد عي 300.50                
0063273544 bمحمد سهيل محمد سويح المزرو 23.00                   
0012389745 عمر عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المبارك 814.00                
SA00594429 ابراهيم عبداللطيف عبد+ ال الشيخ مبارك 175.00                
SY00514856  Uمحمد شفيق عبدالقادر حاك� G]ابو الخ 46.00                   
0032619340 خالد محمد عV سلطان الحمادى 50.00                   
0024691003 ى G]عبد+ محمد ماجد المه 1,084.70            
JO00042938 عبدالسالم فؤاد صالح احمد 192.00                
EG00623547 طلعت الحف6r محمود الدسو��  100.00                
0015789220  _jعبد+ الحب Vخزيمه ع 615.20                
0016539788 Vامنه راشد عبيد الجلج 2,535.00            
0043003426 bعلياء سيف سالم سيف بن حامد المزرو 2,300.50            
0089419770 bورثه المرحوم سيف سالم بن حامد المزرو 2,300.50            
0059388589 bموزه سيف سالم سيف بن حامد المزرو 1,150.20            
0093972634 bمصبح سيف سالم سيف بن حامد المزرو 1,150.20            
0092538056 bخالد سيف سالم سيف بن حامد المزرو 360.60                
0001501403  �rسهيله مرشد عبد+ مرشد الرمي 275.00                
0022526341 سعداء احمد مبارك محمد الجابرى 18.00                   
SY00523624 6 عبدالكريم زكار مع[� 50.00                   
SO00367821 MOHAMED JAMA NUH 100.00                
EG00062150 6 محمود GHف طه ام ا�_ 100.00                
SA22974458 تركيه بنت عايد بن العويد الشمرى 520.50                
0069636555 عV خلفان عV حافش  النعي� 20.00                   
JO00136912 اوى G]احمد الط ̀ محمد مو 0.70                      
0064573121 درويش  عبدالحميد جداوى 8,243.00            
0010259989 محمد درويش  عبدالحميد جداوى 1,230.50            
0078669830 يفه محمد زوجه درويش  عبدالحميد جداوى _� 1,230.50            
EG00547811 ف عV محمد احمد ا�_ 57.50                   
0009688039 Vسالم غابش  ع Vيعه محمد زوجه ع� 230.00                
0099513626 لمياء ناM عV غالب الصبي� 1,851.40            
0082718357 فاطمه عبدالرحيم محمد خورى 12.60                   
0043030350 حامد عبدالمجيد محمد صالح خورى 12.50                   
0050570718 wمحمد احمد المنها Vع 2,344.10            
0008024678 wمحمد احمد المنها Vزوجه ع Vلطيفه ع 2,321.00            
0004671327  6rغريب جمعه غريب الحوس 100.00                
KW00112336 امنه جمعه حسن غريب 2,535.00            
0011163342 خالد عتيق هاشل سليم 12.30                   
0060156921 مطر عتيق هاشل سليم 12.30                   
0053649719 jغمران خلفان ابراهيم القبي 3,363.20            
0052969374 jع�ه هالل محمد القبي 2,889.30            
0067704472 jعائشه خلفان ابراهيم القبي 2,889.30            
0050425642 jشيخه عبيد سعيد السويدى زوجه عتيق القبي 2,654.60            
0002563821 jسند القبي Vاليازى عتيق ع 2,420.00            
0003073675 jسند القبي Vفاطمه عتيق ع 2,420.00            
0015604186 jسند القبي Vعبيد عتيق ع 2,420.00            
0055364998 jسند القبي Vعتيق ع Vع 2,420.00            
0056261673 jسند القبي Vحمد عتيق ع 2,420.00            
0083646646 jسند القبي Vعائشه عتيق ع 2,420.00            
SA00521107 محمد بن عV بن عبد+ العيسا¤7  400.00                
0006542581 حمد احمد عبد+ احمد 6.00                      



0007351115  �rاحمد عبدالرحمن عبد+ حميد الرمي 1,650.70            
0058091569 سعيد مطر ب� مبارك هواش  الخيV المنصورى 5,008.90            
0028101977 ى G]6 بخيت المهMشيخه مطر حا 764.20                
0032800918  6rعبدالحميد ابراهيم الحوس Vلي 58.80                   
IN00865237 JAYARAM RAI MITHRAMPADY 0.50                      
JO00921542 ثائر سا¦ اسعد اسعد 1.00                      
0011534840  Orالجني Vمريم مبارك حمد ع 1,050.20            
SY00991547 محمود هالل اعقيل 400.00                
0056652919 محمد خميس  صالح المشجرى 15.40                   
0051429584 Vاحمد محمد سيف سعيد الع 451.00                
0006012647 ى G]سالم مطر الخم 1,150.20            
0009762113 ى G]مطر خميس  الشيبه سالم الخم 500.00                
0016969923 ناM مبارك المنصورى 677.90                
0015834183 منصور ناM المنصورى 615.20                
0017177608 مبارك ناM المنصورى 615.20                
0050086129 لطيفه ناM المنصورى 615.20                
0069304761 اليازيه ناM المنصورى 615.20                
0093962180 خليفه ناM المنصورى 615.20                
0065281235 V6̂ زوجه حسن محمد ماجد الع حوريه مصط 320.00                
0001236632 سالم خميس  محمد عوض  بن سويدان 100.00                
PAK0098997 MUHAMMAD AFSAR MUHAMMAD ZAMAN 750.00                
0090325330  O7ى الزعا O]محمد سعيد جاسم العن 615.20                
0035071046  O7ى الزعا O]شيخه سعيد جاسم العن 365.20                
0069051317  O7ى الزعا O]موزه سعيد جاسم العن 19.00                   
0062686895  O7ى الزعا O]6 سعيد جاسم العنrم 10.00                   
0078355378 bحمده سعيد زايد سعيد المزرو 802.50                
SA00471566 عبدالرحمن بن راشد بن هندى البلوى 500.00                
0083100813 مبارك راشد سعيد عV الهاجرى 10.40                   
0002651235  Uالش� UVصالح محمد ع 400.00                
0021864986 امينه عبد+ عبدالمحسن المحمود 2,609.00            
0044459095 منذر احمد محمود عبدالمحسن المحمود 1,006.50            
0012054583 jعلياء محمد غيث محمد بوعالمه القبي 76.40                   
0003255864 عب[G محمد عبد+ سعد الهاجرى 305.00                
0005478412 عيj مطر عيj الفال� 1,196.70            
0056295477 امنه اسماعيل زوجه سعيد سلمان جاسم 239.70                
0002561201  6rابراهيم خليل ابراهيم حسن الحوس 522.00                
0088549650 ثا67 مانع غباش  الهاجرى 4,610.00            
0078070146 Mناديه جمعه نا 1,353.50            
0009843268 خلود محمد احمد كليب 2,420.00            
0004256348 Vخليل حسن عبداللطيف احمد ال ع 200.00                
0015441920 عV احمد حامد المنصورى 750.00                
SY00635412 6 عبدالسالم عويجان GHعبدالمع 100.00                
0005784955 احمد درويش  راشد محمد المرر 193.00                
0087436371  O7 G]سارى فن عبد+ المح 1,471.10            
0072994896  O7 G]محمد الفن المح 968.70                
0036468905 يف شيخ ابوبكر علوى ندى زهره البدر �_ 0.50                      
0021606807  Orحمد صالح حمد صالح ريا الجني 900.00                
0004543223 jمها جمعه محمد جمهور القبي 29.40                   
0008916460 راشد صالح محمد الصابرى 1,150.20            
0089562167 موزه مطر العفارى مطر المنصورى 100.00                
0068714895 عنايات عبد+ محمد 8.00                      
YE00856834 ي� عوض  عامر 200.00                



LB00959595 ̀ عبد+ جمال مو 833.30                
LB00364926 انطونيوس  بهجت الحاج 8.00                      
0098907898 Vخليفه شطيط محمد شلبود الخي 3,050.00            
0084335602  Orخالد عمر عبد+ الزح� الجني 1.20                      
0063450619 محمد نا�O هادى عبد+ الحار�7  1,305.00            
0004743180 احمد نا�O هادى عبد+ 207.00                
SY00875215 طالل محسن شباط 1,020.00            
PH00452163 CRISTINA DARISAN VELOSO 300.00                
SY00213524  O7ماهر محمد عيد دوا 160.00                
PAK0024653 SYED MUHAMMAD RAZA TAQVI 118.40                
0001414256 وليد عبد+ احمد ابراهيم المرزو��  225.70                
0005436634 فهد عبد+ احمد ابراهيم المرزو��  225.70                
0033377403 عواطف عبد+ زوجه يوسف سليمان عV محمد 112.80                
0078542689 Vسهيل محمد درويش  خميس  الشب 300.00                
IN00536875 JOY KRISHNAN KUTTY VASANTHA KUMARY 73.80                   
0054427481 6 حميد زوجه وليد صمباخ GHعائشه سبت سالم 505.90                
0008723312 مريم سالم عبد+ 330.00                
EG00544038  6 GHفيصل السعيد سليم حس 250.00                
JO00291120 احمد سليم محمد القاسم 0.30                      
0005611487 Vسعيد ع Vعفراء سلطان زوجه محمد ع 11.00                   
0002263215 bراشد خلفان عبد+ زايد المزرو 10,000.00         
0085594905 Vسلطان محمد ماجد الع 7,605.40            
0016796087  6rخديجه حسن ارمله جمعه حسن غريب الحوس 1,267.40            
0068146005 ى G]سالم حارب سالم خليفه المه 5,456.50            
EG00785990 حمدى رياض  حمدان احمد 38.00                   
JO00135687 بسام يوسف فارس  القا�6  110.00                
0034979203 ناM مسيعد سويد قران راشد المنصورى 647.20                
SY00027452  6rخالد مظهر مهاي 555.00                
0022019569  O7خديجه جمعه اسماعيل الزعا 0.20                      
JO29943789 احمد خالد محمود محمد ابو رحمه 20,000.00         
YE00458710 عبدالبارى محمد سعيد الجابرى 3.30                      
0036085864 سيف راشد حمدان سيف الجابرى 2,000.00            
0005895488 خوله محمد زوجه عبيد محمد عبيد القحو¦ 150.00                
0056511241 يا67  يوسف الشيبه خميس  عبد+ ال�_ 628.00                
JO00456218 جهاد سا¦ غالب ابوشهاب 138.00                
0060324816 ى G]ر المه 6 G]موزه خليفه م 1,230.50            
0025679793 ى G]خالد غالب محمد المه jعي 615.20                
SD00884395 oعبدالرحمن هاشم الم§ ن 30.10                   
0054279442 جمال عV سالم محمد الفا̀ر 5.50                      
0025463393 jعليا رحمه الشام 1,253.80            
0031833949 jعزه رحمه الشام 1,253.80            
US00688934 IBRAHIM ELSHARIF 5.80                      
0004403812 فهد احمد سعيد عبد+ الجابرى 308.60                
PS00287625 ضياء محمد محمد عبدالهادى عبد+ 3.50                      
LB00046786 اقدار G]الشا¦ ب G]بالل محمد خ 2.70                      
0006358429 عادل عV محمد العيj ابوحليقه 645.00                
JO07124589 محمد ابراهيم حسن عصعوص 420.00                
IN00041983 PAI GURUDAS ANANT 900.00                
0049469801 ه سالم قناص  العامرى G]محمد النخ 100.00                
0011874800 ى G]محمد هالل غانم هالل المه 2,500.00            
0004387157 هدى محمد جمعان محمد الصيعرى 398.80                
AU00879260 GEGHAM BAYANDURYAN 5,000.00            



0037112465 سلطان جاسم حسن عبد+ خصيبه الش� 13.70                   
0086853066 جاسم حسن عبد+ خصيبه الش� 13.70                   
0005458522 Vزوجه احمد راشد منصور الهام Mاما67 نا 60.00                   
0012161719 jحمدان راشد محمد مشارى الشام 600.00                
0072333271 عبدالسالم احمد صالح احمد الصوالح 398.60                
0042607288 jايمان سيف زوجه وليد سالم الشام 216.70                
0040546423  6rفاطمه عبد+ سيار الحوس 3.60                      
0013797747  Orاحمد الديو النق Vسليمان احمد ع 470.00                
0046299193 نجالء مسلم سليمان عبد+ الكيو¦ 46.00                   
YE00046872 Vخالد احمد ع 9.80                      
0002513681 علياء خميس عبيد مفتاح المحرزى 192.40                
YE74793156 دليله عوض  ثابت 400.00                
0063437140 عV عبد+ يوسف حسن الفا̀ر 992.60                
0004886867 ى G]يوسف خميس  سالم عبد+ الخم 300.00                
0006274111 ناM طه حسن عوض  السعيدى 120.00                
IN00429316 AMIT ASHOK CHELLARAMANI 1.00                      
LB00749275 6 عربيد GHماجد حس 1,800.00            
0060709841 محمد راشد عبد+ النعي� 0.50                      
0075069432  O7عبيد محمد سعيد محمد بوعبله الزعا 4.10                      
0002569110 wالعبيد Vبدريه احمد حسن ع 2,198.70            
YE00519862 ى G]6 حسن الشم GHعبدالرحمن عايض ام 500.00                
YE00671881 wسالم العوذ Vمحمد ع 200.00                
0004510362 خالد عV عوض  احمد العامرى 2,000.00            
0038585591 ى G]امنه سعيد خليفه ثا67 المه 224.00                
0050526991 امنه بالل محمد خليفه 100.00                
UK00352411 ARIF AHMED HASSAN HUNASHI 100.00                
JO00693211 يحGr محمد طه عبدالقادر 1,500.00            
JO00863452 زكريا محمد طه عبدالقادر 1,014.50            
JO00129832 6̂ ابومجله غدير حسن مصط 330.00                
0071272273 فائقه عيضه ارمله احمد عبد عوض  العامرى 750.40                
USA0036530 EDWARD ARTHUR MENALLY 60.00                   
0021378403  6 GHخوله احمد زوجه تريم صديق محمد حس 2,442.00            
UK00428511 GASAN ABU SHABAN 150.00                
UK00425141 ISOBEL JENIN SHABAN 100.00                
UK00425514 ADEN ZAK SHABAN 100.00                
0066372912 محمود عبد+ االحمدى 173.50                
0080057632 عفراء احمد اسماعيل الخورى 20.90                   
0061977224 يا67  سعيد ثا67 ال�_ 1,079.60            
0099267562 يا67  سعيد ثا67 سعيد محمد عم[G ال�_ 161.90                
0089444719 وتيهه سالم حابس  المنصورى 300.20                
0037543441 هناء هالل محمد عV محمد الظنحا67  388.50                
0006652279  Orنفيسه محمد سليمان خلفان سليمان نق 200.00                
0003183789 سمر عبدالعزيز ابراهيم الشهرا67  155.00                
0025878165 ى G]المه jسالم القبي Vمريم مصبح زوجه ع 1,230.50            
0033156224 jسالم سيف القبي Vعائشه ع 615.20                
0010074497 6 المرزو��  GH6 محمد حس GHامنه حس 2,300.50            
0043961638 6 محمد المرزو��  GHعائشه حس 2,300.50            
0086185959 6 المزرو��  GHفاطمه سالم المرزو�� زوجه حس 2,300.50            
0001556251  �rمنصور خلفان مطر سعيد الرمي 4,125.00            
MA00852963 سعيد الصدقاوي 650.00                
0059596685 فاطمه خلفان سعيد خلفان 100.00                
0040795802 حميد راشد سعيد حميد الكوس 10.90                   



0045948945 صالح محمد مقرم 1,160.60            
0096292298 نبيل هاشم عبدالقادر العيدروس 1,270.80            
0022714727 فاطمه محمد زينل محمد خورى 3,393.80            
MA00496846 w6̂ مدغا المصط 100.00                
JO72496716 عال عزت عثمان محمود 30.00                   
JO66545720 محمد بشار محمد صد�� كمال 2,375.00            
0052062878 رحاب محمد يوسف عزيم الحمادى 420.00                
0056409870 مريم عV ارمله عبد+ جعفر الزرعو67  942.50                
EG00786288 احمد ابراهيم محمد ابراهيم 100.00                
PS00251992 خليل ابراهيم خليل 1.90                      
0047206550 Vمحمد مبارك الخي jسعيد عي 500.00                
JO00754356 6 عبود حسن GHمحمد حس 2,700.00            
0048362137 محمد ابراهيم جمعه عبد+ المرزو��  170.00                
0059584625 Vعبد+ الع Vه حسن ع G]سم 870.00                
0044389258 وز زوجه محمد حسن محمد الحمادى G]امنه ف 3.60                      
0032946142  _̀ 6 البلو GHمحمد احمد حس 1,230.50            
0019265289 سماح محمد محمود 324.50                
IQ60250238 ZINA J.SALEH 240.30                
IQ00698522 BASHAR Y.DAWOOD HADDAD 200.00                
EG00121212 زين الحياه محمد حسي6r احمد 300.00                
0071204626 محمد هادى عايض  مطرف العامرى 100.00                
UK00945690 CHRISTOPHER CLEMENT ASHMORE 334.00                
IN00465968 VEMULAPALLI SESHU BABU 100.00                
0075396539  Oخديجه احمد زوجه راشد سعيد مبارك الطني� 95.80                   
0017235267  Oراشد سعيد مبارك سعيد الطني� 56.20                   
SY00825181 وليد خالد القداح 150.00                
0011487544 راشد عV صالح  ديماس  السويدى 500.00                
0002010526 فاطمه سيف زوجه سيف محمد مطر محمد خميس 541.50                
JO00478595 محمد رضوان محمد الخطيب 255.00                
IT00048032 LOAAY HAIDAR 19.60                   
0073105507  G]زوجه جمعه مه jمزنه محمد القبي 204.40                
BA00425514 SNJEZAN MACKIC 284.20                
OM00193287 احمد حمود حمدان اللوى 20.00                   
0065895822 روضه عيد عيد محمد المري�6  379.00                
EG00658233 oعبدالسالم محمد يوسف محمد ن 100.00                
JO00124309 عمر محمود عبدالعال سعاده 100.00                
SA00821334 6 بن محمد ابوحليقه GHاظهار بن ياس 170.40                
0013517072 ى G]علياء خلف عتيق سعيد الحم 61.60                   
0038103748 فاطمه عبدالوهاب محمد 0.30                      
0066249960 Vهيفاء عتيق محمد عطشان الهام 2,321.40            
0034172360 Mمحمد نا Mكريمه سالم محمد زوجه نا 615.20                
0020529331 ¦ 6oعمر صالح عوض  سعيد محمد الح 2,150.00            
0005301147 حمدان مبارك سيف خادم المنصورى 10.00                   
0002512436 وائل برك عبد+ يسلم الزبيدى 2,342.20            
0015808104 خديجه سالم زوجه برك عبد+ يسلم الزبيدى 2,342.20            
0091525871 شيماء برك عبد+ يسلم الزبيدى 2,342.20            
YE00676430 نزار يوسف ابراهيم القحطا67  1,000.00            
SY00638174 بسام محمد جفله 470.00                
0006573229  U

6̂ خالد علوي احمد العفي 500.00                
0002314751 jمشارى محمد سعيد عبيد حرمول الشام 400.00                
0047393939 سيده محسن عV احمد المنصورى 60.00                   
0032976731 فاطمه محمد عبد+ 496.80                



0002190147 زمله طماطم زوجه سهيل مسلم حمد الراشدى 30.00                   
0026715465 يف سيد خليل الهاش� عV هاشم سيد �_ 1,300.00            
0031964873 شيخه عوض  زوجه عبدالكريم فرج عبد+ 57.40                   
0009198346 ى G]جعفر عمر الكث Vفيصل ع 100.00                
0056789411 محمد سيف عبد+ محمد النعي� 200.00                
0074362263 احمد عبد+ عبدالرحمن عV المرزو��  375.00                
0025887462 صالح حمد سالم احمد بالركاض  العامرى 850.00                
0064119184 V6 الغف GHسالم عيد سعيد حس 2,321.40            
0089657487 6 احمد عبد+ الهاش� GHفتحيه حس 5,241.40            
0055838301  O76 الزعا GHحمد ابراهيم رحمه حس 2,950.40            
TN00671378 نجالء بنت حموده مجيد عj_ حرم ميالد 200.00                
0099521250 ه بخيت عيj حويرب المنصورى G]م 370.00                
0004185359 اسماء احمد سليمان محمد المحرزى 10.40                   
0038980556 شيخه احمد سليمان محمد المحرزى 10.40                   
0039409763 سليمان احمد سليمان محمد المحرزى 10.40                   
0052900639 فاطمه احمد زوجه عثمان عV محمد صالح 10.40                   
0078277514 صالح احمد سليمان محمد المحرزى 10.40                   
0098063765 سعدى سالم ارمله حمد عV عبد+ المنصورى 1.30                      
0055364378 سعيد دويب محمد سعيد رحمه حمودى 3,300.00            
0076907223  _̀ اسماعيل محمد كمال ابراهيم البلو 2,462.80            
0086334956 Vطالب مسلم الخي 2,321.10            
0046103888 نعيمه خميس  يوسف خليفه المال´ 1,200.00            
EG00854214 محمد سا¦ عبدالعظيم احمد 150.00                
0036465951 عبدالباسط محمد عبد+ حيدر الحمادى 814.00                
0055970170 wيوسف حسن عبد+ رستم العبيد 12.50                   
JO00986530 رأفت احمد عيد عمر 844.00                
0086194146 jنوره مال + عبيد ظالم القبي 500.00                
0051202377  Orصقر حمدان عبد+ الجني 7.00                      
0004206826 عبد+ سالم حميد الضحاك المنصورى 2,000.00            
BH00542196 فوزى بهزاد ابراهيم بهزاد 1,000.00            
SY00214588 دانه سميح الخراط 186.20                
0001452154 محمد مبارك عV رصاص  المنصورى 270.50                
0006391177  �rعاشور عتيق مبارك خميس   الرمي 415.00                
0001841979 خليفه محمد احمد خورى 2.00                      
0004786190 µ6 انو GHيف حس عبدالعزيز محمد �_ 31,818.10         
0179497976 فطيم عV صالح محمد المنصورى 815.00                
PK00626981 SYED BASAR SHUEB AHMED 964.00                
PK00025454 ABID MUSTAFA RIZVI 152.40                
PK00326251 ZAINAB MIR AFZAL UL HAQ 140.50                
0001542274 jعبد+ مبارك حميد الري 500.00                
0005980020 6 قاسم العج� GHامل عبد+ زوجه حس 484.00                
0009945763 سعيد سليم سالم سليمان العامرى 3,000.50            
SA00435183  O7سالم بن فيحان بن تابع الذيا 900.00                
0000558722 اسماء مانع سعيد العتيبه 55.00                   
0012553212 ى G]احمد سعيد عتيق سالم الخم 60.40                   
LB00990675  Orكمال يوسف وه 50.00                   
IN00987874 AKASH AGRAWAL 20.00                   
PS00695362 6 عبدالرحمن خليل عوض  + GHياس 300.00                
0087333083  Orسعيد جمعه راشد محمد الكع 123.00                
0007843012 عائشه محمد عبد+ النعي� 818.30                
0076985432  U

سعيد عبد+ محمد العو�6 1.90                      
IN00841190 JOLLY JOHN 35.00                   



PS00125896 لينا خليل عبدالفتاح ابوديه 94.30                   
0007373201 ى G]عطاف سالم زوجه راشد خليفه المه 100.00                
OM00018726 سليمه بنت خالد بن محمد الغيال67  116.90                
IN00082540 SASIDHARAN PILLAI SUAM 60.80                   
SE00884411 NEO RAGDAN DJABER 3.20                      
IN00259150 FRANCIS LAZAR 3.10                      
0042949174  Orوليد محمد خميس  سالم الجني 130.00                
LB00542788 6 عV العسل GHحس 2,400.00            
0078032774 حمده عبد+ مبارك سالم المنصورى 815.20                
PK00652187 ASMA IRFAN 200.00                
PK00877541 MOHAMMAD IRFAN ALI KHAN 105.00                
LB00128790 سامر عماد عاكوم 150.00                
AU00425140 KARL JOHAN ANDERSSON 510.00                
0098564546 احمد سلطان جابر الحمادى 190.00                
0014578566  6 GHفاطمه حسن زوجه ابراهيم احمد فرج حس 35.00                   
0001247884  Orحمد هالل سالم محمد الكع 46.00                   
JO00897702 خالد ادريس  عبدالرحمن خليل 100.00                
SY00552433 وليد حسن اعقيل 300.00                
0016490329 عدنان محمد عبد+ سالم الجابرى 2,000.00            
0085743655 محمد عV سعد عبود الحمودى 600.00                
0013399962  Orالكع Vع Mسيف سعيد نا 1,883.50            
0024418369 شيخه سعيد زوجه جمال احمد محمد الراشدى 1,140.50            
SA00382210 عبد+ بن عبدالعزيز بن فهد بن معمر 150.00                
JO00258710 عالء محمد احمد ابودوله 35.30                   
0072519111 6 العطاس  الهاش� GHمحمد احمد حس 620.00                
PS00145245 صفوت سلمان سليمان شعث 2,000.00            
JO00352698 وخ G]حامد محمد اسحق ن 15.60                   
0006666226 ى G]احمد سعيد عبد+ محمد بروك الحم 250.00                
JO00095025 6̂ خليل حافظ محمد مصط 400.00                
OM00326154 عبد+ بن مسلم بن عV الغيال67  66.40                   
0099124780 jعبدالكريم بديوى الكبي Vلي 46.60                   
0054519716  6 GHالمصعب Vعبد+ احمد ع Mنا 1,000.20            
IN00762482 RAJESH VEDI 13.70                   
0038287181 6 الوطنيه الداره المشاريع ذ.م.م GHالع 6,500.00            
JO00547954 نور الدين هاشم عبد+ ابوهزيم 2,000.00            
JO00578921 هشام توفيق يوسف الخطيب 26.60                   
0007636783 موزه هالل عبد+ سيف الفال� 301.40                
0039888127 زينه واصف عبدالقادر 1,150.20            
DE00135692 UWE SCHWARZ 100.00                
JO00731073  6oمحمد محمود محمد خ 8.10                      
LB00568825 ف احمد شو�� �_ 131.20                
0085746300 ¦ 6oعوض  صالح عوض  سعيد محمد الح 114.60                
0098596556  U� O]عبد+ ال M6 محمد نا GHحس 300.00                
0090374081  _̀ محمد سالم عبيد سيف المطرو 1,763.70            
JO00589754 6̂ احمد المق̀و فاطمه مصط 212.70                
0028510333 لولوه تويم خالد سعيد المنصورى 615.20                
0096294011 صالح عمر سعيد العفارى العامرى 2,350.00            
0015421454 خالد مبارك مفتاح سالم المنصورى 500.00                
0001718386 مزنه محمد نصيب المهرى 100.00                
0054662311 عادل محاد مسعود المهرى 20.00                   
LB00196421 نزار عادل او وائل عادل 1,008.80            
0043222042  O7الزعا Vمهره ع 1,271.20            



0096395566 عزه معتصم عبدالرحمن المقبول 893.10                
0004455255 خميس سالم مبارك مسلم بالليث 130.00                
0002121976 ى G]خديجه محمد سعيد الكث 500.00                
EG00002162 احمد حامد عبدالسالم جاد + 200.00                
EG00178166  6 GHخالد محمد عمر شاه 7.00                      
0072569336 فاطمه حسن زوجه خالد سليمان احمد سليمان 92.50                   
EG00658794 محمد محمود غيته عبدالجواد 3,500.00            
0097526841 سالم محمد سالم الجابرى 250.00                
CA00985140 WAJDI OTHMAN BAKER 2,500.00            
LB00258965 نزار فرحان حيدر 224.50                
0001279250 سلطان سعيد مبارك سعيد بن سنكر 125.00                
EG00627745 حازم اسماعيل محمد 4.90                      
LB00295072 ه عV عزام G]من 50.00                   
0017199876 خميس  احمد محمد عبيد الروw زيودى 100.00                
EG00215874 عادل احمد سعيد عبدالحميد 255.00                
PK00521431 KHALID SANA MALIK 140.00                
0053058170  _̀ راشد مراد كرم البلو 2,321.10            
UK83765777 KHALDOUN EL CHEIK MAHMOUD 1,684.30            
0023180768  Oاحمد محمد حسن السبب الطني� 32.00                   
0099081671  _̀ يحGr محمد حمزه شاه كرم البلو 500.00                
0050248786 م6r سيف + محمد خورى 34,822.40         
0002588977 بدريه محمد زوجه سلطان احمد عبد+ 20.90                   
PK00077352 MOHAMMAD ABDULQADIR 4,307.50            
SY00852365 محمد نادر جميل عرب صباغ 4,022.20            
0084444110 احمد حامد محمد صالح حامد الجفرى 230.00                
0029726465 رفعت جهان سيد زوار سيد انور 31.20                   
FR00067610 JAMILA ISHAK 130.00                
0001122981 عV محمد عV عباس  الخاجه 16,128.90         
IQ00872176 عبد+ عبداللطيف مهدي 567.00                
IN00524645 HYDERALI SHAIKH BAHADUR 10.00                   
0084190795 عيj محمد جاسم المري�6  2,222.20            
LB00963538 سمر جوزف غنطوس 3,720.00            
US00321589 IMAN MOHAMMAD FANAISH 300.00                
LB00956857 شادى جميل ما�6  1,450.00            
0063126438 jبخيته خادم محمد القبي 39.10                   
0021734647 ى G]سعيد راشد سلطان مبارك المه 554.00                
0056248309  �rموزه سيف مانع الرمي 2,769.60            
0007332264  �rخزامه سهيل مانع الرمي 2,300.50            
0086155621 احمد عتيق سيف غانم السويدى 100.00                
0051951166 سعيد عبد+ صالح عبد+ الدرم§ 5,000.00            
0008219799 Vحمده محمد زوجه سعيد احمد سعيد الهام 28.50                   
AU00457136 HANIF SIRAJ DOCTOR 90.00                   
0025422341 صبيحه محمد زوجه عبيد ابراهيم المنصورى 6,510.30            
SY00193456 ابراهيم عبدالكريم الروح 50.00                   
0026730138 ى G]6 كرامه الكث GHفريال حس 709.50                
0060084920 وز القمزى G]ف O7جمعه النو 3.90                      
JO00969934 عصام الدين جميل عV ابو مرشد 25.10                   
0021583642  6rخالد حسن اسماعيل محمد الحوس 246.60                
IN00127655 SARAT CHANDRA KUMAR 100.00                
0006180507 عمرو عبدالكريم فرج عبد+ بن عمرو 114.90                
0079231828 jامنه ثايب خليفه القبي 671.90                
0044676521 jحصه عمران تريم الشام 173.70                



0023431255 سل� �ور جمعه 1,678.50            
LB00656784  6rاز محمد اليخ G]ش 400.00                
0098619548 مريم جمعه زوجه حمدان عبدالقادر محمد 824.70                
0086255527  O7جميعه سعيد مجدم الزعا 100.00                
0076273601 محمد مصبح محمد عبيد العاجل الش� 1,327.10            
0078682749 امنه سعيد خلفان الكندى 1,210.00            
0090253523 احمد محمد مصبح محمد عبيد العاجل الش� 1,210.00            
CA00825196 FAROUK ABDUL BAKI 550.00                
0060768345 سالم �حان سالم حمد العامرى 2,344.10            
0033681552 عV احمد محمد الجوهرى ب6r حماد 215.00                
0080697377 ى G]احمد هالل محمد هالل المه 10,000.00         
0076845653 ى G]محمد احمد هالل محمد هالل المه 2,321.10            
0087981960 ى G]احمد خليفه محمد خليفه ثا67 المه 2,300.50            
0019571585 فاطمه احمد خلفان مطر جباره المرر 500.00                
0075629108 رزنه محمد المرر 500.00                
0024584464 فاطمه عV راشد مصبح راشد الظاهرى 2,431.30            
0042977597 عV راشد مصبح راشد الظاهرى 6.00                      
IQ00095985 jال عي Vع �̂ ظافر ت 430.00                
0044674896 6 الحمادى GHمحمد شعيب محمد حس 669.50                
JO00125937 ابراهيم محمد جمعه حبش 770.00                
LB00096932 رحاب عدنان ن6o الميدا67  216.90                
0032739523 ى G]صالح الحم Vصالح ع Vع 765.00                
0045628654 محمد عبد+ محسن صالح الحامد 0.50                      
SZ00068510 KARIN THUR 50.00                   
0050710993 احمد فيصل عV صالح بن بريك 3,200.00            
0063693566 سالم غريب سالم غريب القمزى 2,650.00            
0049709274 ̀ السيد الهاش� عبدالرحيم السيد مو 80.50                   
0024626352 Vراشد عبد+ راشد سعيد الشكي Vع 4,901.50            
CA87290567 YASER HUMADI 100.00                
0017281552 ابراهيم خليفه محمد العبيد+ السويدى 10.00                   
0013485506 شهاب ابراهيم محمد احمد ال حرم 355.50                
0083418134 سعيد سالم سعيد سالم المرر 600.00                
0027175632 طروب محمد حسن 590.30                
LB00586299 مالك محمد طارق بعجور 100.00                
0097344002  O7صالح الزعا Vعائشه ع 200.00                
0041174486  O7 G]حمده صقر سيف المح 20.90                   
0026279830  �rعتيق مبارك خميس  الرمي 720.00                
0066130434  �rفاطمه عتيق مبارك الرمي 615.20                
0029559687 ميثا غانم المنصورى 2,420.00            
0073977525  O7خالد عبيد جمعه حميد الزعا 5.80                      
0067110425  6rسلطان حسن سالم محمد الحوس 241.50                
0073774684  6rحسن سالم محمد الحوس 10.00                   
0008844751 عV سعيد صالح النعي� 1.50                      
EG00985564 راندا عبدالمنعم رجب محمد عمر 107.50                
0064195437 شمسه محمد زوجه راشد حميد عبد+ صالح 1,300.50            
0078148676  Orراشد حميد عبد+ صالح الغيال67 الجني 100.00                
0092635997 jسلطان القبي Oوديمه سلطان ح� 252.50                
0076884002  O7غيث حسن الزعا Vمحمد ع Vع 1.60                      
0059529542 ى G]محمد خليفه محمد عبيد راشد المه 24.20                   
0082603513 لب6r عبدالعزيز صالح البطا· 615.20                
0033752383 jسالم النومان الشام Vسالم ع Vع 3,641.00            
0084440935 jسالم بن النومان الشام Vمريم سالم ع 1,221.00            



0028472518 Vامنه ابراهيم خميس  بوهارون ال ع 260.60                
0079386233  O7عائشه محمد عبد+ الزعا 22.00                   
0040606011  6 GHسل� غسان صب� الغص 120.00                
US00215467 SAMER RIAD ALASADI 2,030.00            
US00564891 ZIAD RIAD ALASADI 1,400.00            
0011011738 jوديمه احمدمحمد بن ب� محمد القبي 1,050.00            
0052234695 jعائشه احمد محمد ب� القبي 131.10                
0052334698 jسالمه احمد محمد ب� محمد خلفان القبي 57.50                   
LB00587191 جمال عV فتو67  140.00                
UK00387256 MOHAMED WASFY ABDEL WAHAB EL ABIARY 200.00                
0084134477  6rسليمان بخيت سالم الحوس 295.10                
0002656235 6 حسن عبد+ عمر الشاطرى الهاش� GHحس 300.00                
0066596795 عبد+ سالم عبد+ محمد 615.20                
US00486741 DONALD EDWARO SCHWIDT 39.20                   
0027545572  6r6 محمد الحوس GHسيد حس Vخالد ع 100.00                
0018565438 شهاب احمد محمد عبدالرحيم الفهيم 100.00                
0069853627 6 عبد+ الشيخ ابوبكر GHحس 400.00                
US00384338 HASSAN SHIKHLY 300.00                
JO00132554 محمد ثائر يوسف محمود النجار 843.00                
PAK0098560 RASHID AHMED SHAIKH 1,800.00            
0008966762 عبد+ راشد جمعان 12.30                   
0030658919 طالل راشد سالم 12.30                   
0068827328  Orفهد سعيد جمعه الكت 15,554.50         
0092790331 6 لالستشارات الهندسيه GHشاه 2,630.60            
0042550183  Orسعيد فهد سعيد جمعه الكت 2,553.50            
0095517947 موزه سعيد عبد+ الظاهرى 2,440.60            
0050075510  Orشيخه فهد سعيد جمعه الكت 2,321.10            
IN00123657 RAJIV SAWHNEY 125.00                
PS00523314 6 حجازى GHنبيل محمد ياس 111.10                
CA00691280 MOHAMAD EL-HAGE 3,669.00            
0001925867 خميمه عبد+ مطر بن سهيل 12.30                   
0002828243 سعيد عV سعيد 12.30                   
0005810228 wالمنها Vع Grيح 12.30                   
0006672805  �rفاطمه غانم خميس  الرمي 12.30                   
0016453180 ميثاء سعيد سعيد 12.30                   
0042864115 مريم سعيد سعيد 12.30                   
0049003909 راشد سعيد سعيد 12.30                   
0060849511  O7خلفان احمد سلطان احمد الزعا 2.20                      
0025206992 عV راشد عV المطوع النعي� 1,150.20            
JO00642279 عبدال� ماجد عبدال� ناM الدين 50.00                   
0067244377 عنود محسن عمر صالح ال بريك 23.00                   
0024982426 سلطان عV سعيد بن بريك 300.00                
IN05989269 ARINDAM BOSE 1,665.10            
0094357443 ي§ O]احمد محسن عمر صالح ال 23.00                   
PS00625841 محمد لؤى عصام عبا` 105.00                
0050038188 يسلم احمد عبود بن سميدع 2.70                      
0057019321  Orالجني jعي Vنبيل احمد ع 3,101.50            
0009995677 bحمد سهيل خميس المزرو 345.00                
0056857411 محمد معروف ابوبكر باعبيد 37.80                   
0039376813  6r6 عبد+ عبدالرحمن الحوس GHاحمد ياس 1,183.00            
0050242173  6r6 عبد+ عبدالرحمن الحوس GHفجر ياس 1,183.00            
0056166694  6r6 عبد+ الحوس GHسعيد ياس 1,183.00            



0078497322  6rالحوس Vبدريه احمد ع 1,183.00            
PS00980755 رائد محمود ابو عزيزه 89.80                   
0035217494  _̀ فايزه مبارك شمبيه جمعه البلو 100.00                
JO00482136 6 العبابنه GHانور حامد ام 413.50                
SY00012657 رامز محمود منصور 167.40                
LB00653214 حسن محمد را�6  400.00                
0049046117 ميمونه عيj محمد 1,150.20            
0015969933 محمد عبد+ حسن محمدالهادى الظاهرى 600.00                
LB00640326 اسامه ابراهيم عا� 700.00                
JO00366738 احمد حسيب احمد عبدالجواد 19.60                   
0032490684  �rفهد عتيق الرمي 1,150.20            
EG14141410 دعاء سيد احمد سعد سيد احمد 826.00                
0094902250 شخبوط صالح زايد محمد الفال� 2,915.60            
0017035940 زينب عV عباس  محسن النويس 1,000.00            
SY00510792 اكرم الياس  شاليش 2,000.00            
CA00256933 JOSEPH M LYNCH 50.00                   
SY00365489 باسم فؤاد كال س 300.00                
EG00015230 سحر محمد عزالدين محمد عوض 0.10                      
0071489804 Vحارب مبارك ال ع ̀ جميله مو 7.20                      
0012486281 6 مال المرزو��  GHفاطمه حس 713.60                
0034305063  O7تر� سعيد خميس  وليد الزعا 557.70                
PS00954132 رمزى برهم رباح ابو فرحانه 130.00                
0004365435 Vه دليمج خلفان الهام G]نخ 379.70                
EG00522463  G]عبدالحميد عثمان محمد خ 200.00                
0005102101 سعيد عبدالخالق محمد الكايد 670.30                
0040633146 عمر مبارك عبد+ بايوسف 2,300.50            
0003222988 محمد حمد عبيد ابوقطعه الظاهرى 3,050.00            
0094475541 فرهاد خالد سعيد محمد العو�6  1,690.00            
0005264597 فريده محمد زوجه محمد احمد محمد احمدى 128.00                
PS01132132 احمد غازى حليحل 90.30                   
0077285481 طلحه بوبكر عV الحامد 1,150.20            
PS00564899  6 GHعبد+ عبدالوهاب الغص G]سم 35.00                   
CN00994521 PING XU 50.00                   
JO00397660 منصور حس6r عبدالمحسن التمي� 170.00                
0006635984  O7صالح جاسم صالح عبيد الزعا 142.00                
0025974556 bمحمد مبارك فاضل سعيد المزرو 2,321.10            
EG00048447 سيف + عمر توفيق محمد توفيق 613.60                
IN00460910 BHANSALI YOGESH 125.00                
IN00364695 MAHESH CHANDRA TYAGI 119.50                
JO00378781 شدا خليل محمد حسن 100.00                
PS00986320 احمد محمد عUV هليل 23.20                   
0001636504 احمد محمد سعيد عبد+ العمودى 6,987.80            
0071880598 سعيد محمد سعيد عبد+ العمودى 2,484.50            
0076161040 وفاء محمد سعيد عبد+ العمودى 2,484.50            
0078623878 صفيه محمد سعيد عبد+ العمودى 2,484.50            
0056267683 موزه عبد+ ظاهر 0.50                      
0011884433 6 محمد المرزو��  GHعبد+ حس 1,750.20            
0029881863 مهره مرزوق مبارك مرزوق المنصورى 937.00                
IQ00015932 ازهر محمد م̀و 1,060.00            
IQ00085154 ان G]6 جلم GHبسام اديب ام 10.40                   
0035096714 مختار قاسم عبادى محمد 625.60                
PS00198477 حسي6r محمد عبدالهادى ابوشاويش 175.00                



CA00084517 FARID KALOUTI 216.90                
0070005403 bخميس  بلواتر المزرو G]ماجد مه 38.30                   
0092272845 عمار احمد مبارك احمد النقات الحار�7  400.00                
0092695453 سكينه عبدالقادر الهيث� 13,973.00         
SY00440857 عبدالناM عبدالكريم عريضه 200.00                
0003990150 نوره سالم خميس 46.00                   
0005066209 شمعه عبدالكريم مفتاح 46.00                   
0007460500 مؤسسه محمد الجابرى لتوزيع الغاز 46.00                   
0017386189 علويه احمد منيف 46.00                   
0033240693 بركه عمر الجابرى 46.00                   
0036846513 رحمه عبدالمجيد محمد 46.00                   
0066144266 مؤسسه محمد الجابرى للمواد الغذائيه 46.00                   
0081706128 رضيه سالم صالح 46.00                   
0089145767 عبد+ محمد الجابرى 46.00                   
0093912280 صافيه عوض  بالحويص 46.00                   
0094016791 القزع احمد الجابرى 46.00                   
0006489796 فاطمه احمد سالم 24.60                   
0057617748 امينه ابراهيم راشد القصاب 523.80                
0003493363 مها67 عV زوجه خالد عامر منيف لر�6  128.20                
0063795885 سعيد عV مطر سليمان الريا¦ 1,140.00            
0025362955 6 بوهزاع GHفتحيه هالل جاسم حس 170.00                
SY00556874  O]يارا سفيان ج 15.00                   
YE00836514 صبيحه حبيب محمد العيدروس 792.40                
JO00531728 غسان جوده حنا جوده 32.50                   
JO00458230  G]نجوى محمد سليم باك 19.60                   
0004646101 محمد رماح احمد محمد ابو الفضل 0.70                      
0002587413  O7احمد الميل الزعا jهناء راشد عي 185.00                
JO00386640 عبد+ حسن مفلح الخالدى 300.00                
JO00675213 ̀ مقطش خالد غالب مو 4.50                      
0005308388 نهايه كامل احمد 100.00                
0007258799 فاطمه سالم الصيعرى 2,309.50            
0015424459 محمد سالم الصيعرى 2,309.50            
0049327628 صالح سالم الصيعرى 2,309.50            
0083882212 فوزيه صالح الصيعرى 2,309.50            
0081835081 ى G]سلطانه فرج سالم الكث 8.10                      
0060127384 سماء عمر عبدالرحيم العمودى 1,316.60            
IN00578155 ABDUL NAEEM KHAN 200.00                
0013946184 فوزيه عمر محمد عمر باصليب 2,335.30            
SY00256854  Orنور عصام فريد حل 391.50                
0025814744 فاطمه عبد+ الشيبه المطوع 2,300.50            
0072882276  �r6 عبد+ حسن الرميrم 150.50                
0071652238  6rراشد عبدالرحيم اسماعيل محمد الحوس 230.00                
LB00897547 ابراهيم محمود الصلح 1.90                      
SY00045796 محمود سليمان الهندى 60.00                   
EG00569981 حكمت عبدالمنعم فريد 500.00                
0059097948 bخميس  حمدان مفلح خميس  المزرو 2,200.00            
0069665070 bسعيد خميس  حمدان مفلح المزرو 300.50                
0074750000  O7الكر Vع bغانم صالح مر 23.00                   
0064164656 فائزه احمد مبارك 174.60                
0036904117 نجود عامر عمر صالح عمر 46.40                   
0039070277 زبنه عامر عمر صالح عمر 46.40                   
0048958327 ناM عامر عمر صالح عمر 46.40                   



0066750822 م6r عامر عمر صالح عمر 46.40                   
0074344618 رابعه عامر عمر صالح عمر 46.40                   
0077354939 مريم عامر عمر صالح عمر 46.40                   
0051866322 مكه ناM احمد 46.00                   
0057080632 فاطمه عامر سالم 46.00                   
0068770202 سالم سعيد احمد سالم 46.00                   
0008282656 رباب عV عمر صالح ال بريك 24.60                   
0012912727 ايمان عامر عمر زوجه زايد محسن عمر 24.60                   
0014774297 ي§ O]عمر صالح ال Vمحمد ع 24.60                   
0077575642 مبارك عV عمر صالح ال بريك 24.60                   
0035606868  O7الكر Vع bريم صالح مر 23.20                   
0069320859  O7الكر Vع bفاطمه صالح مر 23.20                   
0004260585  O7الكر Vع bصالح مر 23.00                   
0011765617  O7الكر Vع bفهد صالح مر 23.00                   
0018918811 وليد خالد سعيد محمد 23.00                   
0023129848  O7الكر Vع bمبارك مبخوت مر 23.00                   
0036189096  O7الكر Vع bنجالء مبخوت مر 23.00                   
0039030806  O7الكر Vع bعلياء مبخوت مر 23.00                   
0042065002  O7الكر Vع bساره صالح مر 23.00                   
0047312853  O7الكر Vع bعبيد صالح مر 23.00                   
0049566974 محسن عمر صالح 23.00                   
0050751191  O7عامر الكر Oصيده نا� 23.00                   
0059640895  O7الكر Vنوره صالح ع 23.00                   
0060147285  O7الكر Vع bاحمد مبخوت مر 23.00                   
0062689422  O7الكر Vع bمحمد مبخوت مر 23.00                   
0069349129  O7الكر Vع bمبخوت مر bمر 23.00                   
0072748869  O7الكر Vع bماجد مبخوت مر 23.00                   
0031477595 مسعده ناM بريك زوجه عامر عمر صالح عمر 0.40                      
0038419720 سالمه عامر عمر زوجه خالد محسن عمر صالح 0.40                      
0033173474 عV عمر صالح ال بريك 0.20                      
AU00129837 SALEM BERRACHED 158.20                
US00095123 LUBNA AMAL SWEIS 600.00                
0004396201 هزاع راشد مبارك هالل سالم المنصورى 195.70                
0004396211 مريم راشد مبارك هالل سالم المنصورى 97.80                   
0001205501 زينب حامد قاسم سعيد المشهرى 100.00                
JO00514856 محمد عادل حسن الهندي 50.00                   
0005791240 فخريه عV محمد ابوحليقه 450.00                
0004558015 ̀ عيj ابو حليقه محمد ابراهيم مو 267.50                
0039619363 ̀ عيj ابوحليقه رانيه ابراهيم مو 267.50                
0006159197 ̀ عيj ابوحليقه خالدابراهيم مو 100.00                
0006464859 jعبد+ سعيد خميس  سعيد الشام 1,200.00            
0062333345  Oمحمد نا� Vوليد ع 400.00                
JO00394741 عV عثمان سليم بشناق 500.00                
LK00235586 HETTIARACHCHIGE SAMITHA PERERE 155.00                
PH00526112 EMILY ABUTAN SARCIA 50.00                   
IN00545705 YOUSUF ALI KHAN 6.80                      
0035332231 حسن عبد+ حسن ابراهيم الحمادى 1,200.00            
0016303549 مبارك حمد المنصورى 615.20                
PS00040230 رائد قاسم اسكندر 67.70                   
IN00458896 MANPREET KAUR BHARPURSINGH SIDHU 60.00                   
PS00356898 محمد امجد خالد احمد حتحت 0.10                      
0033527183 فارس  عامر صالح محمد عامر الراشدى 2.70                      



0095792606 ى G]صالح حسن صالح المه Vلي 233.50                
JO00157842 غسان هاشم شاكر خليل 175.00                
IN00698522 MANISH LACHMAN BHATIA 7,500.00            
IN00284561 MOHAMED HANEEFA RASHEED 50.00                   
SY00662154  6rالبتول طريف الحسي 135.80                
JO00564988 6 عV جازيه GHبثينه حس 75.00                   
0064779839 فاروق عبد+ عباس  اسماعيل خورى 331.10                
0086153544 ي§ O]سعيد صالح فضل ال ال 4.20                      
0068344871 bسالمه عبد+ مطر المزرو 2,654.60            
0085673498 سعيد عبد+ حويليل المنصورى 1,419.90            
UK00235147 MOHAMED AHMED ABOU ZOUR 43.10                   
0087411601  O7 G]ب� خليفه المح 567.50                
0058466989 Vالع Vسيف محمد جاسم ع 3,000.00            
PS00165516 من[G مسعد عموره 7.80                      
0019737346 سيف عV سيف سلطان العوا67  320.00                
0005643199 ى G]اسماء سلطان احمد المغ 4,489.60            
0025956868 بدريه سالم خميس 615.20                
0031661785 سوسن سالم خميس 615.20                
0006421626  O7محمد المر الزعا Mمحمد نا Mنا 300.00                
0012400099 رضيه محمد زوجه عV احمد فرج بانبيله 200.00                
SY006542379 محمد سم[G نديم رسالن 500.00                
0055120178 jخالد محمد لحدان فاضل القبي 110.00                
SY00523719 فراس  عطا¹ الجريس 600.00                
JO00723100 سناء ج[O محمد حداد 100.00                
0022709931 ا باقر سيد ام[G زاده مي[� 6,479.60            
CA00963366 MOHAMED SAID HABIB 1,595.00            
0003535207 ربيع مبارك سالم سعيد النعي� 1,300.00            
US00095133 ALI SULIMAN IGAWI 500.00                
LY00542250 مصباح محمود سالم المسال�7  80.50                   
EG00563116 وائل فاروق محمد السيد 47.50                   
PK00387653 MOHAMMAD MUSTAFA ALI MALIK 1.10                      
JO00917628 سفيان فالح محمد السكران 2,400.00            
PAK0038214 MUHAMMAD AHMED SARDAR ALI QURESHI 1,149.90            
0099280130 bاحمد سعيد مزرو 23.30                   
0019161019 عبد+ عV بن مسعود الظاهرى 14.20                   
0024386419  O7 G]حليمه غيث خلفان المح 11.00                   
0082518565  O7 G]منصور سالم سيف صقر المح 11.00                   
IN00310544 MOHAMMED ABDULLAH TOUFIQ 950.00                
IN00675548 PULIKODAN ANTONY RAPPAI 100.00                
TZ00254184 RUHIYA SALEH AKRABI 45.90                   
0021837655  Orابراهيم احمد النق Mمحمد عبدالنا 2,305.00            
0031699133  Orابراهيم احمد النق Mالعنود عبدالنا 2,305.00            
0038606449 عائشه جباره صالح ال بوفالح 2,305.00            
0064167423  Orابراهيم احمد محمد النق Mعبدالنا 79.70                   
0063112481 عبدالرحمن حمود حسن الجابرى 500.00                
0096137293 منصور محمد منصور 615.20                
0043100019  Oمحمد خالد محمد عوض  محمد باشكيل الخزر� 20.90                   
JO00452512 ه G]عبدالرحمن عبدالرزاق محمود ابو شع 425.50                
0022886285 ريم صالح منصور عزيز المنصورى 22.20                   
0080980076 اليازى صالح منصور عزيز المنصورى 22.20                   
0027529184 ى G]سالم حسن محمد المه Vع 540.00                
0068876178 سالم عV عبد+ نعيف العامرى 200.00                



LB00508099 RAMZI ABOU EZZEDDINE 2.00                      
EG00964860 ابتسام عبدالفتاح عV دحروج 70.00                   
0096588983 Eفاطمه مبارك عبيد المويج 2,321.10            
0087550051  O7 G]سيف المح Vايمان ع 189.00                
PS00054071 يوسف نمر حطاب راضيه 1,270.00            
PK00425420 SYED AMMAD UDDIN JAMI 80.00                   
0017191409 عفراء عبد+ زوجه صب� غسان صب� 2,915.60            
0026829893  6 GHعلياء صب� غسان الغص 1,306.10            
0072781223  6 GHمها صب� غسان صب� الغص 1,306.10            
0022456251  6 GHصب� غسان صب� الغص 1,265.60            
0065583683  6 GHغسان صب� غسان صب� الغص 1,251.80            
0008401474  6 GHخالد غسان صب� حسن الغص 237.50                
0033421599  6 GHروال غسان صب� الغص 150.00                
IN00564370 SHIRAZ RAPHI AHMED 70.00                   
0006574517 Vال ع Vغانم ع Vعبدالرحمن ع 1,800.00            
0069728824 رقيه عبد+ محمد عقيل باعباد 1,800.50            
0045458546 شيخه عبد+ محمد عقيل باعباد 264.40                
0052917922 نجيب محمد عبد+ مبارك العلوى 26.20                   
0056329875 كه التاج للتجاره الدوليه ذ.م.م _� 1.90                      
CA00856369 AMRO NAHAS 805.00                
PK00167828 SAYED FARHAN ZAIDI SAYED MAZAHIR 287.50                
0045669159 فاطمه عV فالح جابر 24.60                   
0095496718 فالح عV فالح جابر 24.60                   
JO00784581 اسامه محمد عزالدين الرشق 0.20                      
0051041770 مسلم سالم مب�_ سعيد المحر¦ 3.00                      
PS00840038 طارق سم[G نجار 147.00                
DZ00450012 ناديه تمي� 200.00                
DZ00458807 نوره تمي� 100.00                
0004552100 احمد عبدالرحمن عبدالوهاب عبد+ 1,900.00            
0017099760 مريم ابراهيم زوجه سلطان عV عنون النعي� 5,300.50            
0070324898 امنه عيj حمد النعي� 5,000.00            
0051345456 احمد سهيل محمد سهيل بن هويدن 1,810.20            
0035354819 شمسه سلطان عV خليفه عنون النعي� 550.00                
LY00251422 ساره محمد سالم الخويلدى 300.00                
0098786855  _̀ عيj خليفه احمد المحمود البلو 128.50                
EG00316495 محمد عبده محمد فياض 322.00                
JO00685864 ايهاب نافذ حل� شعث 8.80                      
BG00698677 IRINA DELCHEVA KOZALIEVA 127.40                
0004503607 كه المستثمر االمارا�7 ذ.م.م _� 2,521.20            
0084306584 سعيد سهيل سعيد خميس  النيادى 20,016.50         
0030966600 مطر سهيل سعيد خميس  النيادى 769.00                
0074619838 عبد+ سهيل سعيد خميس  النيادى المعامره 4.70                      
LB00246278 ان بركات O]الياس  ج 700.00                
SG00986985 SUSAN LIM MEY LEE 32,450.00         
JO00259648 حليمه عبدالرحيم حاج محمود ابوح 500.00                
JO00521478 مث6r محمد عبد+ الحياصات 40.00                   
0095684321 j6 خليفه قريوش  القبي GHشمه حس 54.00                   
0097434627 عبد+ راشد احمد محميد المانع المنصورى 1.00                      
PAK0067451 HAFEEZ URREHMAN SUDDIQUI 126.00                
0004529665  _̀ نوره ماجد سيف الماجد المطرو 600.00                
CA85410036 BASEL MUSTAFA ABU ALRUB 800.00                
IQ00973154 دريد صباح عبدالرسول 140.00                



0078605540 فاطمه محمد عبيد ارمله مطر عV عبيد 600.00                
PS00267425 فاروق اسماعيل محمد هليل 374.50                
PS00180463 فاديه سعدو معوض 145.00                
0040211492 احمد راشد عبيد المنصورى 647.20                
0015269931 bمحمد ب� خادم المزرو 615.20                
0031082664 jمطر محمد الفاره القبي 535.60                
0088573487 Vالهام Vع ̀ محمد سيف مو 3,526.00            
0021162001 Vالهام Vع ̀ محمد احمد سيف مو 2,420.00            
0028336728 Vالهام Vع ̀ طفله عتيق زوجه سيف مو 2,420.00            
0052476663 Vالهام Vع ̀ احمد محمد سيف مو 2,300.50            
0042862178 Vجمعه محمد فاضل الحام 2,889.30            
0026756191 bسعيد كلفوت جرش  سهيل المزرو 2,500.00            
0040092121 bالمزرو jاحمد جمعه عي 1,241.50            
0024262400 سعيد خليفه محمد هادى المنصورى 4,584.80            
0004753530 محمد خليفه محمد هادى المنصورى 1,993.00            
PK00463291 MUHAMMAD ALI MUMTAZ AHMAD 1,062.30            
0019789052 محمد عV مصبح الكندى المرر 645.00                
0053721826 ه احمد زوجه محمد عV المرر G]م 215.00                
0019098570 عV محمد عبد+ حسن الحمادى 800.00                
0019355643 مصبح مبارك مصباح المرر 2,420.00            
SY00512473 عماد اسماعيل رزق عسكريه 110.00                
0031588722 bحميد حمد احمد سيف حريحر المزرو 75.20                   
0065857420 منيه حمد احمد المزورb زوجه سالم حريز 75.20                   
0004571900 bسلطان محمد خليفه محمد المزرو 4,000.00            
0035142585 bعبد+ دحام زايد سعيد المزرو 2,321.40            
0043428937 bدحام زايد سعيد المزرو 2,101.40            
0083489959 bخلف سهيل خلف براك محمد المزرو 2,300.50            
0001966538 bمحمد سهيل خلف براك محمد المزرو 150.50                
0066079090 bسهيل خلف براك محمد المزرو 150.50                
0005874433 bورثه المرحوم خلف براك محمد المزرو 0.50                      
0086691161 شمسه محمد براك المزروb زوجه خلف براك 0.50                      
0004511936 مبارك عبد+ سيف عV المنصورى 1,522.30            
EG00654123 من[G عبدالفتاح عV عبدالمجيد 100.00                
0059694801 راشد زايد بخيت دحنام الفال� 1,267.40            
0027839863 واضحه زايد بخيت دحنان الفال� 677.90                
0089627268 خلفان راشد احمد راشد المنصورى 200.00                
0029370385 عبد+ حرمش  راشد حرمش  المنصورى 2,995.80            
0061519789 حرمش  عبد+ حرمش  راشد المنصورى 535.00                
0055157367 يوسف عبدالرحمن احمد عبيدان الحمادى 490.00                
0061381751 6 سلما67  GHهنادى سلطان محمد حس 1.20                      
0092528271 6 سلما67  GHخوله سلطان محمد حس 1.20                      
0021028635 jعتيق سعيد عيد سعيد القبي 1,000.00            
0053066753 bاحمد محمد خلفان قذال ن المزرو 270.00                
0048595764 bمحمد صياح محمد عبيد المزرو 2,687.50            
SO00645894 ABDULBASIT YUSUF HAJI IBRAHIM 50.00                   
0001414251 6 المنصورى GHسارى غاشم نصيب سالم 52.00                   
0018531352  O7حمد سند محمد الوجيده الكر 17.50                   
0092261649 موزه مصبح الكندى المرر 2,678.80            
0028993205 محمد خميس  بومل� المرر 2,444.50            
0002177433 عV احمد عV الكندى المرر 1,000.00            
0009517535 يعقوب عامر يوسف الحمادى 1,000.00            
0020938799  6rخميس  الحوس Vع jسالم عي 984.50                



0028940692  6rاحالم عبد+ حسن عبد+ الحوس 34.00                   
0064452876 عادل محمد عامر يوسف الحمادى 300.00                
0044241064 bالمزرو jعي G]الفندى مه 1,150.20            
0003321213 Vاحمد ال ع Vفاطمه عبد+ ع 200.00                
0060503395 احمد محمد سعيد بريك عV المهرى 283.50                
PS00486533 عماد ابراهيم محمد الطويل 207.50                
0009614321  Orاحمد عامر احمد النق Vع 247.50                
0089265432  Orمحمد مبارك محمد الوشام الجني 5,735.90            
0099127416 احمد محمد احمدى 88.00                   
0040212829 ى G]عمر سعيد عزان محمد بن عبدالعزيز الكث 966.80                
0059234367 زهره صنقور حسن 66.00                   
0046002017 حسن محمد حسن عبد+ حريز الش� 1,342.00            
0026940188  6rاحمد سليمان بخيت سالم الحوس 22.50                   
SY00986532 طارق احمد مروان نظام الدين 47.00                   
YE00192589 انور محمد هيثم العامرى 74.50                   
0032144014 6̂ محمد شهاب الهاش� سديم مصط 66.50                   
0021111976 علياء الياس  كيفور شاوى 8.00                      
0080637784 6 الحامد GHورده سالم حس 428.80                
0055458250 حسن عمر عبد+ بن عمرو 17.50                   
SY00214425 6 جعفر GHفاطمه ام 90.00                   
0084188029  Orاحمد سيف المصع Vع 1,690.30            
JO00355253 6 حسن غزاوى GHاحمد حس 1,148.50            
JO00065485 خالد محمد حمد شناق 100.00                
0008977201  Orالجني Vمبارك حمد ع Oنا� 1.80                      
0058679344 محمد راشد محمد سالم الحايطه الدرم§ 110.30                
SY00223598 6 المجاهد GHربيع محمد تحس 0.40                      
UK44987751 SULEMAN UMER 50.00                   
SY00543973 را67 الياس  روميه 0.20                      
0008521389 خالد سالم رقيل سليمان احمد الراشدى 10.00                   
0005231699 6 ش . ذ . م .م G]كه كيه ام بروبرت _� 27,000.00         
0002221863 رحمه طالب محمد 2,300.50            
0012345246 وسيم اسحق سليمان محمد ابو شوشه 1,050.00            
0032440540 ناM عبد+ جابر 673.00                
0033346015 زين حسن احمد العزب الحضارم 7.50                      
EG00318490 محمد يوسف محمد احمد الشا¦ 1,058.80            
JO00952145 � ̀ يونس  ال�_ وليد مو 205.00                
0063961734 سالم صالح عبد+ الجعيدى 5.80                      
0052950107 راشد عV سيف عبد+ الشغل المحرزى 100.00                
SD00521884 م� الدين سيد احمد عبد+ الغول 1.00                      
0066554398 و��  6 ال�_ GHحس Mعادل سعيد نا 400.00                
JO00264311 امجد وديع خليل هلسه 462.00                
SY00648721 سعيد محمد رضوان الدايه 1,249.60            
0066816033 ا احمد المرزو��  مي[� 2,300.50            
0005565479 سلطان عV عبد+ عV المنصورى 92.00                   
0004517841 بخيت سعيد عيj محمد الفال� 100.00                
0053425233 وك يسلم صالح العمرى O]خليفه م 100.00                
0093141342 هدى مفرج عوض  محمد العامرى 6.80                      
LY00258994 عبدالحميد فت� فرحات 500.00                
IN00598732 MOHAMMAD SHAH JAHAN SHAHOOD 400.00                
EG00099983 السيد سليمان حسن 587.50                
PS00541758 ادهم محمود شيخه 239.00                
IN00552410 MOWFEL TARAMMAL ABDULLA 10.00                   



0084810411 محمد منصور ابراهيم جابر هالل 18.60                   
SY00687813 باسم نعيم جرجور 2.00                      
0066473638 bحمد الدر Vحميد راشد ع 850.50                
SY00627297 غصون محمد طارق خطيب 250.00                
PS00596538 6 حمد GHايمن حس 5.80                      
0043247031 مصبح راشد مصبح الظاهرى 684.00                
PS00925740 اسامه محمود الفوط 90.00                   
0006953214 bمريم احمد غانم المزرو 31.60                   
0009878811 bعبد+ المزرو Mراشد نا Mنا 67.00                   
0070915405 jعلياء خالد خلفان القبي 710.00                
0006035172 jسعيد مكتوم احمد هارون القبي 287.50                
0005437753 مبارك سعيد عزان محمد بن عبدالعزيز 433.90                
0001255696 ̀ احمد العامرى هناء عبده كامل مر 3,225.00            
EG00256899 حمدى عباس  عبدالعزيز 50.00                   
JO00587599 سا¦ عبدالرحيم محمود ابوحجله 40.00                   
JO00813376 jسناء محمد اسعد العي 225.20                
0005426487 6 ابوبكر عV الحامد GHحس 100.00                
0053970862 وز  الكندى G]وز بالل ف G]ف 17.10                   
JO00251424 ̀ احمد محمد هدى مو 1,950.00            
SY00541251 عثمان عدنان زرزور 100.00                
JO00821664 ق� عصمت مظفر فارس 78.00                   
0051896436 نجال هالل زوجه راشد حميد خلفان المنصورى 1,210.00            
JO00546982 سم[G فه� ابراهيم ابوعليان 90.00                   
SY12031967 محمد عمر عزالدين البس� 88.30                   
YE00366489 محمد سعيد عV النهدى 371.10                
0026584130 Eذاغر الياف Vجابر ع Vع 200.00                
PS00126544 6 احمد عمايري مع[� 800.00                
0029991130 احمد محمد عيضه الراشدى 65.50                   
0008877160  O7نجاه عال ق الحمادي زوجه مرزوق فالح الحبا 0.20                      
0022674901  6rمحمد الحوس Vطارق حسن ع 1,064.00            
0006735441 ي§ O]سالم خميس  عبدالرحمن ال 170.20                
JO00640220 رانيه رجا7¤ يعقوب الما67  1,000.00            
0022443617 عبد+ ابراهيم جمعه عبد+ 20.00                   
0068312284 bي§ المزرو O]خميس  سالم عبد+ حميد ال 70.00                   
IN00235953 SACHIN GARG 1,100.00            
PS00139841 عنان عدنان مراد خياط 58.00                   
EG00954147 محمد سامح محمد عزازى 260.30                
0066121065 ابراهيم حسن عV ابراهيم المرزو��  55.00                   
0004444073  6rجمال محمد عبد الحميد راشد الحوس 1.90                      
0080596204 خليفه محمد هادى المنصورى 4,584.80            
0035347958 ى G]عبد+ احمد الكث Vرائد ع 1,294.40            
SY00457639 Vهدى عارف حربوط 2,600.00            
0032778957  O7 G]سيف المح Vاسيا ع 2,160.60            
SY00345872 ºناهد سيمون يونا 250.00                
SD00201035 محمد احمد عبدالرحمن عV جميل 110.00                
0067880091  U Orالمصع M6 نا GHحس Vقايد ع 90.20                   
0034883391  6rمحمد عبد+ احمد محمد الحوس 300.00                
0027655156 سالم محمد اسحاق الصيعرى 2,309.50            
0028243224 مانع سالم محمد اسحاق الصيعرى 2,309.50            
0012444124 شفيقه عبد+ صالح 200.00                
0007156924 jعلياء سبيل مبارك عزان الشام 530.00                
0096651309 Vجلثم سعيد مصبح غف 2,300.50            



0060406753 Vب� محمد راشد طروق الغف 1,194.80            
0006656655 Vراشد ب� محمد راشد طروق الغف 660.40                
0099178813 سعيد ناM سعيد متوه المهرى 6.00                      
0005624876 Vفريده محمد زوجه مسلم سالم مبارك ع 1,700.00            
0092729026 حمده حمد عV عبد+ المنصورى 1.40                      
0033178941 منصور سالم عبيد هياى المنصورى 2,000.00            
0065856466 wور المنها� O7طارش  طماطم حر 1.00                      
0049568687 حمود جابر عبد+ الجابرى 1,230.50            
0058477989 Vمحمد الهام Oسيف محمد ح� 400.00                
0027221610 عV هالل محمد سليمان الكندى 3.90                      
0035221956 صالح هويدى سالم سعد سعيد المحر¦ 100.00                
0003679202 wمحمد راشد جابر عبد+ المنها 600.00                
0075089074 ميمونه احمد حبيب زوجه احمد محمد عبد+ 2,321.40            
0086267652 مريم محمد ابراهيم ال عV زوجه محمد جاسم 1,150.20            
0032994524 احمد محمد عبد+ احمد ال ب�_  650.20                
0051413627 6 ناM محمد احمد الواحدى GHام 21.40                   
0005914742 حليمه سعيد مفتاح العلوى 29.40                   
0005478497 محمد بخيت محمد سالم المنصورى 220.00                
0074282483 مبارك خميس  عبد+ خميس  المنصورى 436.50                
0055676010 سعيد محمد عبد+ 1,150.20            
0058273624 محمد عيj بخيت حويرب المنصورى 2,000.00            
0098250465 واضحه محمد قناص  العامرى 2,625.60            
0006561259 wحمد محمد هويشل احمد غانم المنها 80.00                   
0006864250  Orعبد+ عوض  خلفان جمعه الكع 120.50                
0077522670 عبد+ صالح اسعد ثابت 1,250.00            
0019667191 امينه صالح اسعد ثابت 150.00                
0004772534 wمتوه سليمان سالم سعيد المنها 350.00                
0063457101 جاسم محمد سعيد محفوظ 22.40                   
0006586912 محمد مطر محمد معيوف حويرب المنصورى 1,000.00            
0095011498 wالمنها Vمحسن بخيت شعران ع 4.90                      
0066284316 wعهد كرامه صبيحان العبد السما� المنها 337.50                
YE00294680 سالم حمد يسلم الدحبول 30.00                   
YE00586955 6 بن حدجان GHسالم Vخالد ع 2.50                      
0061184803 حليمه حسن عV م[G شكارى 5.00                      
0091420826 ى G]الكث G]زوجه سعيد صغ Vالخيار ع 151.30                
SA00278564 محمد بن نصار بن محمد النصار 220.80                
0087384017 Vابراهيم يوسف جابر ال ع 7.30                      
0098657745 Vجواهر طارش  محمد ب� الهام 3,000.00            
SA00997610 سعيد بن هادى بن صالح المحامض 6.50                      
0044828268 6 الحامدى GH6 سالم حس GHحس 1,009.00            
0071087888 6 الحامدى GH6 سالم حس GHاحمد حس 1,009.00            
0074917052 6 الحامدى GH6 سالم حس GHفاطمه حس 1,009.00            
0009756276 عبدالمنعم محمد حسن عV رحمه + 200.00                
0087740790 ي§ O]مبارك حمد عبد+ سبعان ال 2,300.50            
0017621313 مزنه حمد عبد+ سبعان 612.70                
0052367817 احمد صالح غزال 1,463.60            
0080420852 سل� عV محمد زوجه احمد صالح غزال 500.00                
0049658132  Orاحمد المصع Vمحمد صالح احمد ع 200.00                
0074131321 سالم سعيد بريك عV المهرى 20.50                   
0006561927 6 القحطا67  GHثمره عبد+ حس 120.10                
0092879387 wبخيت حمد صالح المنها 1,495.50            
0006661016 سعيد سويد زايد سويد قشمان المنصورى 340.00                



0001265401 6 الحار�7  GHطالب حس Vعبد+ ع 200.00                
0081812544 مساعد حسن عمر عبد+ بن عمرو 43.80                   
0044655761  O7عبد+ عوض  الكر 6,901.50            
0009563673  O7اخالص  عبد+ عوض  حنتوش  الكر 2,420.00            
0065353563  O7ساميه عبد+ عوض  حنتوش  الكر 2,300.50            
0076473308 فاطمه عمر صالح 2,300.50            
0096489626  O7لبنه عبد+ عوض الكر 2,300.50            
0033280833 سعيد هادى سعيد صالح المنصورى 120.00                
0017801888 صالح حمد عV عبد+ المنصورى 320.10                
0055551231 هاشمه حمد عV عبد+ المنصورى 100.00                
0012369623 زينه حمد عV عبد+ المنصورى 84.80                   
0025899663 سعاده احمد عV المنصورى 78.60                   
0099040175 فوزيه محمد حسن محمد المرزو��  494.50                
JO00548750 هيام باير عيد السليمان 200.00                
0034152270 wعمر سليمان محمد راشد المنها 70.00                   
0052874767 راشد سالم جمعان الحار�7  23.00                   
0062861000 سالم احمد سعيد عV الش� 2,300.50            
0082129653 محمد سالم خلفان المنصورى 2,429.20            
0062299297 محمد سالم محمد المنصورى 2,364.70            
0084683868 مسلم سالم محمد المنصورى 2,364.70            
0022100001 نوره محمد سالم المنصورى 2,321.10            
0045041450 فاطمه عV محمد المنصورى 2,321.10            
0033102803 حمده سالم خلفان المنصورى 2,300.50            
0075219403 محمد سالم المنصورى 647.20                
0074129524 wبخيت النوه احمد المنها G]عم 48.30                   
0057181556 سالم مبارك عيد ناM المنصورى 45.60                   
0061778817 خالد عV محمد حسن باطوق 41.30                   
0005123992 فهد مصبح راشد عV العلوى 500.00                
0006129303 ي O]سعيد حميد الع UVسعيد ع 42.60                   
0040123189 حمود عوض  محمد عV الهاجرى 1,267.40            
0003698563 wمهدى احمد حسن احمد المنها 96.00                   
0047392905 سعيد محمد عجب حمد الهاجرى 210.00                
0023658854 عV بن عV عبد+ حمد عبداللطيف الجابرى 2,300.50            
0025112357 عبد+ حمد عبداللطيف الجابرى 2,300.50            
0066334258 مرb عبد+ حمد الجابرى 164.50                
0025858663 محمد عبد+ حمد عبداللطيف الجابرى 100.00                
0006649758 Vمحمد عبدالقادر محمد ال ع 693.90                
0028976622 احمد حسن عبد+ شمس  المرزو��  50.00                   
0099510350 ابراهيم يوسف عبدالرحيم محمد الحمادى 786.10                
0002669412 روضه سعيد عV المنصورى 100.00                
0006718933 سعيد السيد سعيد المحر¦ 215.00                
0070096670 6 سالم صالح الراشدى GHمحمد حس 48.00                   
0040278208 وك سالم محسن الهما¦ O]م 1,000.00            
YE00018727 محمد عبد+ بن عبد+ سعيد 626.20                
YE00136552 فهد عبد+ محمد العمودى 107.80                
YE00047930 Eالربي Vمحمد عمر ع 59.50                   
0003654987  Orالمصع Vورثه مساعد محمد ع 1,700.00            
0029428293 wالمنها G]صالح سليمان العمر الخب 3.20                      
0012127451 مرشد منصور راشد مرشد المنصورى 500.00                
0081804765 محمد عV عبدان خلفان الشدى المنصورى 866.50                
YE00948548 صالح عبد+ ريس بايوسف 300.00                
0091626539 مليون محسن زوجه صالح برك فرج الجابرى 46.00                   



0045846254 محمد سويد زايد قشمان المنصورى 830.00                
0038140811 ى G]مسلم سعيد مسلم االسود الكث 360.70                
0040316877 سعيد مبارك عايض  بن شمالن 2.60                      
SA00246689 ناM بن عV بن عV ال خوار 10.00                   
0058195553 jشام Vابراهيم محمد ابراهيم القبي 77.10                   
0025129556 ى G]سوريا حبان سعيد الكث 948.10                
0021953136 ى G]سليم صالح يسلم سعيد الكث 30.10                   
0079446994 محمد ثعيلب صقر مسعود العامرى 100.00                
0098244351 عV سلطان محمد الحمادى 500.00                
0009182630 سالم حزيم خلفان المنصورى 1,179.10            
0068138662 bحميد جاسم براك محمد المزرو 40.20                   
0013624053 محمد عV حميد المنصورى 2,573.90            
0050111886 محمد احمد عV الكندى المرر 1,327.10            
0002766216  O7الكر Vع bخالد مبخوت مر 23.00                   
0024751022  O7الكر Vحمده محمد ع 23.00                   
0065032293  O7الكر Vع bمبخوت مر Oنا� 12.30                   
0002365598 امنه مرشد زوجه سارى مبارك سالم 1,070.50            
0046954124 احمد عبيد محمد عبيد العامرى 125.00                
EG00675924 ف الحسي6r منصور الحته ا�_ 7.70                      
0038729572 bفاطمه الفندى ارمله سيف صياح المزرو 258.00                
0062555328 سالم عبيد محمد عبيد مريمان العامرى 182.00                
0006415224 انتصار عبد+ عV العربثا67  169.00                
0003266565 محسن سهيل محسن بخيت السل� العامرى 1,000.00            
0032321430 jعفراء حمد غانم فريح القبي 230.00                
0080740428 jالقبي jروضه حمد زوجه خليفه عتيق عي 130.00                
0075585436 jغبيشه حمد غانم فريح القبي 100.00                
0008521452 Vسالم بخيت محمد غنام الهام 1,238.50            
JO00522314 6 عثمان GHنافذ ذيب نمر حس 100.00                
0057549930  O7احمد راشد مبارك وليد الزعا 31.20                   
0011558522 شعله محمد عبدالجليل المطوع 100.50                
0005029006 jامنه محمد خليفه كنيش  القبي 10.40                   
0005434212 bحميد الدر Vعبد+ ع 350.00                
0093328585 مريم ابراهيم جعفر محمد 373.00                
0013365825 محمد ابراهيم جعفر محمد 272.10                
0085658974 فاهم محمد احمد محمد الكوك الش� 768.20                
0095267575 سعديه حامد ارمله محمد ذيبان المنصورى 6.00                      
SY00225983 جيهان عثمان عثمان 0.10                      
PS28240644 عصام صالح الحاج يوسف 75.00                   
0035302506  O7صالح الزعا Vسعيد عبيد ع 2,300.50            
0007954073 ى G]ماجد عبد+ محمد ماجد المه 0.90                      
PS00286256 ريما عيj الياس  جحا 288.50                
PS00721823 رانيه زياد ابوالهدى 42.10                   
SY00218456 6̂ محيميد دبيس عبدالقادر مصط 40.40                   
0036288066 سل� سالم غانم شايع المنصورى 458.00                
0003541258  O7عبد+ حمدان الزعا Mحمدان نا 100.00                
EG00081401 ̀ حسن سالم حسن مو 14.70                   
0008455600  O7 G]طارش  خلفان المح Vجمال حميد ع 1,000.00            
PS00786644  G]ضه Vلواحظ امام ابراهيم ع 40.50                   
0030309548 jمريم عويضه زوجه خلفان حمد حميد القبي 15,460.00         
0059558856 jاحمد خلفان حمد حميد المشوى القبي 7.50                      
0078917979  O7 G]اليكه الفن سارى الفن المح 2,321.10            
EG00558856 ايهاب من[G فه� رزق 480.00                



0029900072 ى G]خميس  خادم راشد المه 2,187.40            
PK00853224 MOHAMMAD JAFAR SHAH 100.00                
0079872792  O7الزعا Vخالد عبد+ سعيد ع 8.90                      
JO00358727 خالد جودت ابراهيم جاد 50.00                   
0085816571 Vغابشه سهيل زوجه عبيد سيف سعيد الهام 50.00                   
LB00918625  6 GHدا67 ميخائيل شاه 400.00                
0002648104 سلطان سعيد حمد سعيد احمد الحسا67  5,207.00            
0031061330 فاء الحمادى عبد+ محمد عV ال�_ 796.00                
0006422946 فاء الحمادى حمد عبد+ محمد عV ال�_ 36.00                   
0002884652  O7عائشه سعيد محمد جاسم الزعا 7.00                      
0002512473 امنه عبدالمنان عبدالرحمن محمد العور 256.30                
0067187747 سيف فاضل كامل احمد الهاش� 0.80                      
0012463456 فريد محمد العبد عبود الجابرى 0.10                      
0051004538  O7الغواص الزعا Vحميد سعيد محمد ع 312.10                
0073626407  O7حصه حميد سعيد الغواص  الزعا 210.40                
0065468278  _̀ حميد عبد+ محمد عبد+ البلو 3,600.00            
0021580962 نوره جمعه جاسم جابر المري�6  925.50                
0006767451 Vاكرام عبدالستار ع 319.20                
JO00154788 محمد رياض  ج[O حسونه 2,418.50            
0002759529 عائشه عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو��  12.30                   
0026593977 ̀ عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو��  مو 12.30                   
0032107065 نوره عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو��  12.30                   
0033112057 عبدالعزيز محمد ابراهيم المرزو��  12.30                   
0045784518 موزه راشد ب� الظاهرى 500.00                
0066131571 jمحمد خليفه محمد سعيد القبي 1,275.00            
0064414587  _jمحمد عبدالقادر سعيد العطي 470.00                
0090970788  Orسلطان محمد عناد الكع 4,958.00            
0006944769  _̀ يوسف احمد محمد عبد+ البلو 100.00                
0077854832 jورثه المرحوم محمد راشد الشام 21.40                   
0058286455 سلطان سعيد راشد سعيد المنصورى 106.50                
0079152783 محمد طاهر عبدالفتاح عبدالمجيد السقاف 251.50                
0076844150 bالمزرو Mب� نا Mشيخه نا 490.00                
0008467961 bفاطمه محمد زوجه محمد بخيت محمد المزرو 200.00                
SY00222654 محمد محمود الحم� 19.60                   
JO00544228 صب� عبدربه حمدان اربيع 2.40                      
0085223955  O7مريم محمد عبيد محمد الزعا 1,951.40            
0064069756  O76̂ الزعا محمد عبيد محمد الحلي 1,901.80            
0088781085 عائشه محمد زوجه احمد راشد جاسم الشاعر 1,876.40            
0005005914  O76̂ الزعا عبد+ محمد عبيد محمد الحلي 1,189.00            
0079209022  O7مريم محمد عبيد الزعا 55.00                   
0034071098 ايمن يوسف الشيخ عبد+ المبارك 1,077.90            
0085623187  O7سالم الزعا Vفاطمه سالم ع 175.00                
0046892883 عبد+ حمد سيف سلطان العوا67  200.00                
0004265270  O7راشد حميد حميد الزعا 1,230.50            
0061638229  O7محمد راشد حميد حميد الزعا 1,230.50            
0065059261  O7عبد+ راشد حميد حميد الزعا 1,230.50            
0069439017 زهره عوض  مبارك 615.20                
0074756226 ساره طارش  سلمان عبد+ القمزى 60.00                   
0004343231 jنعيمه جمعه محمد القبي 29.40                   
0008695727  O7الزعا Mشيخه محمد نا 901.40                
0027014915  O76 رحمه الزعا GHعبد+ حس 30.90                   
0031383425  O76 الزعا GH6 رحمه حس GHمحمد عبد+ حس 30.90                   



0070176538  O76 رحمه الزعا GHعذارى عبد+ حس 30.90                   
0009956211  O7عايده عبدالجواد ارمله سالم الزعا 100.00                
0003088951 ساره خليفه محمد عبدالرحمن المبارك 2,365.40            
0029533656 نبيل عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المبارك 23.30                   
0093026817 ريم خليفه محمد عبدالرحمن المبارك 10.40                   
0099315857 هادى عV هادى ال شيخه 6,152.50            
0089511592  U O7يوسف محمد خليفه محمد الزعا 3.20                      
PS00536377 يده عV سعيد �_ 600.00                
0065233489 bمحمد مطر ابونمر المزرو Mنا 275.90                
EG00986631 هشام عبد+ محمد فتح + 4.90                      
0098497563 نوال خالد عبده عV عثمان 2.40                      
0083143710  O7مبارك محمد مبارك محمد �حه الزعا 361.90                
0047187352 jجمعه عبد+ خادم ب� القبي 216.10                
0089152904 bسليمان المزرو Vسهيل بخيت ع 423.00                
0053240149 يف عبد+ عبدالغفار عبدالرحمن ال�_ 300.00                
PS00956987 يوسف وليد خالد يونس 648.60                
IN00215988 RAYAMMARARRAR VEETTIL MOOPPEN MUHAMED 0.10                      
0075848579 حامد ابراهيم نبيه محمد سالم 188.20                
0034303933 bاحمد راشد سالم مسلم المزرو 21.20                   
0005451458 سلطان حسن عبد+ المرزو��  2,169.60            
0069470689 jاالنسه شمسه راشد بن عويضه القبي 50.00                   
JO64122510 بديع احمد حافظ رحال 370.00                
0030145464 Vمريم احمد زوجه عامر محمد خلفان الهام 528.00                
JO00748190 ليV سعيد محمد سليمان 100.00                
0078295503 ى G]عبيده عبد+ ب� المه 5,500.00            
0094249234 محمد حسن محمد احمد الزرعو67  97.70                   
0045508086 يف محمد لطيفه �_ 82.20                   
0040150440 حسن محمد احمد الزرعو67  3.90                      
0045845215 عدنان ابراهيم عV ابراهيم المرزو��  1,550.00            
0068877017 V6 ع GHجميله عبد+ حس 1,090.40            
0083889443 6 عV باعوظه GHفاطمه عبد+ حس 125.00                
0054682836 حمد عبد+ ابراهيم حمد المرزو��  0.60                      
0096471726 هاشم مسلم سليمان عبد+ الكيو¦ 3.80                      
0023722871 سمر عV زوجه محمد احمد محمد نا�O الحاشدى 95.70                   
JO00458231 عادل محمد حلو ابوبكر 1,000.00            
0020744645 زايد عمر مبارك عوض  مبارك التمي� 1,000.00            
0037733839 بركه مبارك زوجه محمد سعيد عوض  مبارك 220.00                
0006787555 مريم خميس  صالح 12.30                   
0001899069  6 GHحس V6 عrم 78.50                   
0005545474 سيف عبيد عيj سلطان السويدى 146.00                
0082702117 انيسه محمد عامر البوفالسه 20.90                   
0008063440 jنوره سالم ياعد سعيد القبي 2,440.60            
0065559079 jموزه راشد ارمله سالم ياعد سعيد القبي 2,440.60            
0057769483 محمد عبد+ سالم عواد 22.00                   
0081802632 منار عبد+ سالم عواد 22.00                   
0099870056  O7 G]سعاد سالم سعيد محمد المح 1,860.00            
0098007789 عب[G عمر محمد صالح العبدالكريم عو�6  130.00                
0099675539 امل عمر محمد صالح العبدالكريم عو�6  100.00                
0092845144 عائشه سعيد يوسف  سعيد السويدى 9,121.30            
0002156986 jسعيد القبي G]بخيته حميد زوجه سعيد مه 27.00                   
SY00423669 راما محمد رضوان خطيب 1,000.00            
0008094613 Vخليفه فاضل سعيد الهام 1,320.00            



0016564618 Vمضحيه سعيد فاضل سعيد محمد الهام 920.00                
0056246768 Vالهام Vصالحه محمد ع 810.50                
0077527604 Vمحمد خليفه فاضل سعيد الهام 750.00                
0083893159 Vسلطان خليفه فاضل سعيد الهام 575.00                
0073369389 jسلطان سيف القبي Oعبد+ ح� 2,300.50            
0023129293 jغانم القبي Vمبارك مبارك ع 54.60                   
0070217596  O7 G]ميثاء سيف المح 1,262.40            
0072669841 j6 خليفه القبي GHعزه حس 50.00                   
0052799608 jسالم ب� سالم القبي 4,058.10            
0085867720 jنجالء ب� سالم ب� زنيد القبي 2,300.50            
0055172893 jعائشه ب� سالم ب� زنيد القبي 1,571.40            
0030732306 jاحمد ب� سالم ب� زنيد القبي 1,300.50            
0032466143 لولوه جمعه زوجه ب� سالم ب� زنيد 0.50                      
0060718575 jمحمد ب� سالم ب� زنيد القبي 0.50                      
0081060255 jميثاء ب� سالم ب� زنيد القبي 0.50                      
0084775315 jمريم ب� سالم ب� زنيد القبي 0.50                      
0082894002 jسيف ب� سالم ب� القبي 0.10                      
0094439672 يوسف عبدالكريم عبد+ عبدالكريم االحمد 800.00                
0065547823 عبدالرحمن يوسف عبدالكريم عبد+ االحمد 150.00                
PH00512945 EMELIA ENCILA PRADO 231.50                
ID00512845 NANUN SAMSIAH BINTI UKA IDI 76.50                   
0020821078  �rاحمد عبد+ مرشد الرمي Mنا 10,085.00         
0083008504 محمد ناM محمد سيف العلوى 1.70                      
0004976938 خالد خادم سالم حرموص  المنصورى 100.00                
0079321421  �rعبد+ سعيد خميس  سيف الغي 9.40                      
0001020320  �rارمله جمعه عبيد الرمي Vبات سيد ع _� 1,100.00            
0073383947 ى G]عتيق خلفان عبد+ رحمه المه 170.00                
0063020761 bخلف خليفه محمد المزرو 685.00                
0014630586 ى G]محمد حميد محمد ساعد المه 350.00                
0088362053  �rهاجر محمد صالح الرمي 1,000.00            
0005645640 6 المرر GHخلفان خلفان بالطح jعي 672.00                
EG00994521  6 GHحس �rوائل احمد اللي 95.00                   
0009588133 wحسن العبيد G]محمد مال + زب 200.00                
SO00669874 انتصار عبد+ ديريه محمد 150.00                
EG00491625 فيليب لويز سال مه عبدالملك 99.60                   
EG00821523 وس 6Mايمن موريس  عطا+ تاو 70.00                   
0002158545 مبارك شعفان عبيد عوض  العامرى 71.40                   
0002880841 عبيد شعفان عبيد عوض العامرى 23.50                   
SD00875213  6 GHاالم G]حسن بش Orمحمد المجت 300.00                
SY00594297 امل فضل + زيتونه 200.00                
0026492400 عبدالكريم محمد احمد نا�O المنصورى 200.00                
YE00312687 عبدالسالم حسن قائد الرويشان 900.00                
0096912250 طلحه اسماعيل  زوجه/ابوبكر جعفر العيدروس 1,384.80            
0067619428 ى G]رجاء خادم راشد خادم المه 1,320.00            
0048702495 jعلياء سعيد محمد سعيد القبي 1,230.50            
IT00995820 AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI 2,627.70            
0067246267 ف سيد عV سيد ماجد الفردان سيد �_ 2,905.50            
0091217858 ابتسام احمد عV الفردان 2,321.10            
0048821655 مريم عV الفردان 1,241.50            
0068421297 فاطمه عبد+ سعيد القمزى 1,232.90            
0068814360 عبد+ سعيد القمزى 1,232.90            
0049920273 ى G]فاطمه مطر المه 1,327.10            



0053274662 فاطمه طارق يوسف عV االنصارى 1,200.50            
0089110599 احمد طارق يوسف عV االنصارى 300.50                
0032145685 jالقبي Vان احمد ع O]خالد ج 0.90                      
0001596514 ناديه عمر جعفر عمر بدر 150.00                
0001378226 عائشه عبد+ راشد سعيد الظاهرى 4,043.30            
0072452626 عمار احمد محمد عمار الظاهرى 2,300.50            
0011304778 حميده ابراهيم بوسعود 1,150.20            
0050369831 طارق احمد محمد عمار الظاهرى 960.50                
0083563223 نعيمه احمد محمد عمار الظاهرى 53.60                   
0065585551  �rر سعيد الرمي 6 G]معضد صالح م 75.00                   
PAK0078765 ALTAF QADIR 100.00                
SY00961823 محمد خالد ممدوح الجرا��  100.00                
IN00215436 SABU SHIBILI MOHAMMED 31.00                   
0015264895 عيj محمد ناM الميل 270.00                
0003673982  6rفيصل عبد+ محمد عبد+ الحوس 857.30                
0093489139 ى G]صالح محمد صالح الكث 1,150.20            
0064237864 احمد المر احمد 12.30                   
MA00513487 زينب الضويو 150.00                
SY00065259 احمد ماهر محمد يا� الحم� 201.90                
0005326265 bبخيت محمد احمد ديال ن المزرو 452.70                
0044745396 سناء سعد محمد العامر 700.00                
YE03031937 wعبدالعزيز عبده محمد الدا 50.00                   
JO45180898 رانيه اسعد سليم عرار 213.10                
0048631447 محمد عبد+ يسلم عV باسلوم 151.80                
JO45434071 ماهر محمد ج[O المخامره 60.00                   
PK00989658 MUHAMMAD NAVEED CHAUDHRY 77.40                   
0009623021  _jعبيد محمد عبيد محمد الجري 50.00                   
0008646431  6rشيخه عبد+ خلف الحوس 151.80                
0009755421 ى G]ى الحم O]سعيد العك Vصالح ع 500.00                
0095024230 زاهر عبد+ حسن محمد غانم 320.00                
JO00234028 يوسف فارس  يوسف صالح 4.30                      
0024276661 wجمال احمد سالم باذياب المنها 729.20                
0006613277 wمحمد جمال احمد سالم باذياب المنها 100.00                
0033997623 محمد احمد درمح  الراشدى 1,150.20            
0048757987 زمزم سليمان احمد الحمادى 2,300.50            
0067971969 مسفر حمد صالح الكندى 0.60                      
0063197616 شاكر عمر عوض  سالم الصيعرى 840.00                
0083210911 عبد+ محمد جمعان محمد الصيعرى 111.90                
0078465808 عبد+ ابراهيم محمد سلطان رابوى 350.00                
0006450859 اسماء درويش  راشد محمد لوتاه 908.80                
0068817979 يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك 630.00                
0065872765 اسماء عبد+ زوجه يوسف محمد بامجبور 545.00                
0098264252 ي§ O]زايد يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال 436.00                
0015231578 راشد يوسف محمد حسن بامجبور 125.00                
0005644099  6rالحوس Vحامد عبدالرحمن عبد+ ع 100.00                
0086247822 دعاء يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك 100.00                
0091060503 عبدالحميد يوسف محمد سعيد بامجبور 50.00                   
0065215480 ى G]عمر عبد+ حسن بامجبور الصع 43.10                   
0085045520 محمد حسن سعيد بامجبور الدي6r ال بريك 100.00                
YE00990430  6 GHمحمد احمد سالم حس 201.00                
0029763041 مريم عV محمد عV المازم 647.20                
0032941298 6 المرزو��  GH6 محمد حس GHمريم حس 59.00                   



0088704571 6 المرزو��  GH6 محمد حس GHشمسه حس 10.00                   
0034150639 خالد حسن عV احمد 1,000.00            
0046478240  6rاحمد حسن غريب الحوس 150.00                
0063568207  6rالحوس Vجمعه ع 2,305.00            
0058320341  6rغانم الحوس Vسالم جمعه ع 4.50                      
PK00897527 MOHAMMAD SADDIQUE CHOUDHRY 130.10                
0009683724  6rابراهيم عبد+ الحوس Vع 260.00                
0061048944 فاطمه محمد طاهر لهدان 1,236.60            
0085217548 صالح احمد صالح سالم المنصورى 8.80                      
0006754433 Vمروان صالح مبارك ع 47.00                   
0032665857 مريم احمد زوجه خلفان احمد خلفان 0.20                      
0037187590  Orسالم سعيد سالم عامر النق 1,241.50            
0009422258  Orرضا مصبح خليفه عوض  الكع 6.00                      
OM00488394  Oزن� O]بن علوى ال Vصالح بن ع 1,593.30            
0055310278 خوله جمعه زوجه لؤى مبارك الغافرى 10.00                   
0006452078 موزه محمد زوجه عV محمد مطر الرزه 100.00                
0070135677 فاطمه سليمان حميد سعيد السعيدى 20.90                   
0027527882 خليل ابراهيم عيj عبد+ الدهمش 51.60                   
0079554185 b سكينه عبدالعزيز زوجه ريس  ناM ال�_ 133.80                
0024658245 b ريس  ناM سعيد ال�_ 127.20                
0043386571 احمد عمر احمد سالم المشجرى 13.50                   
0006354171 مريم سليمان سعيد عV الخضورى 124.90                
0072922407 فاطمه سليمان سعيد عV الخضورى 35.60                   
0043194305  �rرفيعه عبد+ الرمي 1,016.40            
0066015163 Vامنه عبد+ ابراهيم كال�7 الع 615.20                
0092682437 Vعبد+ ابراهيم كال�7 الع 615.20                
0056854478 عV عبد+ ابراهيم احمد عبد+ الحمادى 82.90                   
0091809789 wعبدالواحد محمد احمد حسن شمس  العبيد 533.90                
0005426577 نوره محمد زوجه محمد غالم حيدر 500.00                
0098568742 6 سعيد حسن الحمادى GHعائشه ياس 157.70                
0039111912 خالد سعيد عبود محمد ذياب 9.80                      
0097442336 سكينه عبد+ خميس 150.00                
LB00176255 HRANTE WAHAN JALLIKIAN 340.00                
0019877471 مبارك خميس  مبارك سالم المنصورى 100.50                
SY00998710 ايمن حسن الصمادى 100.00                
0062671173 محمد حارب راشد المنصورى 1,130.00            
0092547574 سل� عبد+ سيف المنصورى 142.20                
0004477553 6 محمد سيف المنصورى GHحمد مجين 200.00                
0032787075 6 سالم نايع المنصورى GHشاه 1,150.20            
0004547549 خميس  سالم ب� درويش  المنصورى 135.30                
0016459392 مسلم سالم ب� درويش  المنصورى 135.20                
0029057070 ب� سالم ب� درويش  المنصورى 135.20                
0001245744 عفراء سالم ب� درويش  المنصورى 67.60                   
0044640561 مريم سالم ب� درويش  المنصورى 67.60                   
0068212457 سل� سالم ب� درويش  المنصورى 67.60                   
0038186425 موزه فريش  راشد المنصورى 1,150.20            
0008743428 شيخه عV حمد المنصورى 40.00                   
0090527411 سالم جمعه احمد جزائرى 920.00                
0004230105 يوسف محمد عبدالرحمن ناM الحمادى 92.70                   
EG00898912 ى G]امجد ابو الوفا بح 2,196.70            
0037521641 ه محمد بوهندى ارجمند الحمادى G]سم 50.00                   
0082873128 مريم حسن جاسم الحمادى 20.10                   



0024380848 6 سليما67 المرزو��  GH6 سلمان حس GHحس 2.30                      
7320237829 جاسم عV سالم جمعه المرزو��  1,225.50            
0008165536 ثريا محمد حميد بالهول 122.70                
0006115472 سهيله حمد عV الدرم§ 330.00                
0023529581 راشد محمد عبد+ الحميدى سليم الش� 2,300.50            
0056771523 يوسف عبد+ خميس  عV الش� 159.10                
0089954938 مهند عبد+ راشد احمد حمدوه الش� 1.30                      
0096265245 6 خميس  المنصورى GHفرجه حس 1,321.40            
0068335650 6 احمد هادى المنصورى GHنوره حس 1,257.60            
0013136452 عنود محمد حمد سعيد العري� 672.60                
0074541016 رحمه سعيد محمد الهناوى 161.30                
0065781234 مثV محمد زوجه احمد عبد+ عV الجسا` 72.60                   
0065781231 احمد عبد+ عV عامر الجسا` 10.00                   
0044350280 حنان مبارك محمد اسحاق الصيعرى 300.00                
0008878240 ه سلطان عبيد سلطان السويدى G]ام 350.00                
0068592733 علوى مساعد ناM احمد 12.50                   
0006589564 خليفه احمد درويش  اسود الش� 125.00                
0095444538 jراشد بوهندى الشام Vحميد راشد ع 141.60                
0038961889 مريم حمدان سعيد سيف ال�يرى 1,257.40            
0079586694 عبد+ عبدالباسط ابراهيم سعد البطيح 10.40                   
0040051384 عV حمد سيف خميس  محمد النعي� 1,500.00            
0040683493 سيف ابراهيم سيف سليمان العامرى 200.00                
0003011972 عبدالرحمن خميس  مبارك العامرى 500.00                
0006573340  6rمحمد حسن احمد الحوس 2,300.50            
0004555485 bراشد بخيت مبارك سيف المزرو 500.00                
0003819403  6rفهد محمد محفوظ عبد+ دوربي 510.00                
0038376513 V6 الشكيrمسعود ثالث ث 500.00                
0032410152 + حسن المرزو��  G]صفيه حسن خ 176.70                
0001447855 6 ال ب�_  GHهدى حسن احمد حس 38.00                   
0002525084 راشد حسن عبد+ عV الحمادى 1,165.00            
EG00595304 عزت عبدالعظيم عبدالمع� ابراهيم 100.00                
0025237628  Orعوض  عبد+ ب� عوض  الكع 700.00                
0006556251 Vالهام Oسعيد احمد عابر ح� 165.00                
0003719564 سعيد عيد محمد سلطان الظاهرى 200.00                
0005935949  �rعامر سالم جوهر الكوي 2,300.50            
0044461683  _̀ سعيد عV ابراهيم محمد البلو 200.00                
0053153221 jعبيد الشام Vخالد سعيد ع 441.10                
0009466432 حمده محمد ابراهيم اسماعيل خورى 2,442.00            
0094732538 ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل خورى 2,442.00            
0044418583 سعيد محمد ابراهيم اسماعيل الخورى 1,190.00            
0066259155 عبد+ عمر سالم باعبد+ 24,872.80         
0014198111 هيا عV صالح هادى المنصورى 23.00                   
0001906921 مريم سعيد زوجه احمد غميل عامر اليحيا¤7  95.00                   
0004775869 مبخوت مبارك سالم حمد بن شيخه المرى 88.00                   
0035811661 ك سعيد العامرى O]فايز ال 1,877.70            
0081922905  Orعائشه خميس  محمد الكع 1,150.20            
0078552422 bمديه ب� عبيد سالم المزرو 2,422.40            
0003934714 خالد سعيد سيف خالد الظاهرى 4,200.00            
0093784919  Orسعيد حمد صالح الكع 500.00                
0003393206 محمد سعيد مسلم العامرى 4,794.80            
0008297260 مريم صالح زوجه سعيد عبد+ محمد بروك 2,210.00            
0086632007 ى G]عبد+ سعيد عبد+ محمد بروك الحم 2,210.00            



0005128585 ى G]فاطمه سعيد عبد+ محمد بروك الحم 2,090.50            
0019900453 ى G]وك الحم O]ه سعيد عبد+ محمد ال G]م 2,090.50            
0036853647 ى G]سالمه سعيد عبد+ محمد بروك الحم 2,090.50            
0037594543 ى G]امنه سعيد عبد+ محمد بروك الحم 2,090.50            
0057991111 ى G]كنه سعيد عبد+ محمد بروك الحم 2,090.50            
0069985347 Vمحمد خليفه محمد شلبود الخي 1,320.10            
0025631145 Vاحمد مال + خميس  محمد ع 233.40                
0038117536 ف الجابرى جمال خالد محمد م[� 11.90                   
0003669256  Orالكع Vمحمد هالل مصبح ع 1,820.00            
0013822497  Orالكع Vنجالء خليفه زوجه محمد هالل مصبح ع 845.00                
0031646753 jحمدان سالم سعيد الشام Vع 757.00                
0029828347  O7مبارك عبدالهادى غريب مس¥ االحبا 2.40                      
0064419764 ناM محمد عV ناM المزيدى 222.00                
0027326722 محمد صالح محمد المحرزى 400.00                
YE00799956 عV محمد عبدالرب عبد+ 0.90                      
EG00953026 صالح محمد عUV عليان 322.50                
0075897478 ى محمد قريش O]ك 200.00                
0005543221  6rخليل احمد عبد+ الحوس Vع 1.00                      
JO00887860 ماجد فؤاد محمد عوده 2.00                      
0065431981 فايز محسن حيدره السعيدى 200.00                
SY00014253  O]ى ج نبيل دم[� 120.00                
JO00545874 حاتم ابراهيم محمد الدهون 300.00                
0014954815 بشار عبدالكريم اسماعيل حسن الرم� 400.00                
0006974517 حبيبه عبد+ احمد ابراهيم المرزو��  112.80                
0006788780 زايد عبداللطيف ظاعن عبد+ الظاعن 92.60                   
0064541010 jب� خليفه بيات مشوى القبي 0.30                      
0023365532 بثينه يوسف محمد عV الصيقل 50.00                   
0075864647 bالمزرو Vاحمد سعيد ع 282.70                
0005672940 فاطمه يحGr عبد+ احمد العيدروس 592.60                
PS65445625 معن سا¦ معروف 223.00                
JO00986538 احمد خليل اسماعيل ابوكحيل 1.90                      
0027547157 مها خليفه حميد خميس  الظاهرى 173.40                
0045262736 فوزيه متوw ارمله سالم سعيد الفال� 11.50                   
0098228769 يف محمد عقيل فوالذى محمد محمد �_ 11,214.50         
0027423001 يف محمد فوالذى ميثه محمد محمد �_ 2,442.00            
0056217336 يف محمد فوالذى نوره محمد محمد �_ 2,442.00            
0063327912 يف محمد فوالذى فاخره محمد محمد �_ 2,442.00            
0063867751 يف محمد فوالذى فاطمه محمد محمد �_ 2,442.00            
0065221678  �rشمسه سعيد سالم سعيد الرمي 152.00                
0069882713  O7 G]حنتم سالم محمد المح 75.20                   
0014821788 عبد+ حمود حسن الجابرى 3,250.00            
0014090929 رياء سعيد ارمله سليمان راشد النعما67  1,755.20            
0056380739 هود سليمان النعما67  1,557.30            
0029521189 راشد سليمان راشد النعما67  1,552.30            
0013871199 زينب سليمان راشد النعما67  1,210.00            
0052132362 فاطمه سليمان راشد خربوش 1,210.00            
0005780265 هاجر سليمان النعما67  1,200.00            
0059853975 رقيه سليمان راشد خربوش  النعما67  1,145.00            
0068691191 مريم سليمان راشد خربوش النعما67  1,130.00            
0066411974 عV عبد+ ابراهيم الحمادى 1,000.00            
0052252451 راشد حميد راشد عبد+ النعي� 2,000.00            
0061742458 مريم احمد زوجه عبد+ وجدى عبده مقبل 2,321.40            



0014920494 bنواف محمد عبدالرحمن المنا 100.00                
0025986743 احمد عV حسن محمد المال ب6r حماد 320.00                
0049493009 احمد راشد سعيد العضب المنصورى 132.90                
0002802490 كليثم سالم زوجه مبارك عتيق فرحان الفال� 960.60                
0083177716 فاطمه محمد سالم الدرم§ 598.00                
0030648203 6 احمد النعي� GHحس Vكريمه ع 100.00                
PS00704128 سليمان جاد+ حسن ابوعا� 1,330.00            
0054550250 محمد عوض  عمر محمد بامطرف 410.00                
0005475133 نوال عوض  عمر محمد بامطرف 50.00                   
0042598923 محمد عV محمد باطوق 357.00                
0097715515  O7حامد سيف حامد محمد الزعا 600.00                
EG00018724 هشام جمال عبدالعا· فرج سيف الدين 100.00                
0087821998  O7فاطمه خلفان احمد كانس  الزعا 4,642.20            
0010102006  O7موزه سيف حنديو الزعا 2,300.50            
0064124487  O7خلفان احمد كانس  الزعا 2,300.50            
LK00215968 MOHAMED JIFRY SUBAIDEEN 0.90                      
JO00658263 نجيب حس6r نجيب حمدان 25.00                   
0012658522 عامر سالم المنصورى 460.00                
0046348390 حمد سالم المنصورى 446.30                
0081871300 عV سالم المنصورى 446.30                
0056208417 نور سالم المنصورى 439.90                
EG00889524 نا�O محمد عوده ابوشقره 9.80                      
0034057006 نعيمه محمد رشيد الهرمودى 989.40                
IN00173654 RAJEEV BABEL 2,710.00            
JO00078352  6 GHمحمد سعيد سليمان ياس 537.50                
0052497852 bمحسن بخيت محسن حفيظ المزرو 207.50                
0034469362  O7رائد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزعا 2,000.00            
MA00117654 زكيه بنا67  493.90                
IN00842155 ABRAHAM NOBLE CHERIAN 16,904.00         
JO00898671 فراس  عثمان محمد الكيال67  1,164.60            
EG00651102  O7رفعت حسن عبدالقادر الشها 1.90                      
0006901640 wصالح سالم سعيد سالم المنها 150.00                
0006521789  O7سلطان محمد سلطان التكال67 الزعا 241.00                
0012559085  6rمحمد جابر يوسف محمد الحوس 114.80                
0099089673 bسيف سارى بلوش  براك المزرو 5,000.00            
SY00234898  6 GHخالديه سعيد الحس 175.00                
0006095146 wروضه عبد+ يوسف العبيد 1,764.50            
JO00534496 معن حسن محمد حامد 150.00                
YE00456528 6 سيف GHرفعت احمد ام 1,000.00            
PS78451200 ̀ عبد+ السيد عزالدين امل مو 525.00                
0065236578 احمد عبد+ دل كرم الحمادى 300.00                
SD00085254 سم[G فت� عبد+ محمد 400.00                
0005501459 عبيد مصبح عبيد العمي� 500.00                
0028541884 فاطمه مه[G زوجه عبيد مصبح عبيد العمي� 134.00                
SA00823763 صالح بن محمد بن ويران ال مهرى 0.50                      
0008460919 عبيد سيف سالم طماش  المنصورى 248.50                
JO00433338 6 حسن المطرى GHامجد روب 240.20                
LB00367290 مازن عبدالرحيم الزاهد 1,000.00            
0044329590 ى G]سعيد مبارك عبد+ محمد المه 20,656.90         
SY00935347 فيصل فضل + شلهوب 5.80                      
SD00632015  6 GHاكرم محمد ز� حس 2.40                      
0062355987  O7عزيزه محمد عبد+ العلكيم الزعا 590.60                



0002341028 م6r جاسم سالم سهيل الظاهرى 30.00                   
0006112480 مبخوت محمد مسلم محمد العامرى 2,450.00            
0005896231 فاطمه سالم زوجه مبخوت محمد مسلم المحر¦ 3.50                      
CA00569655 AYMAN TURK 200.00                
0084742456 محمد عيj حسن احمد الحمادى 200.00                
JO00236589 سناء ابراهيم احمد ابوعيد 120.00                
YE00612798 ناM سعيد ناM قفاز 100.00                
0070879190 فوزيه عبد+ زوجه عوض  عبد+ سالم 210.30                
0063256347 6 ابوبكر سالم بن محفوظ GHحس 750.00                
ES00259832 ANAS SOUHAIL IBRAHIM SADIK 1,907.00            
UK00464714 MOHOMMED TARIQ SHEIKH 80.00                   
SA00832940 ابتهال بنت عبدالرحمن عV الجفرى 10,000.00         
IN00215465 ASARAF CHEMBATHAYIL MOIDUTTY 116.00                
0085763255 Vسعيد خلفان راشد غانم الهام 37.90                   
US00122975 MAZEN RACHID 1,235.00            
0062295687 jاحمد سيف راشد احمد القبي 54.90                   
0098456526 ناM حمد سالم دعفوس المنصوري 452.00                
JO00687248 محمود عV محمود حجازى 0.30                      
0025147893  Orالكع Vراشد ع Vراشد ع 1.30                      
0062962821 احمد عبد+ عبدالكريم اسد الرئيس 24.70                   
0020737325 محمد جوهر مرزوق جوهر المرزو��  80.00                   
JO00837931 محمود جهاد عبدالقادر الم̀و 800.00                
SY00897655 ايمان سعدالدين الديرى 25.00                   
SD11223322  O7صالح محمد م� الدين العر 100.00                
0072096101 الطاهره احمد محمد بناى 320.00                
SY00667955 ن�ين محمد ظافر العالف 33.50                   
UAE0050142 سما المدينه لالستثمار العقارى ذ.م.م 20,000.00         
0046184699 jالقبي Oمحمد ح� Vحصه ع 90.00                   
SY00963347 مخائيل توفيق ديب 400.00                
BH00048951 زا G]زا بهرام م G]حسن م 7,015.30            
EG00835060 6 محمد GHبهاء جمعه حس 500.00                
0004456446 Vخليفه هالل الغف Vهالل خليفه ع 612.50                
SY00654897  6̂ احمد حسن بهلول جي 432.00                
0033016731 ى G]يوسف المه G]سعيد عم 29,316.70         
0082835052 ى G]يوسف المه G]عبد+ سعيد عم 2,885.50            
0055896411 احمد سالم سعيد عثمان الواحدى 150.00                
0046369845  6 GHالدفيعه المصعب Mعبد+ نا 9,939.80            
SD00454654 Vاسمهان عبد+ عل� ع 516.10                
0041208945 6 الحمادى GHصالح سالم jعي 1,000.00            
0074276328 عبد+ حمد سعيد حمد خليف الoيدى 100.00                
EG00047961 عيد حماد محمد اسماعيل 76.60                   
0008981764 jعبد+ الشام Vابراهيم جاسم ع 300.00                
0050676895 سلطان محمد عV محمد بن حجر 5,000.00            
0065231607 6 الخورى GHعمران محمد صالح محمود حس 34.60                   
IQ00988301 لباب حميد شاكر 50.00                   
0005748415 امان خميس  يوسف الفا̀ر 10.00                   
0076244513 فاطمه عV حسن عبد+ المرزو��  1,225.00            
JO00452854 6̂ ابوصالح ايمان خالد مصط 100.00                
JO02651398 مامون عبدالرحيم محمد كراجه 1.90                      
0006291237 bشمه فاضل احمد المزرو 47,493.80         
0096735653  O7مبارك االحبا Mمبارك مهدى نا 11.00                   
SY00985623 حسان كمال تركما67  150.00                



0038550533 بدريه عبد+ راشد بن لقيوس  الش� 489.30                
US00523465 KHALAF BISHARA MUSALLAM 300.00                
EG41467751 سامح محمد عرفات ابراهيم 100.00                
0008355893 ميثا عيد محمد مديه 1,600.10            
CA00543215 ABDUR-RAHMAN ABU-BAKR EL-SAYED 68.50                   
SY00951674 YOUSEF ABDO ALMASRI 131.90                
0067444682 جمعه راشد جمعه راشد المغ6r الحمودى 170.00                
0006232651  �rمصبح بونعاس  الرمي Vمصبح ع 21.70                   
RO00326548 ندى محمد نائل قربه 1,268.20            
SY00855394 عماد الدين محمد غالب حمشو 130.00                
JO00529177 عبدالحميد نافع عبد ابو شمله 1.00                      
0035586430  O7عمر ابراهيم محمد سلطان الزعا 1,065.50            
JO00826151 6 ابوالرب GHشوكت احمد ياس 0.10                      
OM00129752 Vحامد بن احمد بن سالم العجي 122.70                
0003321457  6rالحوس j6 عي GHعدنان عبد+ حس 330.00                
JO00457193 محمود محمد احمد ابويونس 28.40                   
JO00362950 طاهر عV محمود الصباح 2.00                      
0082758533 6 سعيد السعدى GHتر� سالم حس 1,400.00            
0028546146 عبد+ عV عبد+ الحمادى 6.30                      
0007095326 ي§ O]مزهر محمد احمد العسكرى ال 1,160.60            
MA00963510 NADIA SAKIL 4,372.00            
SA00014546 �اج بن جابر بن عV ال مهمل 0.40                      
0034951381 احمد صالح سالم باجب[G ال بريك 430.00                
JO00325817 احمد را�O سليم احمد 6.00                      
0003254177  O7 G]بكسه سعيد المح 11.00                   
0001056932 6 الحامد GHفاطمه السيد ابوبكر حس 8.20                      
0008455630 Eراشد عبد+ محمد كبيس  الياف 600.00                
0043140772 راشد حميد راشد اليحيا¤7  615.20                
0009630850 فهد محسن عبدالقادر صالح العامرى 1,407.30            
0006587784 bسيف مبارك سيف محمد المزرو 133.80                
0038851247 يا67  موزه حمد خميس  ال�_ 0.70                      
0055588849  O7عمر راشد الزعا 1,294.40            
0090516768  O7خالد راشد الزعا 1,294.40            
PS00783988 حاتم خ6o فرحات ابراهيم الزهار 97.00                   
0007684658  _̀ 6 محمد البلو GHحس Oخالد حا� 2,300.50            
EG00687659 عباس  محمد عباس  جابر 180.00                
SD00541655 اميمه سيد احمد ابراهيم 430.00                
0006750369  Orخميس  راشد خميس  الكع 4.00                      
0008996647 عV سليم عV العامرى 150.00                
0057626121 محنا سهيل محنا سهيل محمد العامرى 100.00                
0006188088 Vحمده سعيد سعيد سهيل بالقطرى الخي 50.00                   
EG00542369 bرضا رس� بر 1,084.00            
JO00998769 محمد قاسم محمد 140.00                
AU00697540 SHANE JOSEPH GARDNER 300.00                
JO00050320 راشد بش[G احمد ابراهيم 1,376.40            
0070614917  O7نو�6 محمد عون االحبا 615.20                
0099147852  O7صبحا سالم زوجه سعيد مبارك هادى اليعقو 120.00                
JO00972158 عماد عطيه محمد السطرى 91.60                   
0038728296 سلطان �حان سالم حمد العامرى 2,655.20            
0015111981 V6 الغف GHسعيد حس Vمحمد ع 448.00                
0010602021 حمامه سيف محمد 2,321.10            
0002365987 bحمامه سيف محمد المزرو 2,150.00            



0001584620 عائشه عبدالعزيز زوجه جوعان مبارك المزروع 200.00                
0063853509 محمد عامر ناM صالح العامرى 2,390.00            
0063680453 محمد �ور الظاهرى 615.20                
SY00259674 رياض  محمد حجازى 100.00                
0084673349 jمصبح عبد+ مصبح الشام 100.00                
0051449429 Vجوهره عبد+ زوجه احمد عبد+ ع 151.00                
0066104219 محمد يوسف محمد صالح عبدالكريم ال فهيم 2,442.00            
0068945953 jصفيه نجم محمد القبي 52.60                   
0080464661 يوسف محمد صالح عبدالكريم محمد ال فهيم 10.30                   
0005599122 عبد+ جمعه عV جمعه ال رحمه الدرم§ 11.20                   
0007021301  Orمحمد الوهي Vاحمد ع Vع 650.00                
0049629995 خالد حمد عV سيف حميد الدرم§ 200.00                
0014449559 Vهاشم اسحاق كرم ع 19.60                   
0041132437 محمد احمد عبد+ الحامد 1,220.00            
0029047742 jعبدالرحمن هاشل محمد الشام 27.00                   
0082172396 نoه عبدالرحمن هاشل محمد 12.30                   
JO00214475 اياد فه� محمود درويش 100.00                
JO00487260  Or6 عبد+ الشل GHفؤاد ام 600.00                
0014470961  O7سح� جابر مفرح االحبا 500.00                
0074084434  Orمزيد فهد فهد البادى العتي 21.50                   
0037360879 ى G]موزه مبارك المه 2,811.10            
0057088185 ى G]حمد مبارك محمد مطر المه Vع 50.00                   
0062415649 ان الظاهرى G]راشد الح Vمحمد ع 1,294.40            
0024950168 Vسيف ب� عبيد حمد الغف 100.00                
0026238710 jمنصور محمد احمد القبي 1,294.40            
0020211585 سلوى عبد+ عV السويدى 3.00                      
0084654705 فاطمه عV عبدالرحمن عV الهرمودى 690.10                
0034199522 Vسيف سعيد الغف Vساره سعيد زوجه محمد ع 40.00                   
0020925039  Orخلفان سعيد الكع Vع 1,042.00            
0011149308 عائشه سيف زوجه عبد+ محمد هزام الظاهرى 1,214.90            
0035860722 فاطمه سيف الجابرى 647.20                
0031249848 عتيق محمد سعود عرار الظاهرى 1,305.40            
NZ00258963 ZAID MANSOOR MUHSIN 669.50                
0002154031  _̀ عV ناM عV ابراهيم البلو 127.20                
0009526484 غازى عV نهيد طاهر 4,000.00            
0001341258 عV نهيد طاهر 1,730.50            
PS00481270 محمود قاسم عوده 100.00                
0067786960  6̂ مروان وليد محمد الخلي 1,000.00            
0001982452  _̀ الريم حمدان حامد مطر عطا+ البلو 6,600.00            
JO00679593 محمد زيدان عبدالرحيم الجمل 165.00                
0028266126 Vسهيل خميس  الخي 2,794.80            
0039630404 جابر مغ[G خميس  جابر 2,794.80            
0042133309 خميس  مغ[G جابر 2,794.80            
0085199619 Vبخيته سهيل عويضه الخي 2,794.80            
0097179828  G]خميس  مغ G]حارب مغ 2,794.80            
0003681902 ى G]مريم طالب زوجه بدر عمر عبد+ الكث 1,550.00            
0006876249 ى G]بدر عمر عبد+ الكث 28.40                   
0023165855 ى G]هالل بدر عمر عبد+ الكث 105.00                
0064761941 عذيقه سيف ارمله سعيد محمد احمد الظاهرى 3,393.80            
SD00379264 ى G]محمد عويض  حامد العم 294.60                
0095011240 خالد عبد+ احمد عبد+ مليح النيادى 247.70                
0034173771 ناM سعيد ناM الحسا67  615.20                



0055314689 سلماء عV محمد النعي� 615.20                
0001297855 ى G]محمد سعيد محمد سلطان المه 571.00                
0005619611 ى G]محمد ظاهر عبد+ ظاهر المه 487.50                
US00532001 ANWAR ISSA ISMAIL 100.00                
PS00298776 برهام كامل سليمان دويمه 8.80                      
0049372672 bحمد سالم مبارك الدر 23.00                   
0034586954  Ujسلطان عوض سلطان عبد+ الشام 305.00                
0034263183  _̀ طالب عبدالكريم عبد+ المحمود البلو 1,210.00            
EG00621754 ايمن محمد عبدالعزيز عبد+ تميم 0.10                      
0040903906 jالشام G]ساره سالم عم 1,327.10            
0029761143 سعيد سالم سعيد سالم 1,150.20            
0053110883 امنه سالم سعيد سالم 1,150.20            
JO51955736 اياد محمود يوسف زهد 100.00                
0014027895 Vهيا خميس  ع 1,160.60            
0068996648 bوديمه صياح سيف سهيل المزرو 1,160.60            
0033523036 حمد صياح سيف سهيل 1,150.20            
SY00529981 bمحمد راكان احمد طلعت الرفا 356.00                
0005652152 6 المنصورى GHعبيد راشد سالم Mنا 1,000.00            
0077767569 عب[G سالم احمد ابوبكر المحضار 2,000.00            
0062088281 عV محمد النقيب 9.00                      
0006463119 سعيد عبد+ حمد دلموج الظاهرى 650.00                
IQ00020350 مث6r غ6r عبدالرزاق 1,300.00            
JO00698622 هنا عادل سعيد قبالوى 200.00                
SY00992307 طارق صالح الدين عثمان 136.00                
JO00987362 محمد ابراهيم رزق دخان 3.90                      
0048110249 محمد عV محمد خلفان خميس  الظاهرى 2,640.60            
0003989339 سعيد عV محمد خلفان خميس  الظاهرى 2,440.60            
0043056289 عV محمد خلفان الظاهرى 2,440.60            
0059464309 راشد عV محمد خلفان خميس  الظاهرى 2,440.60            
0087236877 ناM عV محمد خلفان خميس  الظاهرى 2,440.60            
0085429086 jنوره حميد الشام 2,420.00            
0027337832 jحميد سيف الشام 2,300.50            
0028856966 jمحمد حميد الشام 2,300.50            
0062651655 jسيف حميد الشام 2,300.50            
0066918751 jراشد حميد الشام 2,300.50            
0080437413 jعائشه خلفان الشام 2,300.50            
0032982256 الظبيب سيف معيوف العريا67  3,800.00            
0094921940 عبد+ مبارك العبد راشد الظاهرى 1,200.00            
JO03011971 بشار جميل خليل ابو خالد تمي� 170.70                
0083356289  6̂ محمد انور عV محمد اسماعيل العفي 98.00                   
0025002531  6̂ انور عV محمد اسماعيل العفي 398.00                
0079636543 سالم محمد صالح سالم الشيبه 5.00                      
0074573967 مروان سالم عامر سالم العلوى 20.90                   
0084890456 عبدالكريم محمد طاهر 2,300.50            
0023360068 فاطمه مبارك فاضل 2,561.10            
0099076565 حمود سبيع عامر المحر¦ 100.00                
0006878923 احمد سعيد حارب سيف العمي� 307.60                
SA00524654 هشام بن جواد بن محمد القرم 435.00                
0040138304 راشد محمد عV الدرم§ الظاهرى 180.00                
0010556408 6 المرى GHفاطمه سالم سالم 2,635.00            
0059440651 ناM توفيق محمد خادم المنصورى 1,500.00            
0072472674 سهيل محمد احمد خلف العتيبه 103.70                



0032841226 jسعيد محمد الشام 1,305.40            
0066684660 jذياب محمد الشام 1,305.40            
0073425246 jمحمد عبد+ الشام 1,305.40            
0050805471 jعائشه خميس  زوجه محمد عبد+ الشام 1,305.40            
0006650518 محمد مسعود غريب سعيد العتيبه 200.00                
0063559723 jعبيد مبارك عبيد حارب الشام 1,100.00            
0062629329  _̀ محمد عبيد محمود ثا67 البلو 8,020.40            
0015701472 ى G]الخم Vسعيد درويش  عبدالرازق ع 615.20                
0003128795  �rمحمد احمد عبيد ثا67 الرمي 300.00                
0017781668 مبارك مادوب محمد  يطبع العامرى 1,000.00            
0098172501 محمد سهيل سعيد خميس  النيادى 900.00                
0026597018 ى G]عيالن سعيد عيالن عبد+ المه 709.80                
0073500680 ى G]سعيد عيالن عبد+ المه 709.80                
0077381643 bالمزرو Vميثا محمد ع 709.80                
0062617160 شاديه محسن عبد+ العامرى 115.00                
0072874778 مصبح عبيد سالم عV الراشدى 815.00                
0094861586 شيخه ب� سيف 41.40                   
0037579571 ى G]صالح خليفه راشد سعيد المه 1,255.40            
0087743854  �rسح� الرمي Mشيخه سعيد نا 15.20                   
0005633299 bصافيه سالم سعيد محمد المرزو 20.00                   
0093450496 سعيد عV سعيد محمد المنصورى 3,258.80            
0005522330 Vحمد سعيد محمد سعيد سبت الخي 1,000.00            
0026534422 راشد سليمان راشد احمد عV ب6r ياس 50.00                   
0050737112 jب� القبي _jموزه الحبي 1,788.60            
0010494647 لطيفه ابراهيم خليل زوجه الصغ[G سعيد 554.40                
0045846371 فاطمه احمد عبد+ الجابرى 300.00                
0009465642 نيله سالم صالح 80.00                   
0018121448  6̂ ي سل� صالح زوجه محمد سالم صالح ال�_ 100.00                
PS00143589 محمد رشيد محمد العم� 100.00                
0097719191 سالم ابراهيم سيف سليمان العامرى 12.30                   
0080460704  Orعبد+ راشد احمد المر الكع 20.00                   
0002571541 مريم محمد زوجه محمد سيف عV محمد 100.00                
0006521260 6 المنصورى GHسالم Mمبارك هزاع نا 500.00                
0006184224 bمحمد الدر Mسهيله نا 140.00                
0009723645 محمد عV سالم عV بن ريد الظاهرى 2,300.50            
0033014389 شيخه عV سالم عV بن ريد الظاهرى 2,300.50            
0048050331 زوينه عV سالم 2,300.50            
0063996108 عV سالم عV بن ريد الظاهرى 2,300.50            
0087599647 سالم عV سالم عV بن ريد الظاهرى 2,300.50            
0001976256 عائشه عV سالم الظاهرى 2,300.50            
0045144496  O7محمد لقزع الكر Vه محمد زوجه ع O]س 1,424.00            
0028101984 خالد الحر راشد الحر السويدى 653.30                
0056660384 jمحمد صالح الشام jعي 224.40                
0017096276 احمد عبد+ احمد محمد الزرعو67  9.80                      
PS21572236 وشاح عبدالهادى وشاح جاد+ وشاح 500.70                
0014365225 عبد+ ماجد عبد+ ماجد المسافرى 500.00                
0078979919 فاطمه اسد اسماعيل 1,150.20            
0099067632 سلطان سيف سعيد سيف النعي� 76.00                   
0087641073 عمر ابوبكر عV عبد+ العامرى 200.00                
0014086123 سالم سهيل سالم سليم اسود العامرى 2,079.00            
0074698260 احمد سهيل سالم سليم اسود العامرى 1,000.00            
SY00984563 محمد محمد سعيد المحمد 100.00                



0045377077 اليازيه مظفر محمد العامرى 2,420.00            
0006736665 اسماعيل صالح عبد+ محمد 195.00                
0023158048  _̀ سعيد صالح عبد+ محمد البلو 400.00                
0008874122  Orمصبح سالم مصبح غنام الكع 1,840.00            
0034031330 محمد علوى السقاف ب6r هاشم 14,865.70         
0036058863 يوسف ابراهيم محمد سالم الظاهرى 9.10                      
0075540703 محمد قنازل مسلم حمرور العامرى 1,150.00            
0038865298 عV سالم عبيد محمد الفا̀ر 2.50                      
0024074041  �rعبد+ محمد عبد+ الكوي 20.00                   
UK00685256 FALAH ABDUL HAMID AG AL KHATIB 489.00                
PK00764197 AKHTAR NAWAZ KHAN 100.00                
CA00326588 SUAD FADHEL NOORI 54.00                   
US00541169 MOHAMMAD HADID 0.70                      
EG00642201 عماد ابراهيم متوw حموده 0.30                      
JO00545769 6 احمد ابو شلهوب GHبسام حس 1,184.00            
JO00654321 حسام محمود عبدالحميد النجار 175.00                
0056442270 مريم عبد+ راشد عبد+ الظاهرى 170.00                
JO00452210 jاسماعيل عبداللطيف محمد العي 100.00                
JO00650568 نجوى محمد عV ابو الريش 100.00                
LB00154799 عبدالحفيظ سعدالدين المoى 100.00                
SE00722513 GABRIELA VALERIA 50.00                   
JO00563422 محمد خ[G عبدالرحيم قاسم محمديه 430.00                
JO00365674 معن عدنان محمد محمود 166.00                
EG00997853 كارم فكرى خله سليمان 121.00                
0004414228  _̀ عمر سالم خميس  خلفان خميس  البلو 29.00                   
0089895633 ى G]محمد عبد+ خليفه عاضد المه 2,169.60            
JO00268484 خالد يحGr عبدالفتاح عساف 49.00                   
JO00756458 تمام محمد شحاده خليل 200.00                
IN00605530 JOLLY ABRAHAM MALAYIL 240.00                
0002256561 6 بش[G الشقفه GHحس G]حسن محمد بش 50.00                   
0019055982 jمحمد هالل سعيد سالم الشام 81.80                   
0044110546 jسعيد هالل سعيد سالم الشام 81.80                   
0077142707 فاطمه سعيد سالم 300.50                
SA00510247 محسن بن سليمان بن ساير الشمرى 76.70                   
0028227408 سالم محمد عV خميس  العيسا¤7  1,457.60            
0005938292 شمسه عيj الفال� 1,402.70            
0033490732 موزه سعيد النيادى 2,360.20            
0012977368 فاطمه مصبح عV المخاصفه 1,210.00            
0082776156 6 عV بن طالب GHحس 521.90                
PS00143588 هشام عقيل محمد كريزم 600.00                
PK00135896 MUHAMMAD AAMIR MUHAMMAD IDRIS IDRIS 1,195.00            
0023142574  U Orالكع G]خليفه عبد+ زه UVع 3,697.10            
0099125661 حمد عبيد سالم سيف الراشدى 333.00                
0083488865 عائشه خميس  سعيد زوجه راشد سلطان سيف 80.50                   
0045208328 Vسعيد محمد سالم عويضه جابر الخي 12.50                   
0004873578 jمحمد سعيد بالعود الشام 9.80                      
JO00566366 عبدالناM عارف خليل كلبونه 1.60                      
0067303621 عائشه عيj ابراهيم مطر الظاهرى 2,321.10            
0021400043 سل� خليفه محمد سعيد المنصورى 10.00                   
0047267105 موزه راشد زوجه محمد خليفه محمد المنصورى 520.00                
0063241786 jراشد حميد راشد عبد+ الشام 480.00                
0037400492 احمد راشد خميس  كراز احمد السب̀و 7.90                      



EG00696544 خالد عبدالعزيز عبدالسميع 100.00                
OM00269891 j6 غافان محمد الشامrعبدالغ 100.00                
0007930055 jاحمد سعيد عبد+ سعيد الشام 62.00                   
JO00448256 ماهر احمد محمد قعدان 6.10                      
JO00331258 محمد جمال محمد الصعيدى 0.10                      
JO00568299 ف نواف كايد يونس ا�_ 337.70                
JO00466593 احمد نواف كايد يونس 96.30                   
0016067936 خليفه خميس  خليفه مطر العزيزى 258.70                
0006186847 مريم خميس  خليفه مطر العزيزى 207.90                
EG00698542  6 GHحسن حس Vرباب ع 100.00                
0009751261 شماء سالم زوجه عبد+ مصبح عبد+ 800.00                
JO00852166 احمد محمد محمود ربابعه 180.00                
0080418862  Orمحمد الوهي Vفوزيه احمد زوجه احمد ع 100.00                
0068604952 قظمه حمد حمدان المنصورى 242.70                
IQ00075412 عمار عبدالرحمن ذنون السنجرى 110.00                
JO00618401 شاكر نايف عليان ابوحمور 27.40                   
JO00148492  6rمحمد فريد اسماعيل الموم 11.70                   
0010722369 راشد صالح عV صالح المحرزى 1,267.40            
0002652407 محمد راشد صالح عV صالح المحرزى 1,160.60            
0069203370 سيف راشد صالح عV صالح المحرزى 1,160.60            
0006436662 حمده صغ[G زوجه عبد+ هاشم عبد+ سيف 300.00                
EG00051250 السيد محمد السيد غنام 100.80                
JO00639801 عمادالدين سليمان محمود شنطاوى 200.00                
JO00659784 عبد+ محمود احمد الحاج احمد 1,330.00            
0090305675 حارب سعيد حارب سيف العمي� 2,150.00            
0016556882 محمد سعيد سبيع مسفر المنصورى 24.20                   
SY00237653 جمال محمود الكردى 17.80                   
0008521453 Vمحمد محمد غنام الهام 400.00                
0093735251 محمد برقش  طبازه الدوده 1,294.40            
0086676370 Vسالم الشب Vعبد+ ع 1,170.80            
JO00246537 نبيل زين الدين نمر عبيد 500.00                
0058889018 احمد عيد شهداد احمد النيادى 250.00                
0001425056 عوشه عبد+ زوجه عيد شهداد احمد النيادى 597.30                
0078373295 سعيد مبارك محمد عV الناMى 0.50                      
0079672134 خلفان محمد مفتاح ملهم الظاهرى 2,673.00            
0076556766 Vوم الغف 6oمحمد سالم خليفه محمد خليفه ح 800.00                
0049210730 jالشام Vسيف الناي Vفالح محمد ع 500.00                
0009227046 ى G]حسن سالم سعيد الكث 2,903.00            
0008411762 محمد عمر جعفر عمر بدر 37.80                   
0053163289 احمد عبد+ عV محمد الشمرى 427.50                
0024375083 افراح عبيد زوجه احمد عبد+ عV الشمرى 260.00                
0040155514 عازم عبدالبارى بخيت عبيد السعدى 80.00                   
0002714581 عارف عبدالبارى بخيت عبيد السعدى الجابرى 17.50                   
0001695543 jمصبح الشام Vراشد ع 66.10                   
JO30259090 مجدى انيس  يوسف عيد 37.00                   
0096481375 bثعلوب سالم الدر Vع 0.30                      
PS00752214 فيصل احمد الخطيب 700.00                
JO00894217 احمد عالم وجيه ابوغزاله 1.40                      
JO00645810 جمال عبدالرحمن احمد جالد 500.00                
0025049663 صالح فايز العري� 1,162.00            
0072451082 Vالمساب wعصام السيد احمد محمد االهد 220.90                
0027001641 محمد راشد سيف حميد حظيبه سيف الظاهرى 20.90                   



0096985177 مريم راشد سيف حميد حظيبه سيف الظاهرى 10.40                   
0088362431  U Orمحمد مصبح �حان سعيد الكع 100.20                
0051369383 خلفان عV ب� الداب الظاهرى 1.40                      
0074936956 Vفاطمه ربيع مبارك سالم هويشل الشكي 2,300.50            
0094118130 Vالهام ربيع مبارك سالم هويشل الشكي 2,300.50            
JO00214784 مؤيد رجا بش[G مساد 100.00                
0003306066 عبد+ ناM اسد عبدالرحيم محمد الدهما67  4.00                      
0005820545  _̀ محمد عبدالكريم غلوم محمد البلو 1,420.00            
0004458888 فاطمه حارب سيف 510.00                
0063435487 محمد احمد راشد بالعبد الظاهرى 240.00                
0038375642 سالمه عبد+ حميد عبيد النعي� 3,000.00            
0049182231 ناM الطوير ناM بالمر العامرى 1,850.00            
0017639011 سلطان ب�_ سالم بن حريز 500.00                
KW00563247 6 عV المرشاد GHمرزوق حس 1,000.00            
0009775097 خليفه محمد سعيد محمد الظاهرى 400.00                
0001124387 Eرحمه خليفه مبارك سيف الربي 85.00                   
0003810730 Vمحمد سالم محمد خليفه الغف 9.50                      
0095799583 مهره عامر معيض 647.20                
0001829101 موزه عV عبيد 1,691.00            
0032699547 سعيد مصبح سعيد سالم الساعدى 8.80                      
0093727157  Orحمود الجني G]سعيد الصغ 300.00                
0015296797 حصه خليفه الظاهرى 1,230.50            
0031986980 عائشه خليفه الظاهرى 1,230.50            
0047461621 عائشه محمد زوجه محمد احمد محمود النعي� 1,220.00            
0005584379 صالح محمد احمد محمود النعي� 100.00                
0028307267 عفراء سالم زوجه سهيل عV سالم النيادى 1,280.00            
0016197698 فيصل مطر سويدان حارب الظاهرى 603.50                
0026468450 شمسه مطر زوجه منصور سالم سالم عويد 301.70                
0033167300 وديمه مطر سويدان الظاهرى 301.70                
0085411925 شما مطر سويدان الظاهرى 284.80                
0093027370 عشبه مطر سويدان حارب الظاهرى 284.80                
0035948601 موزه جمعه زوجه مطر سويدان حارب الظاهرى 2,732.90            
0090318644 عبد+ مطر سويدان حارب الظاهرى 603.50                
0009511365 دحان عباد سعيد دحان المرقب 500.00                
0031122698  Orعبد+ محمد عبيد راشد الكع 61.50                   
0052425762  Orخالد محمد عبيد راشد الكع 0.40                      
0004727742 سعيد سيف سلطان عV سلطان البهيو67  2,300.50            
0097470224 Vيه عبدالكريم بديوى زوجه محمد ع G]خ 3,695.60            
0056908156 سهيل ناM سلطان عV اليبهو67  2,300.50            
0018023024 سلطان ناM سلطان عV اليبهو67 الظاهرى 1,070.00            
0092535869 bالدر Vعطيه حارب ع 900.00                
0078596122 عبد+ احمد عبد+ بخيت النيادى 200.00                
0023943194 سلطان خلفان حمد سلطان الكندى 83.00                   
0090980238 ي§ O]محمد صالح ربيع باجفره ال 7,827.00            
0064437508  Orالكت Vسعيد غدير عبيد ع 5.60                      
0030252324  �rعبيد الغي Mراشد سعيد نا 20.00                   
0009577151  O7وبران حمد مبارك الحبا 594.00                
IE00747420 BRIAN MARTIN CUNNIFFE 20.00                   
0008451452 سالم خلفان خميس  خلفان النعي� 75.20                   
0042587761  Orخلود عبد+ زوجه سلطان راشد حمد الكع 10.40                   
SA00614157 عV عبدالرؤوف  عV  باحميد 2,466.00            
0075500312 عائشه خلفان خميس  السويدى 310.00                



0066410677 Vه طالب مسلم محمد سبت الخي G]م 1,461.10            
0083699471 Vشمسه طالب مسلم محمد سبت الخي 1,461.10            
0010102332 ه العoى ارمله طالب مسلم محمد سبت G]صغ 1,461.10            
0097130609 Vمسلم طالب مسلم محمد سبيت الخي 141.10                
0050838051 Vامنه طالب مسلم محمد سبت الخي 1,461.10            
0001401766 Vايمان طالب مسلم محمد سبت الخي 1,460.10            
0007451475 مريم صالح محمد الحمادى 75.00                   
0004587782 شمه خليل ابراهيم محمد حمد الحمادى 300.00                
0007788550 ليV خليل ابراهيم محمد حمد الحمادى 107.50                
0002165820 محمد خليل ابراهيم محمد حمد الحمادى 350.00                
0046910032  Orالكع Vاحمد مصبح عبيد ع 270.00                
EG00557425 ابراهيم محمود عبده 100.00                
JO00658922 فيصل احمد حسن عبدالفتاح 104.50                
0096558572  Orراشد خميس  العزب النق Vمحمد ع 2,500.00            
JO00585870 ̀ خصاونه محمد احمد مو 230.00                
0025801825 محمد عV مبارك سعيد النيادى 300.00                
CA00282662 MOHAMMED A ALWAQFI 407.30                
YE00879526 احمد عبد+ محسن ي� 30.00                   
SY99458874 عبدالرزاق محمد عV الزيدان 50.00                   
0030620565  O7عبد+ هادى صالح هادى االحبا 500.00                
0010985010 يا67  عبد+ سعيد محمد عم[G ال�_ 2,000.00            
0026431324 يا67  موزه سعيد محمد عم[G ال�_ 2,000.00            
0024583226 مريم عبد+ زوجه خميس  محمد عV مبارك 103.10                
0025632772 سعيد عمر سعيد العامرى 845.00                
PS00547814 يوسف كامل ج[O مخيمر 350.00                
0034544896 ان الظاهرى G]الح Vعبيد ع Vيوسف ع 111.10                
0099454413 jخالد سعيد حارب سعيد الشام 1.50                      
0046231875 سيف خلفان صالح الظاهرى 1,160.60            
EG00635245 Vهاله محمد محمود ع 200.00                
0008112204 عمر سالم عوض  موw الدويله 1,160.60            
EG00120912 ساw محمد عبده صقر 18.20                   
SY00535153 محمد عبدالمنعم الريا� 2,030.00            
0051028944  _̀ خالد شيبه عبيد محمود البلو 2,300.50            
0024171987  _̀ خليفه شيبه عبيد محمود البلو 2,300.50            
0039720596 عV شيبه عبيد محمود الظاهرى 1,000.00            
0062664384  _̀ عبد+ شيبه عبيد محمود البلو 1,000.00            
0005674850 jالشام Grلطيفه مصبح النعي� زوجه ثا67 ح 50.00                   
0077544092 jمحمد هالل الشام Mنا 647.20                
0004499279 عمران محمد ثعيلب رميدان العامرى 2,805.50            
0006199445 سعد عV سعد 1.10                      
0019832581 سلطان محمد سيف مفتاح العريا67  2,300.50            
0013804996 شيخه سيف محمد سيف الظاهرى 1,236.60            
0073902754 مريم سيف محمد سيف الظاهرى 1,236.60            
0088544600 مطر حامد حليس  مطر النيادى 2,420.00            
0048168257 عيj احمد المرر 2,300.50            
PS00650548 خالد احمد عابد 200.00                
0014504014 jسعيد الشام G]حنان سعيد الصغ 1,840.40            
0036480013 jسعيد الشام G]احمد سعيد الصغ 9.80                      
0074755103 bيد O]جمعه سالم ال 10.00                   
0001214159 jالشام Vخالد سالم محمد ع 735.30                
0077795553 ميثه سلطان محمد 1,305.40            
0091004998 مطر حامد مصبح النيادى 300.00                



0045457888 احمد مطر حامد مصبح النيادى 4.00                      
0073477634 امنه راشد محمد زوجه سعيد المطوع 100.00                
0040614765 احمد محمد سالم سعيد الجرا� النعي� 329.30                
0002145418 ف احمد عبدالكريم محمد ال �_ 15.00                   
0040909319 احمد صالح خلفان صالح مروان الظاهرى 200.50                
0097542187 محمد خليفه خميس  غليظه الظاهرى 70.00                   
0006452642 jسعيد حمد سعيد الشام Mنا 50.00                   
0007272954  Orسعيد الكت Vسعيد ع 5,560.00            
0073747350  _̀ ̀ احمد عV البلو جوهره مو 2,321.10            
0001265523 jمحمد خلفان مطر الشام 250.00                
0071988973 عبد+ سعيد راشد سعيد الجابرى 7,738.90            
0067715810 احمد حمد سالم عبد+ النيادى 40.00                   
0084574965 سهيل ميدول بخيت سهيل الراشدى 1,160.00            
0096805206 ى G]محمد عبيد راشد المه 1,419.90            
0006658273 Vالغف Vع Vمريم سيف ع 600.00                
0019816383 بخيته حميد زوجه بدر عبد+ مصبح النيادى 80.00                   
0089704850 6̂ العامرى ي مبارك محمد صالح بن نoه ال�_ 2,000.00            
0046781911 wاحمد سويدان محمد سعيد المقبا 375.00                
0002233652 سعيد سالم احمد طب[G الدرم§ 29.00                   
0098076761  Orاحمد راشد مبارك عبيد الكت 390.00                
0098686684 jراشد الشام Vخميس  خزام ع 1,620.00            
0071402182 عائشه محمد سالم الساعدى 1,210.00            
OM00783345 احمد بن عبد+ بن سعيد الكلبا67  300.00                
0010713705 jمحمد هاشل محمد الشام 50.50                   
0058374749 jفاطمه محمد زوجه سعيد عديل الشام 50.50                   
0066269933 jهاشل محمد هاشل محمد الشام 50.50                   
0076846381 jشيخه محمد هاشل محمد الشام 50.50                   
0078308279 jعبدالرحمن محمد هاشل محمد الشام 50.50                   
0092389997 jعبد+ محمد هاشل محمد الشام 50.50                   
0062623050 jمريم محمد هاشل محمد هاشل الشام 50.50                   
0065009133 jسيف محمد هاشل محمد هاشل الشام 50.50                   
0071408611 jاحمد محمد هاشل محمد هاشل الشام 50.50                   
0055896644 jراشد خاتم محمد خاتم الشام 30.00                   
0093624172  _̀ عبد+ احمد محمد البلو 1,235.30            
0007878392 jمريم سعيد حمد الشام 500.00                
0007952410 امنه محمد عبد+ عامر الفال` 1,201.10            
0038204420 نوار محمد عبد+ عامر الفال` 1,201.10            
0005261480 سعيد محمد سعيد غميل النعي� 100.00                
0023780321 j6 الشام GHمحمد فاضل محمد سالم 48.30                   
0006455127 علياء محمد عV يحال الظاهرى 34.00                   
0003420365  _̀ مريم عم[G ارمله عبيد احمد عبود البلو 1,245.70            
0009876202 محمد سالم راشد سالم العيسا¤7  2,000.00            
JO00324465 احمد حافظ محمد احمد 200.00                
0004336111 نهيان محمد سهيل ربيع المحر¦ 215.00                
YE00026595 بريك صالح حسن بريك 5.80                      
YE00909982 احمد حسن بريك عبدالرحيم 96.00                   
0002587941 نعيمه محمد جمعه محمد الظاهرى 620.00                
0095035662 سالم كرامه عبيد الجابرى 1,230.50            
0015001529 م6r سالم كرامه عبيد الجابرى 615.20                
0022990214 خلفان جمعه حارب مسعود الظاهرى 4.80                      
0055110828 wحريك المنها Mسالم نا 40.20                   
EG00466026  Grعادل حل� محمد محمد يح 617.30                



SY00645122 محمد خ[G سالم الغريب 135.00                
0003255642  Orابراهيم خميس  مطر سالم الكع 1,404.20            
0098307622  Orنعيمه جميل سالم الوهي 967.30                
JO00825166 ضياء نبيل محمد ابو طه 55.70                   
0047765716 jخميس  ساام خميس  غانم الشام 500.00                
0006693587  Orسلطان عبيد سلطان عبد+ الكع 27.80                   
0016811652  Orجمعه عبيد سلطان عبد+ الكع 9.20                      
0004873547  Orالكع G]سالم زه Vسالم ع 0.80                      
0041188314 راشد سعيد راشد مسعود المسكري 20.90                   
0099696401 سلمان سعيد راشد مسعود المسكرى 20.90                   
0092037705 احمد سعيد راشد مسعود المسكرى 20.90                   
0064939740 موزه سعيد بخيت زوجه محمد خميس  النيادى 2,300.50            
0052708877 jمحمد خميس  سعيد غانم يروان الشام 524.50                
0001211251 سالم سعيد حمدان راشد النعي� 400.00                
0078123798 محمد عV سالم سعيد العامرى 345.00                
0012554582 فهد سالم احمد سيف الكيو¦ 200.00                
0001205521  �rاحمد عبد+ سعيد حمد الغي 7.80                      
0035176924 Vهاديه محمد ع 1.60                      
0098578958 Vسهيل سيف سهيل محمد الخي 910.00                
0060474440 جمعه عبد+ جمعه سلوم الراشدى 789.20                
0004671839 jسعيد جروان الشام Vع 1.30                      
0003689493 jالشام jخالد منصور سيف الموي 15.20                   
0010999644 مطر محمد عV ناM المزيدى 2,462.50            
0082042385 Mالمزيدى النوا Mنا Vمحمد ع Vع 2,387.50            
0004014484 سلطان محمد عV ناM المزيدى الناMى 1,973.40            
0030559433 Mالمزيدى النوا Mنا Vاحمد محمد ع 1,973.40            
0048700406 Vمفتاح ع Vشيخه محمد زوجه عبد+ ع 1,473.40            
0094165633 فاطمه محمد عV ناM المزيدى 1,473.40            
0024696646 عائشه محمد سالم 222.00                
0038140026 مريم سيف حمد صالح الظاهرى 2,420.00            
0049543979 سيف حمد صالح الظاهرى 2,321.40            
0030875516 احمد سيف حمد صالح الظاهرى 137.50                
0046626650  Orمحمد عبد+ سيف جمعه الكع 913.60                
0005332622  �rسالم عامر محمد مسعود الغي 220.00                
0008066560 jالقبي Vان احمد ع O]فاطمه ج 200.00                
0025802337 حمد سالم سعيد نايع النيادى 200.00                
0008753258 حمدان محمد خليفه ضا� العمي� 3,000.00            
0067409830  _̀ حميد ناM صابر محمد جهج[G البلو 87.50                   
0026944135 6 راشد الكميت الهاجرى GHمبارك حص 3,800.00            
PS00587500 احمد محمد عبدالرحمن ابوزيدان 500.00                
0043719461 jمبارك خلفان مطر محمد الشام 4,360.60            
0011455522  Orاحمد سلطان محمد عناد الكع 500.00                
1835644850  6rالعوي Vعمر احمد سالم ع 1,200.00            
0008658488  Orاحمد محمد هالل الكع 2,420.00            
0014754754  Orنوره محمد هالل �ور الكع 2,420.00            
0034104930  Orعزه محمد هالل الكع 2,420.00            
0056375436  Orفاطمه محمد هالل الكع 2,420.00            
0056678093  Orعبد+ محمد هالل الكع 2,420.00            
0073535338  Orشيخه محمد هالل الكع 2,420.00            
0005688148 خالد طالب محمد السمرى 100.00                
0032134852 عادل عV محمد سالم السمرى 31.00                   
0080137165 روضه حمد عبد+ محيا67  450.00                



0098535547 عبدالواحد خزع العثه الهر� العامرى 33,250.00         
0057673514  �rسلطان عتيق سلطان عبد+ الكوي 2,000.00            
0002387876 bوت سيف سهيل المزرو O]ح Vع 3.80                      
0077416822 سالم سلطان محمد عبد+ النيادى 173.60                
0095124765 bخليفه محمد سعيد المزرو 1,262.40            
0027860957 فاصمه مه[G سعيد المزروb زوجه خليفه محمد 1,230.50            
0048063684 bاحمد خليفه محمد المزرو 1,230.50            
0049690569 bعبد+ خليفه محمد سعيد المزرو 1,230.50            
0034758467 Vسيف الذه Vسعيد فاضل ع 20.60                   
0051210033 اسماء مطر سعيد حمد الحسا67  2,321.40            
0012155846 خلفان مطر سعيد حمد الحسا67  3,509.90            
0087148666 احمد محمد عبد+ عرار الظاهرى 2,180.30            
0011734862 فالح عامر محمد سعيد خميس  النيادى 2,300.50            
0009419236 عامر محمد سعيد خميس  النيادى 165.70                
0044062723 فاطمه مفتاح راشد مفتاح النعي� 330.50                
0067371987 راشد سالم محمد �حان العيسا¤7  3.10                      
0002554564  �rصبحه عبد+ ثا67 مرشد الرمي 220.00                
0001277894  �rثا67 عبد+ ثا67 مرشد الرمي 560.00                
0032691526 عV محمد عبد+ محمد النيادى 1,751.20            
0048906669 موزه محمد ناM الظاهرى 140.10                
0064459793 اسماء سلطان عV مفتاح 1,327.10            
0091035895 عائشه سلطان عV مفتاح الناMى 1,327.10            
0001475519 jمحمد بالمر الشام Vمريم ع 0.60                      
0030830507  Orعبيد الكع Vمريم راشد ع 21.00                   
0050462204  Orموزه سلطان سعيد الكع 21.00                   
0093279820  Orالكع Vحميد عبيد ع Vع 21.00                   
0099992339 موزه سلطان سعيد 40.00                   
0026124572 راشد سلطان محمد سلطان العريف الظاهري 1,075.00            
0063020810 فاطمه سالم زوجه سعيد سلطان ربيع سلطان 1,150.20            
0014017519 jراشد عوض  سالم هويدن الشام 45.00                   
0047645151 مريم راشد سعيد النيادى 979.90                
0034836730  �rخلفان راشد سعيد حمد الغي 270.20                
0068531347 امنه عبد+ عقيل عبود ما�6  3,601.40            
0006522480 jعبدالرحمن سعيد سليمان حمد الشام 1,000.00            
0031592799  _̀ طارق مراد شعبان محمد عبد+ البلو 500.00                
0009976310  Orمحمد حميد سالم الجني Vع 0.10                      
0081540922 jسالم راشد سعيد مبارك الشام 500.00                
0088442266 jميثاء مسعود زوجه خميس  غريب راشد الشام 830.60                
0095391893 عبد+ حمدان سلطان حمد العامرى 100.00                
0058233944  6̂ ي مبارك سالم صالح نoه ال�_ 1,730.50            
0004252515 خلفان سلطان خلفان سلطان الدرم§ 1,900.00            
0012668811 jمحمد خميس  مسلم خميس  الشام 400.00                
0096675735 خالد خلفان سعيد محمد المحرزى 93.20                   
0063259325 ى G]محمد ضا� سلطان معصم الحم 550.00                
0002121102 ض  عبد+ مبارك السب̀و محمد مع[� 349.20                
0069856477 مديه مبارك محمد دحروج العامرى 200.00                
0044342915  Orحاذه الكت Vمطر محمد ع 563.50                
0016889178  Orض� مبارك الكت _jسالم الغب 1,541.70            
0094190222 سالم حمد بهيان باروت العامرى 20.50                   
0074657866  Orحمد سعيد مطوع الض� الكت 850.00                
0025316544  Orمحمد حماد سالم عبد+ الكت 1,000.00            
0006162111  Orم الكت G]محمد راشد سويدان حض 1,909.40            



0012701409  Orم الكت G]راشد سويدان حض 10,000.00         
0083096190 برقش  طبازه الدوده العامرى 1,052.00            
0005881570 محمد احمد غريب الرضه عV العامرى 590.00                
0009876625 ى G]شطيطه الرضه كمادى زيتون المه 940.00                
0069386699 bسيف محمد حمد سعيد الدر 125.00                
0013117825 عزاء حميد زوجه عبد+ الدليله العامرى 2,300.50            
0013420061 محمد سهيل دليله سالم صقوح العامرى 1,200.00            
0098534729 بينه الرمV محمد 325.40                
0035526974 bمحمد صطيون الدر Vع 2.10                      
0069368401 bسعيد قريد الدر Vنوره سعيد ع 12.30                   
0079052950 bسعيد قريد الدر Vهزاع سعيد ع 12.30                   
SA00821692 Vصنهات بن مطرف بن عبد+ السه 235.00                
0042356933  _̀ عبد+ ابراهيم محمد عبد+ البلو 1,000.00            
SA00970481 ى G]بن عبد+ بن عوض  الصع Vع 200.00                
EG00289632 عيد رضا ابراهيم فايد 100.00                
0006512071 ى G]بن مهرى الكث Vمحمد حمدان ع 878.00                
0065673749 محمد حرO7 يزرب العامرى 1,300.50            
0002398571 حمد سالم عبد+ ريس  العامرى 1,170.80            
0063326047  G]6 محمد ابراهيم قمدان الم GHحس 0.90                      
0052899742 فضل عوض  احمد عمر 90.80                   
0035823067 هنيه سالم طرشوم العامرى 2,673.00            
0020850609 محمد حمد سيف محمد العامرى 2,006.40            
0088675084 حمد سيف محمد العامرى 2,000.00            
0005472951  O7محمد عايض  سعيد سيف االحبا 150.00                
0043347429 مدرك محمد عامر سعيد الصيعرى 119.50                
0001236944 محمد سويدان حمد بن الحو· العامرى 500.00                
OM00619641  _̀ محمود بن يعقوب بن عمر البلو 51.20                   
YE00872436 ي§ O]وك احمد محمد ال O]م 227.50                
0012132306 خالد صالح بريك عامر العامرى 212.70                
0087314967 سالم خميس  سالم عامر العيسا¤7  90.00                   
PS00585745 6̂ عV جاد + درويش  مصط 530.00                
PS00595689 6̂ عV جاد+ غالب مصط 500.00                
0054875412  Orسالم عبيد الكع Vعائشه خميس  زوجه ع 660.00                
0002169488 V6 سعيد راشد الشكيrم 24.10                   
EG00146574 jهشام محمد يونس  السي 49.90                   
0045031009 م الفال` خالد عيj احمد اال�_ 567.10                
0066622666 م الفال` هند عيj احمد اال�_ 284.10                
0059415065 سلطان عV حمد العريا67  1,010.00            
0044326987  O7يوسف عبيد سالم حسن الزعا 6.80                      
0062340683 امنه عبد+ زوجه خليفه عبد+ عV محمد 2,300.50            
0044037273  _̀ يعقوب عV محمد البلو 48.00                   
0045174305 jعويج الشام Vحمد سالم ع 9.70                      
0026249164 حارب عبيد سالم عV الراشدى 200.00                
0055920231 6 الشيبا67  GHعبدالرحيم محمد حس jعي 240.00                
0078721920 فاطمه سعيد سالم عV عبد+ الروي�6  67.20                   
0013847355 عتيق عV سلطان الظاهرى 2,300.50            
0008585854  O7سل� محمد فالح جابر مفرح االحبا 1,384.80            
0044987415  O7جابر محمد فالح جابر مفرح االحبا 1,384.80            
0026213914  _̀ فهد عمر مراد عV عبد+ البلو 145.10                
0006525626 عV محمد سعيد عبدالرحمن الناMى 1,000.00            
0038270792 Vع _jموزه حمد الغب 10.60                   
0085288434 Vع _jسيف حمد الغب 20.90                   



0071316000 راشد خليفه عبيد المرموم الظاهرى 183.20                
0083996979 موزه راشد خليفه عبيد المرموم الظاهرى 33.20                   
0006430088 عيj صالح حمد احمد العلوى 100.00                
0015854856 حرO7 سليم حرO7 محمد الحلي� العوامر 100.00                
0078138310 فوزيه صديق عبدالمجيد 1,543.90            
0005934030 سعيد راشد عV راشد العزيزى 1,600.00            
OM00928102 jسعيد راشد حمد العوي 79.90                   
0056596687 حمده سعيد محمد احمد البادى الظاهرى 1,158.00            
IN00857145 ABDUL RAHIMAN 110.60                
IN00094231 ABDULLAH MOHAMED YAKUB RAFIUDDIN 1,200.00            
0012531464 jغانم ظافر غانم محمد الشام 500.00                
0023314252 6 النعي� GHسالم Mسعيد سالم نا 100.00                
0050374386  Orمحمد جمعه سالم جمعه الكع 19.60                   
0046749930  Orاحمد مطر سعيد حاذه الكت 141.00                
0072393360 سلطان سيف عبد+ سلطان الظاهرى 2,300.50            
SY00129872 bسميح احمد الرفا 900.00                
PS00075147 ن¥ محمد عبدالعزيز عنابه 50.00                   
0001633320 bاحمد مطر سالم محمد المزرو 900.00                
0096587596 مسلم سالم مبارك زعي[� العامرى 100.00                
0003845625  _̀ خالد احمد عبد+ ابراهيم البلو 1.50                      
0084558075  O7هادى االحبا V6 ع GHحس Vع 246.40                
0066812115 عائشه احمد بيات غانم السويدى 1,500.00            
0064067584 ناM مبارك سالم صالح نoه العامرى 1,730.50            
0002151363 شمسه احمد محمد خلفان سعيد المنصورى 2,726.40            
0004692198 عV عبد+ خميس  المنصورى 354.50                
0040989982 Vجمعه خميس  خليفه خميس  شلبوت الخي 125.80                
0025681155 سل� احمد سالم عبد+ باصليب الحضارم 100.00                
0066857665 حميده سليمان زوجه صالح حمد يزرب العامرى 90.00                   
0021903956 Vسالم الشب Vسليمان صالح ع 120.70                
0006774210 عبد+ خلفان عبيد سعيد الظاهرى 350.00                
0089132940 سلطان محمد مرخان المنصورى 1,210.00            
0029891833 مبارك سلطان مرخان المنصورى 1,150.20            
0023079562 وضحه عبد+ زوجه سيف سلطان مبارك 3,000.00            
0042330662  �rسيف الغي Vسيف سليمان ع 1,460.20            
0002667511 6 الحار�7  GHمحسن حس Vع 700.00                
0023225159 مريم سليم شويرب العامرى 514.90                
EG00197101 محمد رمضان العشماوى محمد 50.00                   
0042546722  Orمنذر كميدش  عبدالواحد الكع 266.90                
JO00645421 6̂ نعمان محمد عبدالقادر مصط 100.00                
0088788783 عV عبد+ عV العريا67  1,500.00            
0005470479 bثمنه سعيد حمد عفرا الدر 220.00                
0099340201 bجميله سعيد حمد عفراء الدر 100.00                
0001415421 bسعيد حمد عفرا الدر 400.00                
0016122441 حمد سعيد باالسود العامرى 160.60                
0058295487 محمد مصبح محمد سعيد الساعدى 2.00                      
0032114938 عبدالعزيز اسماعيل عV عبدالرحيم الفهيم 1,000.00            
0057884263 فاطمه محمد فالح خرصان القحطا67  50.00                   
0006132422 bاحمد درويش عتيق احمد راشد المزرو 450.00                
PS00531223 نا�O كامل عV حبيب 9.80                      
SY00404434 ايمن احمد سليمان خالد 1,021.40            
0052733625 بدريه خلفان زوجه محمد سعيد الظاهرى 208.00                
0005426973  O7عايظ ب� عايظ محمد االحبا 437.30                



0036904224 jسالمه خليفه محمد سعيد القبي 2,370.00            
0025896523  Orمحمد عبيد مرشد الخوار الكع 680.00                
SY00859785 w عماد الدين قونيه 380.00                
0005805869 سالم خلفان عبيد سعيد الظاهرى 320.00                
0027923224 عشبه سالم ربيع الظاهرى 1,150.20            
0008811731  Orسعيد سيف عبد+ صبيح عبد+ الكع 300.00                
0067493320  Orعوشه محمد زوجه سلطان محمد عناد الكع 2,050.00            
0005569383  Orاحمد جمعه حمد سالم الكع 163.00                
0062919883  Orثامر ربيع ابراهيم خميس  الجني 677.90                
0005643423  Orمحمد مبارك سالم الكت 200.00                
0045698546  Orمحمد بخيت سعيد بخيت الكت 500.00                
0016515225 سعيد عV النوO7 عبد+ الظاهرى 82.80                   
0012436444 حمد الدهي� حمد سهيل العامرى 250.00                
JO00975421 jيوسف عي Vرا�6 محمد ع 200.00                
PS00195734 محمد فايز عبد+ حراره 156.20                
0006961856 احمد عبدالرحيم سعيد العامرى 400.00                
0004838824 ى G]فاطمه سعيد خادم المه 500.00                
0088975956 jسلطان احمد خزام احمد الشام 4,500.00            
0048478054 غانم حميد عبيد بخيت النعي� 3,169.60            
0080478180 bالدر Mنا Vسالم ع 180.00                
OM00095762 سالم بن سيف بن ناM الخميسا67  280.00                
0005667821 Vسعيد خليفه محمد شلبود الخي 492.80                
JO00842191 حسام صب� محمد العامور 6.80                      
0056227943 عبد+ خلفان محمد سالم بن حادث النيادى 1,160.60            
0049450731 عبد+ راشد سالم عيد السويدى 656.60                
0013295601 Vصالح سعيد صالح محمد الشعي 30,900.00         
0012559658  _̀ م6r سعيد مراد عبد+ البلو 220.00                
0048998972 شيخه عبد+ زوجه فيصل سعيد مراد عبد+ 100.00                
0071011969 ى G]عادل سيف راشد سيف المه 35.00                   
0088048768 موزه راشد رايح سالم الظاهرى 22.00                   
0068277289 jحمد مبارك سالم رغاش  الشام 1,300.00            
0069974333 jمفتاح الشام Vهزاع فهد ع 250.00                
0004521001 خالد احمد بن احمد عV النعي� 197.00                
0045997851  Orخليفه سلطان محمد عناد الكع 190.00                
0009712548 jسالم مبارك سالم مبارك الشام 323.40                
0084725699 Vاحمد معيوف بالكدش  الكلي 1,290.00            
0004778123 Vخليفه محمد خميس  الخي 50.00                   
0054250017  Orه مهدى فهد العتي G]من 200.00                
0003663436  O7حسن حمد عايظ اال حبا 2,150.00            
JO00874246 يف ديب يوسف قنديل _� 105.00                
0506192926 jخليفه حمد مطر محمد حماد الشام 168.30                
0095429548 6 م§ المطوع GHجمال عبد+ حس 2,100.00            
SY00813793 بسام محمد عادل البوال��  150.00                
0011217723 ى G]محمد حسن سالم سعيد الكث 1,100.50            
SY00129457 را¦ ابراهيم النقيب 19.00                   
0084215123 jمحمد سالم سيف حميد الشام 9.50                      
0071868591 حمد محمد عفصان المنصورى 1,327.10            
0063547991  _̀ احمد عبد+ عتيق مراد البلو 1,065.50            
0058219489 عزه محمد سعيد محمد الدرم§ 471.10                
YE00892443 نجيب محفوظ ابوبكر بلفقيه 3.50                      
0072108083  _̀ زهره مراد محمد البلو 0.60                      
0009512236 سعيد محمد عبيد جمعه الظاهرى 115.00                



SY00134134 زياد محمد القا�6  100.00                
SD00655987 ساره احمد خالد الشيخ الطيب 150.00                
0009752813 jسعيد الشام V6 سالم عrم 48.00                   
0004288651 bسعيد حمود الدر Vحمد ع 225.00                
0004879645  O7مبارك فالح سح� جابر مفرح االحبا 535.00                
0004158752  O7روضه فالح سح� جابر مفرح االحبا 220.00                
0075485869 مطر سعيد مبارك المنصورى 80.50                   
0027979022 عائشه عوض  عتيق جمعه محمد الظاهرى 10.80                   
0003987898 محمد يوسف سالم يوسف الحمادى 130.00                
0004554321 فاطمه محمد ابراهيم سند الحمادى 1.00                      
0095846813 عامر غانم حسن سعيد العامرى 100.00                
0006230030 خالد سعيد راشد سعيد العلوى 10.00                   
0078626207 سعيد سالم عV اليحيا¤7  2,440.60            
0002508984  �rمنال عامر سالم جوهر الكوي 2,300.50            
0054746098  �rمريم عامر سالم جوهر الكوي 2,300.50            
0044643434 Vحمد راشد محمد مبارك الخي 5,000.00            
0062202609 Vاحمد راشد محمد مبارك الخي 1,000.00            
SY00457712 غسان رامز باك[G بدرالدين 38.80                   
0020228292  Orيوسف عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الكع 0.30                      
0027340426 عبيد مطر سعيد مبارك المنصورى 1,140.50            
0087543219 سيف سعيد سيف معضد المشغو67  50.00                   
0046419772 حمد مبارك خلفان عV غليطه القمزى 1.00                      
0027375034  _̀ حمد ناM حمد البلو 1,063.20            
0085973471 bحميد معيوف سالم حمد الدر 360.00                
0030857216  _̀ سعيد عV ابراهيم عV البلو 1,150.20            
0056488213  Orسلطان صبيح بن سارى الكع Vعمار ع 309.70                
0037221809  Orسلطان صبيح بن سارى الكع Vسلطان ع 267.50                
0052847555 تويV خدوم تويV النعي� 585.00                
0036282246 محمد عV مصبح محمد النعي� 633.90                
SY00919562 6̂ خليل فراس  مصط 40.00                   
0003981764  6̂ م6r يوسف محمود الحاج مصط 100.00                
PS00219852 حماده منصور ابراهيم المoى 37.00                   
0008528335 jعبد+ سالم سعيد الشام Mنا 3,180.50            
0019235928 بخيت مطر بخيت النعي� 647.20                
0057311684 رفيعه محمد االحباO7 زوجه جابر سعيد مفلح 2.70                      
0090611279 سهيله محمد ابراهيم اسماعيل خورى 2,442.00            
0098863952 عبدالعزيز محمد ابراهيم اسماعيل الخورى 2,442.00            
0007378695 حميد عV المر راشد النيادى 60.00                   
0079110348 jراشد سعيد عبيد الشام 1,241.40            
0090630577 jسالمه راشد سعيد عبيد الشام 1,241.40            
0023696149 jامل خميس  عبد+ الشام 1,230.50            
0082803315 ى G]6 طالب الكث GHخالد فيصل سالم 2,300.50            
0003927964 نجيب سلطان عبد+ الهاجرى 200.00                
0003157840 محمد سالم سليم عبد+ العامرى 79.40                   
SA00325036 مرb بن �ور بن هادى الصيعرى 450.00                
0066949897 فطيم محمد صالح المنصورى 350.00                
0018201775 محمد احمد عمر محمد المحر¦ 8,059.00            
0099083704  O7محمد صالح �يع الكر 24.60                   
0049197172 Vسعيد شطيط محمد شلبود الخي 445.00                
0073752079 Vمحمد شطيط محمد شلبود الخي 280.00                
0074508182  Orالجني ̀ باسمه عبد+ محمد خميس  الفار 610.00                
0012556936 احمد سعيد عV بن عمرو 300.00                



0006542580 سلطان احمدعبد+ الطاهرى 0.50                      
0065388812  6rامل عبد+ سعيد الشني 268.00                
0052864988 ى G]صالح محمد عبدات الكث Vع 1.90                      
0028793899 حمد سالم محمد سالم العلوى 0.40                      
0099528712 صفيه صالح راشد سعيد العري� 240.00                
0049835989  6 GHالمصعب Mمحمد احمد عبدربه نا 1,328.40            
0047501253 سعيد ناM عبد+ سيف الغافرى 1,893.90            
0065786082  Orالجني jعي Vامينه صالح ع 86.00                   
0012185595  Orخلفان راشد محمد عبد+ الكع 20.90                   
0014828358  Orعائشه راشد محمد عبد+ الكع 20.90                   
0017624550  Orمريم خلفان راشد محمد عبد+ الكع 20.90                   
0040211739  Orفاطمه خلفان محمد عبد+ الكع 20.90                   
0049773227  Orخالد خلفان راشد محمد الكع 20.90                   
0063132482  Orعائشه خلفان راشد محمد عبد+ الكع 20.90                   
0065529016  Orفاطمه راشد الكع 20.90                   
0035175864  Orعبد+ خلفان محمد عبد+ الكع 20.90                   
0077136809  Orسالم خلفان محمد عبد+ الكع 20.90                   
0006455604 wخالد خلفان خميس  خلفان المقبا 7.00                      
0097856287  Orاحمد عبد+ خميس  مسلم الجني 320.00                
IQ00996510 فائزه عاشور محمد 300.10                
0045007745  6rعبدالعزيز صالح محمد صالح المخي 4.50                      
0075709912 سالم خصيب سالم الساعدى 20.90                   
0031142436  O7ه ظافر زوجه ظافر حمد مسعود االحبا G]من 1,150.20            
0038657617 ى G]6 الكثr6 محمد العوي GHمحمد سالم 151.80                
0084083361 Vالشب Vفضيله صالح ع 1,250.00            
0025659687 سليمان عبد+ عV الصيعرى 100.00                
0029924133  _̀ موزه محمد راشد عV البلو 0.50                      
0002252632  Uwمحمد سعيد راشد سعيد المقبا 430.00                
0095561376  6rجاسم محمد احمد حسن الحوس 120.00                
0004521830 سوسن باش عبد+ مكر¦ 124.00                
0025699821 عفراء سعيد خميس 2,422.40            
0036484689 bمريم ب� عبيد سالم المزرو 2,422.40            
0099931985 bب� عبيد سالم المزرو 2,422.40            
0030762059 bحمد ب� عبيد سالم المزرو 1,000.00            
0023210633 bشيخه ب� عبيد سالم المزرو 3,722.40            
0088056902 فاطمه محمد خليفه 269.00                
0039248143 bتعيبه ب� عبيد المزرو 1,681.50            
0038435692 bفارس  المزرو jخليفه حمد خليفه عي 899.40                
0044403034 bعبيد ب� عبيد سالم المزرو 1,700.00            
0001856521 bسالم ب� عبيد سالم المزرو 443.00                
0060258402 عبد+ الطوير ناM بالمر العامرى 195.00                
0066992098 يمنه الطوير ناM بالمر العامرى 65.00                   
0039208304 امنه عوض  عتيق جمعه محمد الظاهرى 17.50                   
0041383700  O7مدغم االحبا Vمسفر ع 250.00                
0069296122  O7فتحيه عبدالمنعم زوجه جرمان محمد االحبا 110.00                
0014415852 bعبد+ حمد سالم مبارك الدر 23.00                   
0013070569  �rمريم محمد سالم الغي 2,300.50            
0091543422 يا67  موزه الشيبه خميس  عبد+ ال�_ 2,915.60            
0097191053 خوله محمد عبد+ عامر الفال` 1,201.10            
0045013572  _̀ 6 محمد البلو GHحس Oيوسف حا� 4,820.50            
0061591571 نوره عبد+ احمد عبد+ الظاهرى 649.60                
0039336478 يفه خليفه زوجه فهد عبد+ احمد _� 615.20                



0079487042 ناديه بالل سعيد بالهج 725.40                
0003981652  Orعبدالرحمن سالم نعمان الكع 63.50                   
0058873143 سعيد محمد سعيد العضيV العامرى 980.00                
0076381711 فكرى قائد احمد حميد خرباش 15.60                   
0027496141 حمد محمد سعيد مسلم حمرو العامري 200.00                
0071602140  Orعبد+ محمد عبد+ يا� الكع 159.40                
0073074579  Orعبيد خلفان سيف عبيد الكع 10.40                   
0069695799  Orسعيد شطيط سالم راشد الكت 1,885.00            
0022165318 bراشد المزرو Vمبارك ع jعي 2,000.00            
0008523716 ناM سهيل الزفنه سهيل حموده الحرس̀و 116.70                
0046872797  Orعبد+ راشد عبد+ الكت 10,000.00         
0029061805 احمد ثا67 جمعه عبيد بخيت النعي� 20.90                   
0021536872 مريم خلفان عبد+ محمد حطاب الظاهرى 1,293.20            
0081335987 محمد سيف محمد الظاهرى 1,327.10            
0081462365 شيخه حميد الظاهرى 1,327.10            
0049512566 سيف سهيل محمد سيف الظاهرى 24.70                   
0013983289 يا� سهيل محمد سيف محمد الظاهرى 3.00                      
0059181771  Orمحمد سيف حميد حمد الكع 16.10                   
0021158537 راشد عبيد الظاهرى 677.90                
0097154197 سل� محمد زوجه راشد خميس  كراز السب̀و 300.00                
0012312355 احمد عV حسن صالح مران الظاهرى 1,225.50            
0058869601 عائشه سعيد محمد حطاب الظاهرى 0.10                      
0035318213 رويه حمد سلطان 1,241.50            
0040955980 شيخه محمد الظاهرى 1,241.50            
0052886459 محمد عV الظاهرى 1,241.50            
0083291411 فاطمه محمد الظاهرى 1,241.50            
0003669258 حمد سعيد خلفان راشد المطوع الظاهرى 3.60                      
0065268897 موزه سعيد جوعان الظاهرى 700.00                
0006823439 عV محمد غافان مسلم الجابرى 5.00                      
0009087766 سالم صالح حمد محمد يزرى العامرى 115.00                
SA00659819  Or6 بن عبيد الكع GHعبدالعزيز بن دج 20.00                   
0074356243 سعيد محمد خصيب محمد الناMى 60.40                   
0099067654 محمود عV داود محمد جفال 400.00                
0033009770 سعيد مهنا النوO7 قرامش  المحر¦ 1,130.90            
0001445214  Orخالد سلطان سعيد سلطان الكع 100.00                
0066834218 Vاحمد خليفه محمد شلبود الخي 930.00                
0001101215 Vمبارك خليفه محمد شلبود الخي 430.00                
0034697221 يوسف سالم محمد الجابرى 2,300.50            
0065674100 bسطيون سيف الدر Vسعود ع 450.00                
0006657711 سالم خليفه سالم راشد الفال` 500.00                
0087241973  Orسلطان سيف عبيد برهوم الكع 1,475.00            
0023568914 سيف معيوف راشد سيف الدرم§ 1,000.00            
0055861117  Orخميس  الكع Mخليفه سالم نا 440.00                
0016715452  Orخميس  الكع Mسالم نا 140.00                
0006493319  Orم الكت G]راشد سليم راشد حظ 100.00                
SA00652341  Or6 بن عبيد الكع GHعبد+ بن دج 100.00                
0040684034 Vهويشل الشكي M6 ناrم 1,542.20            
0083392932 حمد ناM محمد عV اللهام 20,000.00         
0009368421 حمد محمد سيف محمد المنذرى 681.10                
0059750970 موزه عV زوجه احمد شهيل محمد الظاهرى 2,310.80            
0006997860 مريم احمد زوجه حمد عبيد حمد الظاهرى 1,150.20            
0049315721 سليم شويرب سعيد العامرى 500.00                



0037692679 يا67  مريم الشيبه خميس  عبد+ ال�_ 2,915.60            
0089419725  Orى مسلم الجني G]سيف هالل النخ 2,880.00            
0011081957 ورقه صالح عبد+ العامرى 382.80                
0049227660 صالحه سهيل سالم محمد نهيه العامرى 351.90                
0046299482 wسميه سعيد محمد سلطان المقبا 170.50                
0045840194 jخميس  سعيد سلطان الشام 950.00                
0051621255 امنه محمد عبد+ الظاهرى 700.00                
0006589428 jعبدالقادر بركت كل بل رئي 474.00                
0001315081 عV سالم محمد زايد االحباO7 ال حثيث 200.00                
0004478744 Vعاليه محمد زوجه خلفان جمعه الهام 1,384.80            
0009632586 احمد عV احمد سيف العيسا¤7  349.00                
0005478951 jسعيد سالم خميس  الشام Vع 74.00                   
JO00954637 محمد بسام احمد مناع 55.50                   
0004695232 bمحمد سعيد سليم سليمان سليم الدر 199.60                
0006748856 موزه مفتاح راشد مفتاح النعي� 0.50                      
0042575054  �rشيخه احمد عبد+ العفريت الكوي 2,300.50            
0042077768 محمد مفتاح راشد مفتاح النعي� 1,230.50            
0005810447 عائشه عV مسعود سعيد الساعدى 40.00                   
0057752676 حمد سيف العبد النعي� 0.30                      
0006633445 ورثه المرحوم سالم بالل محمد الظاهرى 121.10                
0036318135 مريم عبد+ راشد زوجه عبد+ البادى 0.50                      
0005246245  Orسالم الكع Vسعيد محمد ع 220.00                
0002691018 فوزيه الحاج يحGr عV بن عV القا�6  10.00                   
0059575603  Orمحمد سالم خليفه الكع 600.00                
PS00856310 نضال خليل حسن 1,000.00            
PS00297974 خليل ابراهيم حسن 100.00                
0006671013 فاضل احمد حمد احمد المطوع الظاهرى 150.00                
0085362988 Vمحمد سيف سالم سيف حميد الخي 483.00                
YE00452563  6 GHنجيب محمد حس 90.00                   
0001478954 6̂ العامرى ي حمد سالم عبد+ هضعه ال�_ 300.00                
0078851972  �rصالح احمد الكوي Vموزه ع 5,009.80            
0052875700  �rصالح احمد الكوي Vلطيفه ع 1,309.80            
0007094111  �rصالح احمد الكوي Vاليازيه ع 852.10                
2675738713 امل محمد سالم حموده النعي� 450.00                
0016922653 سعيد محمد احمد ثابت الحضارم 0.50                      
0026936589  Orاحمد سعيد حمد سعيد ضا� الكت 44.40                   
PS00287821 يف سم[G خورى _� 470.00                
OM00525837 Vسالم بن محمد بن فاضل الشب 550.00                
0025693966 6 المنصورى GHمبارك محمد سالم Vع 56.00                   
0005572196 موزه سعيد زوجه خليفه مطر مصبح النيادى 10.00                   
0008543963 ى G]عبد+ الخم Vعبدالرزاق ع Vع 100.00                
0032191540 ان الظاهرى G]راشد الح Vمها ع 2,442.00            
0008243452  �̂ فهد صالح محمد احمد العول 9.80                      
0008816423 ناM صالح عبد+ ريس  العامرى 178.00                
0048895675 ى G]امنه سعيد محمد المه 215.00                
0063907115  Orنوره حمد عبد+ الكع 2,300.50            
0061275611 رايه عبد+ محمد 523.10                
0008203203 عبد+ سعيد نo القا�6  5,000.00            
0091720461 نوره عبد+ محمد محمد سعيد 19.60                   
0042533647 يف محمد رسول ليV عبدالرحمن محمد �_ 150.50                
IN00391624 STEPHEN PAUL LOBO 180.00                
0083699674 هاجر عبدالرحمن الخاجه زوجه يوسف الخاجه 2,654.60            



0007534942 منصور يوسف محمد رسول الخاجه 12.00                   
0026313925 رقيه عبدالواحد محمد عقيل 2,462.80            
0029372019 احمد عبدالرحمن احمد محمد بوخش 2,462.80            
0075355617 عبيد حسن م§ بن م§ 1,230.50            
0021993675 اليوسف للتوزيع ش .ذ.م.م 114.50                
PAK0075958 ISMAT MUBIN 50.00                   
0036702699 نبيل عبدالواحد محمد عبدالجبار كمال بور 10.90                   
0084431877 ̂� زوجه غازى عبد+ شهرزاد احمد قاسم صدي 3,499.90            
IR00975541 مسلم محمد جرنكيده 34.00                   
0051147540 بالل خميس  مبارك احمد 1,253.80            
0031515676 وز G]نجاه مرزوق ف 400.00                
ET00177816 FASSIL AYELE GEBRETSADIK 370.00                
0077040923 شو�� م[G هاشم احمد خورى 4,482.40            
0067190664 مريم عV زوجه/عV عبد+ حسن المرزو��  1,429.70            
0057080910 محمد حميد غانم بن عيسه 904.60                
0024339923 مريم عV سعيد 615.20                
0033114014 فاطمه حسن احمد 615.20                
0076001513 حميد عV يوسف جمعه 615.20                
0004786383 حسن غلوم عباس  محمد 96.60                   
IN00286278 VIVEK VITTAL RAO 364.00                
0024404221 وق احمد محمد حبيب _� 250.00                
LK57928866 SUBASINGHE ARACHCHIGE ANN FINALI JEAN FE 200.00                
PK00236599 RUBINA KAZMI 180.00                
IN00776739 JIJU DANIEL 100.00                
IR00817542 MAHDI MOHAMMAD AFRAND 99.00                   
IN00457631 PAMELA LODGE 53.60                   
IN00650861 MANOJ KUMAR SUNDER BABLANI 50.00                   
MA00852158 هدى حركات 50.00                   
IN00018266 ARUN KUMAR 30.00                   
IN00236321 MOHAMMED SAMEER PANAKKAT 20.00                   
UK00787656 SUZANNE MOHAMED AHMED SALEH 11.80                   
SA00567883 صادق بن عبد+ بن عيj المحسن 5.00                      
IN00626988 MALINI SEN GUPTA 0.20                      
YE00748530 لينا عبدالمجيد طه صالح 12.60                   
0005557244 احمد عبدالغفار عبدالكريم توكل 129.00                
0084820221 فاطمه عبدالرحيم عبدالجليل 1,294.40            
0009470339 محمد عبدالرحمن محمد العو�6  323.60                
BE00627598 SEBASTIEN PAUL BERTIN 625.00                
ZA00658858 QUINTIN LILBURNE CAIRNCROSS 379.00                
CH00995215 MARTIN FRANZ WASER 150.00                
NL00214750 CORNELIS JOHANNES VAN DOOREN 66.00                   
JM00192097 KONRAD ANDREW VINCENT WARNER 0.70                      
0096124122 اوى G]عبد+ هشام عبد+ محمد الش 560.00                
0067888165 6 غياث بور العو�6  GHعبدالرزاق محمد ام 100.00                
0071605958 فاطمه عبدالناM عV عبدالرزاق المد67  2,442.00            
ZA00489687 RAVI GOVENDER 700.00                
LK00325496 MILLON HOPE LANDERS 280.00                
IN00586925 SANTOSH RAMAKMAHNA PILLAI 172.00                
IN00354874 TAJUDHEEN POTHIYIL THOTTIPARAMBIL 1,220.00            
0038416942 نوره ماجد قريبان 1,335.00            
0021640690 سعيد ماجد عبد+ قريبان قريبان 1,321.40            
JO00528978 سم[G حس6r تايه عبدالرحمن 400.00                



SY00798548 رائد نعمه جرجور 150.00                
0006521328 احمد حمد خميس  بالعبد السويدى 2,471.30            
BH00460414 ايمن يوسف عV عبد+ العج� 500.00                
LB00256877 ISSAM AHMED MOUSLIMANI 130.00                
IQ00844623 فراس  محمد كاظم 7.80                      
IN00689745 DAWOOD BIN OZAIR 215.00                
PK00177187 SYED MANSOOR HUSSAIN 27.00                   
IN00994870 PANKAJ HARISH OR BHAWNA PANKAJ PARPIA 56.00                   
CAN0088976 ABDUL JABBAR 195.00                
IN00589947 ALEX DAMIAN FERNANDES 100.00                
0055133671 حامد عقيل عبد+ الفهيم 23.00                   
0037813459 بدر يوسف صديق المعلم 1,221.00            
0031964452 يوسف محمد يوسف صديق المعلم 1,150.20            
0051937166 ميثاء محمد يوسف صديق المعلم 1,150.20            
0085410237 شيماء محمد يوسف صديق المعلم 1,150.20            
LB00541412 ماهر محمد نزار قبا67  850.00                
CA00215488 WISSAM OTAKY 150.00                
0061851742 صالح عبد+ محمد صالح 212.50                
SD00986751 حسام الدين عبدالمنعم حسن الطاهر 10.00                   
0045286604 عاليه احمد سعيد بن �ور 1,384.60            
0058729189 نعيمه صالح احمد رشيد 23.00                   
0065971098 محفوظه محمود عبدالوهاب 23.00                   
0069875781  6 GHمحمد احمد حس Vعبدالرحمن ع 214.70                
NZ00056032 MUHEND RADEEF KHALES 100.00                
JO00987801 غسان ابراهيم اسحق اشقر 70.00                   
0017845405 ريم صالح عيj صالح القرق 3,254.80            
0022416382 دانه صالح عيj صالح القرق 3,254.80            
KW00516251 مريم احمد محمد الرضوان 533.30                
0004853534 ابراهيم يوسف عبدالرحمن الرحما67  200.00                
0026598260 U اود ياوار

يا67 G]نوره ه 200.00                
IN00847871 RUPCHAND ANMOL JAIKISHIN 69.30                   
0005550055 6 عبدالرحمن سيف عبدالرحمن ال صالح GHحس 207.50                
EG00489854 ماريان فاضل فؤاد جندى 4,297.80            
0004557866 جميله المر محمد بن حريز 400.00                
EG00467392  6rشيماء خميس  حسن الحسي 101.00                
0039382068 السيد محمد فضل السقاف 647.20                
0058544626 عبد+ يونس  عبد+ محمود محمد 173.50                
0006787847 سناء محمد زب[G محمد عقيل فاروق 474.20                
0094215919 فردوس عبدالكريم فاروق 0.10                      
0017506646 خالد ثا67 عV خليفه بن غليطه 1,150.20            
0059283386 6 محمد الزهر GHهيام احمد حس 697.00                
0042316725 نها عتيق ثا67  1,856.60            
UA00286267 TETYANA GORBACHOVA 85.00                   
0061945823 جمعه عV عبيد عV السويدى 2,300.50            
IN00237562 PARVEEN DHAM 450.00                
0007432214 عفراء عبد+ ماجد المرى 2,300.50            
0021426666 6̂ محمد الشيخ اسحاق العبا` مصط 214.50                
0010794091  6̂ حمدان عV عبداللطيف مصط 39.20                   
0097699662 يوسف احمد عبد+ محمد الشيبا67  1,160.00            
0015140620 فارس  خالد عبد+ عبدالرحمن بن فارس 1,243.00            
USA2114578 MOHAMMAD HAFEZ ISKANDARANI 25.00                   
0022610493 Vجمال محسن ع 1,681.50            



0035324660 عتيبه سعيد احمد خلف العتيبه 3,405.40            
0040701438 موزه سعيد احمد خلف العتيبه 2,932.00            
0060137806 خلف سعيد احمد خلف العتيبه 2,932.00            
0091338584 عيالن سعيد احمد خلف العتيبه 2,932.00            
0009946978 مريم عبيد صقر غباش 1,474.00            
0065888685 6 عV الوحيدى GHفتحيه حس 160.10                
0053022846 فاطمه حميد محمد المرى 647.20                
0082590115 احمد خليفه الشيخ مجرن محمد الكندى 647.20                
0013605827  6 GHفاطمه محسن ياس 2,001.90            
EG00761203 محمد يوسف عبدالفتاح يوسف 150.00                
IN00689716 JAI KUMAR KISHANCHANF KHANCHANDANI 92.40                   
0031222838 bمحمد فاضل خليفه فاضل المزرو 62.10                   
0046838944 فوزيه محمد احمد مرداس 8.10                      
IQ11141752 غصون حاكم فاضل 226.90                
0078172755 سعاد م[G عبدالقادر احمد خورى 510.50                
0041818847 عفراء ماجد راشد لوتاه 300.00                
0014508776  �̂ عمر حسن عبد+ احمد ت 790.00                
0097169116  �̂ هند حسن عبد+ احمد ت 790.00                
0023461100  _̀ خالد راشد خليفه المطرو 1,150.20            
IN00010548 SALAM SHERIFF HABIBULLAH SHERIFF 2,701.60            
PK00365469 MUHAMMAD RAMZAN MUHAMMAD KHALID 2,553.90            
0088336921 حنان صادق ناM التمي� 1,613.00            
PK00458523 MIR JANAN 500.00                
IN00512450 ABDUL JABBAR SHAMNAVAS 350.00                
IN00748937 JOSE AVARAN GEORGE 101.40                
IN00931732 SRIVIDYA SUBRAMANIAN 100.00                
LB00554430 علوان عV الحاج سليمان 310.00                
IN00694853 RUBY CELLY B C KAPOOR 900.00                
0065986744 صالح محمد صالح الجزيرى 520.00                
0017752672 V6 احمد اه GHخليفه حس 0.20                      
0006766939 6 عV عبد+ عيj الطواش GHوليد حس 354.00                
0007878878 6 عV عبد+ عيj الطواش GHمروان حس 200.00                
CN00254200 XIN HUANG 100.00                
JO00283497 jالنابل Vرنا عبدالمع� عبدالسالم ع 63.50                   
0043961733 هاشم خالد السيد يعقوب السيد رضا الهاش� 200.00                
0084913867 يف ماريه ابول حسن زوجه ابراهيم محمد �_ 49.20                   
0049964086 مريم محمد يوسف الشيبا67  2,410.20            
0028075239 امنه ابراهيم ابراهيم 1,160.60            
0055714714 فاطمه محمد عبد+ 2,300.50            
0067530288 عV عبد+ سالم عاشور 100.00                
IN00654481 SRIRAM VEKATESHWARAN PANAGATAGARE 150.00                
0044463520 ه عبد+ سعيد بوحسن G]م 2,033.00            
PS00054564 عمر احمد الخطيب 1,000.00            
IN00406136 MUKESH SODANI 535.00                
LK00619227 SEYYAD MOHAMMED MUHAMMED RIZA 400.00                
PK00276242 NISAR AHMED FAZAL 217.00                
0006540455 فهد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بحلوق 106.40                
IN00471342 ARCHANA VERMA 100.00                
IN55871287 MISRA JAYA 100.00                
0095201250 Vحسن عبدالجليل عباس ع 80.00                   
IN00653478 SHARON CARMEN CARVALHO 80.00                   
IN00236621 ARSHIA AFZAL KHAN 75.00                   



IN00014985 THAKADIYIL JANARDHANAN 55.00                   
UK00985460 HELENA ANNE ROGERS 38.00                   
PAK0076043 NAZIM RIAZ MUHAMMAD RIAZ 30.00                   
IN00553940 ASLAM MOHAMMED ALLUGUNDU 20.00                   
IN00981624 JAYASEELAN MANICKAM 11.50                   
EG00769341 شادى عبدالجواد كمال عبدالجواد محمد 850.00                
0041502006 نoه محمد عبد+ باباعيش 12.30                   
0047948455 ريما محمد حسن ابراهيم الحواى 12.30                   
0064169517 نادر محمد حسن ابراهيم الحواى 12.30                   
0069666831 محمد حسن ابراهيم الحواى 12.30                   
0095665873 خالد محمد حسن ابراهيم الحواى 12.30                   
0022933189 Vيوسف محمد نور الشيخ محمد ع 2,364.40            
0006098403 Vمسعود يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 2,300.50            
0024828390 Vسعيد يوسف محمد نور الشيخ محمد ع 2,300.50            
0053463771 Vيوسف محمد نور الشيخ محمد ع Vع 2,300.50            
0058173124 حمده عبد+ محمد 2,300.50            
0070980346 فايزه يوسف محمد نورالشيخ محمد 2,300.50            
0012469030 Vمنصور يوسف محمد نورالشيخ محمد ع 1,230.50            
0023045104 يف الفهي� امنه عيj محمد �_ 2,321.40            
0080866933 يف عبدالرحيم الفهي� عيj محمد �_ 321.40                
EG00139782 محمد سليمان عبدالسالم 545.00                
IN00990673 NIRANIJAN PAIS PRABHU 190.00                
IN00159658 ANITA KOHLI 167.80                
IN00990661 RAJESH MAHADEVAN 100.00                
EG00564733 ريم عبدالرازق ابو زيد زايد 74.00                   
LB00376084 مايا طلعت الدادا 37.00                   
0063745871 اسماء هالل احمد لوتاه 164.60                
0022051073 محمد عيد جاسم عبد+ 1,230.50            
0071884885 احمد عيد جاسم محمد عبد+ 1,230.50            
0083558936 خليفه عيد جاسم محمد عبد+ 1,230.50            
0008434447 امنه عيد محمد سالم 647.20                
0084686226 خلود عيد جاسم محمد عبد+ 615.20                
0089803172 سل� عيد جاسم محمد عبد+ 615.20                
0007588475 وفاء عV مطر عV الرطخ الظاهرى 100.00                
0063427792 عV النجار& خالد عبدالواحد الرستما67  3,508.80            
0037002970 6 حسن عV تهلك GHفاطمه حس 2,314.20            
CA00125887 IMAD AWAD 1,550.00            
LB00956331 ليV محمد ناM زوجه بدر سويدان 1,500.00            
0074548388 jمحمد رسول فت� رئي 1,294.40            
LB00432612 دانيه عبداللطيف سنو 1,272.20            
0028440362 حواء عV حسن 1,230.50            
0002324100  6 GHزا ام G]راشد عبدالعزيز م 1,200.30            
0089658745 Vاحمد عبد+ احمد ال ع 920.20                
0070933291 Vصالح محمد احمد ابراهيم الع 772.60                
0036242544  6 GHعبدالرحيم محمد الحاج حس 762.60                
IR00612877 محمد محمود مزمت 750.00                
0006935866 jاسماء حمد سالم بن عياف الشام 700.00                
UAE0025787 فاطمه محمد عV عبدالرحمن صديق 630.00                
IN00749433 SHAIK IQBAL SHAIK KASIM 600.00                
USA0062587 SYED M SHAH 600.00                
IR00425517 حيدر صالح هاش� 400.00                
PAK0095832 NASSER MAHMOOD 400.00                



SD00632021 سل� الطيب ابراهيم محمد 365.00                
IN00998840 AYESHA REHMAN 340.00                
0084214434 6 حسن تهلك GHنوف عبدالشكور حس 318.50                
JO00097752 شادى الياس  سب[G غانم 281.60                
IN00321410 MATTAR DIVAKAR KINI 240.00                
JO00025189 jعمر عرفات الدي wر 200.00                
0020872697 فؤاد عبد+ قم[O محمد 100.00                
IN00786097 DRIVER KASHMIRA DARAYAS 100.00                
0006525497 فاطمه احمد قم[O محمد 56.50                   
IN00216236 VENKATNARAYANAN JANAKIRAMANAN 50.00                   
IN00017736 NIKKI KISHIN BABLANI 36.30                   
IN00448498 SUNIL ATAMPRAKASH NADHAM 20.00                   
IN00498585 VORA KETAN BHALCHANDRA 10.00                   
IN00282915 LAL MATHEW THOMAS 0.90                      
IQ00658092 سالم هيثم عبدالجبار 100.00                
0088609153 6 محمد رشيد GHمريم محمد عبد+ زوجه/ حس 2,326.00            
0043510044 محمد فيصل علوان 238.00                
0096574823 فاطمه الزهراء فيصل علوان 230.00                
SY00241543 bمحمود الرفا G]من 100.00                
0085439582 محمد جمعه محمد الشيخ جمعه المنصورى 1,073.20            
0087524778 ى G]سالم سلطان عبد+ المه 1,310.00            
0034851832 سميه يعقوب يوسف ال�كال 2,440.60            
0050315037 صالح محمد بن زايد 2,440.60            
0090932918 هند طيب باقر 323.00                
0041553858 خالد عبد+ بن تركيه 899.40                
MA45632111 KHALID OUKHRIB 1.80                      
0068950044 6 الصايغ GHحاتم خليل ابراهيم حس 500.00                
0007888525 ى G]مطر راشد خميس  عايد المه 350.00                
0022309433 ناديه عيد الكندى زوجه محمد خليفه عبيد 140.00                
0004077026 احمد جمعه رحمه جمعه االملح 600.00                
IN00589451 MOKWSH RAMCHAND KHIARA 36.50                   
0025066933 لطيفه عبد+ عبدالكريم 2,342.20            
0017695961 لطيفه عبد+ اسحاق عبد+ مال احمد 2,321.10            
0062550382 اسحاق عبد+ اسحاق عبد+ 2,321.10            
0070623428 6̂ اسحاق عبد+ اسحاق مصط 2,000.00            
0021055563 دريه عبدالرحمن عبدالكريم 1,241.50            
0009134520  _̀ عبد+ مراد يوسف البلو 2,420.00            
0070894154 وداد المر جمعه 1,210.00            
0083183891 احمد عبد+ احمد عبد+ زعل الفال` 1,160.60            
0035070413 سالم عبد+ احمد عبد+ زعل 1,150.20            
0014402005 حليمه نصيب عبد+ 647.20                
0026731242 حليمه مبارك م̀و 150.00                
SE00752462 DARIOSH HAKIMIFAR 215.00                
0084760437 كامل السيد محمد صالح الهاش� 19.60                   
0010031952 6 خليفه المرى GHخليفه شاه 400.00                
MY00598521 JENNY KOH LEE FUNG 344.40                
KE00865325 JEREMY EDWARD HANNINGTON AWORI 250.00                
PAK4520236 SHAHZADI UZMA ADEEL 200.00                
IN00234945 DWAIPAYAN NATH 100.00                
IN00658461 BADKUL ABHISHEK 80.00                   
IN00896256 KARUNAL DILIP BHATT 30.00                   
IN00918862 BHARTIBEN DEEP SITLANI 30.00                   



IR00451278 6 ابراهي� جاه مسلم GHسعد احمد حس 230.00                
0004884509 يف راشد ارمله احمد المظرب فاطمه محمد �_ 1,251.40            
0069624195 6ى G]مصبح الق Vاسماء سعيد ع 2,339.40            
0072363545 6ى G]مصبح الق Vامنه سعيد ع 2,330.30            
0068120541 6ى G]مصبح الق Vسعيد ع Vع 1,210.00            
0035660314 w6 الشما GHمحمد عبد+ حس 1,654.80            
PS00289741 احمد عبدالرحمن عبدالرحمن 3.90                      
0009287762 وليد عمران جاسم عبد+ الجال ف 408.10                
0071651143 نبيل احمد سلطان عبدالكريم المر 1,147.50            
0083935748 عادل احمد سلطان عبدالكريم 885.40                
0002513654 احمد يوسف احمد راb البوم 2,900.40            
0084787071 شيخه احمد يوسف احمد راb البوم 1,340.60            
0008091986 نوره حسن بن الشيخ زوجه حسن ابراهيم لوتاه 3,000.00            
0084013426 احمد عبدالصمد راشد الكيتوب النعي� 2,300.50            
0063442617 jراشد الحمرا67 الشام jراشد عي 1,294.40            
0002591341 علياء راشد عيj راشد الحمرا67  20.90                   
0034720128 محمد راشد عيj راشد الحمرا67  20.90                   
0039401701 عيj راشد عيj راشد الحمرا67  20.90                   
0080555344 هند راشد عيj راشد الحمرا67  20.90                   
OM00284261  6rمحمد بن مبارك بن عبد+ الحس 330.00                
OM00975541 ̀ بن عV بن حمد النحوى مو 100.00                
0004984774 سعيد المر بن مجرن بن سلطان 20,000.00         
0004203604 عبدالرحمن مرت�6 عبدالرحيم االنصارى 852.40                
0098801111 مختار خليل مختار الصائغ 401.20                
0093169535  Orشيخه خميس  عبيد الكع 400.00                
EG00946729 6̂ ابراهيم غندور محمد مصط 375.00                
JO00253361 ها67 محمد صب� احمد الزرارى 300.00                
PK00522961 MOHAMMAD NASR ULLAH 300.00                
0014504514 نواف عبدالواحد محمد ابراهيم صياح 250.00                
EG00487255  6̂ محمد عبدالسالم حن 250.00                
PK00859856 AMIR ANWAR 250.00                
IN00574254 MANOJ KUMAR PURI 150.00                
EG00524751 سامح فت� صالح محمد 100.00                
IN00581587 SHEBEEN ZAFAR 90.00                   
IN00993741 NARAYAN KRISHNAN 40.00                   
0011766798 النساء عبدالرحمن رئيس  عبدالرحيم محمد G]خ 38.20                   
0081495597 عبدالرحمن رئيس  عبدالرحيم محمد الريس 2.30                      
0003997592 حنان محمد عبد+ احمد الهرمودى 200.00                
0021740709 راشد عV عمر عV الشمرى 12.30                   
0044275755 6 عV حسن كامكار GHعبدالحس G]عبداالم 1,904.80            
JO00965487 ́ شيشان الياس  سليم مل 300.00                
0005044032 مكيه عبدالرحمن عبد+ احمد الهاجرى 240.00                
0094807686 Vالشيخ ع Grيح Vعاطف ع 2,945.80            
IN00752390 SHAIKH MOHAMMAD BURHANUDDIN 30.00                   
0099132167 Vالشيخ ع Grيح Vعلوى ع 20.00                   
0065760409 عائشه حمدان عبد+ 2,300.50            
0001969959 ¦ احمد جمعه بن شبيب 1,150.20            
0078013910 محمد احمد جمعه بن شبيب 1,150.20            
SD00129352 حسن قسم السيد احمد محمد 350.00                
IN12031968 MANOJ BAJAJ 2,052.80            
0085284917 سعيده احمد نجيب 1,294.40            
0047260054 ايمان احمد زوجه خالد محمد السويدى 9.00                      



EG06533012 محمود حسن هارون احمد 100.00                
0026730298 هان موزه عبد+ عV عبد+ ال�_ 5,726.80            
0096522620 ليV ابراهيم يوسف بوحميد التمي� 90.00                   
IN00448431 GIRISH SUNDER ADVANI 2,065.00            
IN00569318 MANNU SHIVARAM 820.00                
PK00584621 NUZAIR MOHAMMAD LATE MOHAMMAD HIMAYAT 500.00                
IN00462643 NITIN BHARGAVA 242.00                
IN00434392 TASDIQUE AMIN PASHA 203.90                
IN00282522 BEENA POTHEN POTHENPERACKAL KURIEN 200.00                
IN00347925 TIRUNELLAI MAHADEVAN LAKSHMANAN 200.00                
IN00365236 VIMAL KUMAR AMBAT 200.00                
IN00598542 PANKAJ OM PRAKASH MUNDRA 200.00                
PAK0054354 MOHAMMAD MUMTAZ KHALIQ 200.00                
IN00487899 PRABHAKAR VASANT LIMAYE 100.00                
IN00645465 AMAR HABIBULLAH 100.00                
IN00786254 SUBIYA ANEES 100.00                
LB00456885 دانيه نزار سكريه 56.00                   
IN00256931 SOMASEKHARAN VASUDEVAN PILLAI 50.00                   
PK00845214 NASIR IQBAL KARAM ELLAHI 39.00                   
SA00326182 عصام بن احمد بن سالم باعطب 30.00                   
IN00929845 PRATHIMA SATISH KUMAR 13.50                   
0027636176 خليفه سالم الخالدى 12.30                   
0057503337 عزه عV سالم محمد الخيال 12.30                   
0079339130 Vمحمد الجلج Vايمان محمد ع 12.30                   
EG00522010 هاله رفعت محمد منصور 10.00                   
IN00632915 SONALI SUNIL PAHADE 10.00                   
0024051987 سعود عبدالعزيز عبد+ احمد الغرير 3.60                      
PK00222223 MOHAMMED SHAHID RABBANI 0.80                      
EG00062352 طارق يوسف فوزى 0.50                      
KE00852147 GHALIB SOOD RASHID KASSIM AL MANDHRY 260.00                
DK00836458 PERNILLE COHEN 47.30                   
UK00325488 MOHAMMED KAMRAN TAHIR 87.80                   
0004676839 jابراهيم سالم ابراهيم سعيد الشام 7.00                      
0006123788 عوض  عبد+ محمد 123.00                
JO00065215 سليمان سمعان سليمان سمعان 400.00                
0096166028 محمد خميس  عبد+ الحاج 400.00                
IN00128347 AMBALATHU VEETTIL SAKKEER 45.00                   
0022527654 محمد عيj راشد عيj ال ثا67  2,732.80            
0051832415 jراشد عي jعائشه احمد العبار زوجه عي 2,732.80            
0092943325 نوره عيj راشد عيj ال ثا67  2,732.80            
0095057058 عيj راشد عيj ال ثا67  2,732.80            
UK00956824 AHMED HASSAN 210.00                
0087424598 احمد ابراهيم احمد كاجور 2,440.60            
0086768681 حمد محمد عبدالرحمن محمد المرزو��  500.00                
0037852806 نجالء محمد عبدالرحمن محمد المرزو��  20.90                   
0065898345 ¦ محمد عبدالرحمن محمد المرزو��  20.90                   
0071362689 ميسون محمد عبدالرحمن المرزو��  20.90                   
0009063021 ورثه المرحوم يوسف ابراهيم الحساوى 2,321.40            
0095943601 جمال راشد بن ثا67 بن خلف ال ثا67  800.00                
IR00332262 ESFANDIAR FATHI 200.00                
EG00692655 محمد يحGr محمود محجوب 200.00                
JO00567392 رجا7¤ يا� رجا7¤ نسيبه 178.00                



0020562610 عV خليفه محمد احمد ابراهيم 3,426.30            
0068018253 نوره السيد محمد السيد ابراهيم الهاش� 600.00                
0065236523  _̀ محمد اك[O سليمان احمد البلو 118.00                
SD00658793 قنديل محجوب محمد احمد 2.50                      
0055219644 Vاحمد محمود احم عقي 1,166.00            
EG00215549 محمد عبدالجواد محمد محمد امام 116.80                
0005687546 خليفه سلمان سيف بوذينه السويدى 3,025.00            
PAK00995631 SHAHID NASIR SHEIKH NASIRUDDIN 774.00                
LK08785216 KURUKULASOORIYA PATABENDIGE MARIO 530.30                
IN00215644 NORMAN JOE NORNHA 207.50                
LB00871524 GILBERT MICHEL SAIKALI 139.00                
IN00640980 CHOWING KWAN 135.00                
PAK0023687 TAHIR NADEEM AKHTAR RAJA 39.00                   
0010174516 خلود حسن الجالف 2,321.40            
IN00630524 DHIRENDRA PRADHAN 1,164.20            
IN00703971 DEVANG SURENDRA SHAH 350.60                
IN00013746 RAJESH VERMA 200.00                
0096722472 جاسم محمد جمعه عبد+ القصيدى الش� 12.30                   
IN00645230 ABDUL AZEES LEUAKKATH ALI 223.40                
UK00279199 BASSAM EL AGEZ 550.60                
IQ00198245 نجم عبد محمد 200.00                
IQ00650324 عV عبد محمد حسن التمي� 109.00                
IN00318651 NAVEEN DERRICK EGBERT 30.00                   
0088437929 حفصه احمد كودازوجه محمد عبد+ 1,150.20            
0083907560 محمد عV احمد بن زايد الفال` 2,440.60            
0032299203 م6r حميد سيف ب� 24.10                   
0036209289 خليفه ابراهيم سلطان 615.20                
JO00652171 رائد جمعه سليمان قدوره 250.00                
SA00817231 هدى بنت منصور بن نo ال شهاب 200.00                
SY00982544 وليد محمود الكفرى 100.00                
0002205695 حلوه صالح محمد 151.80                
0027288666 6 الم̀و GHمحمد صد�� ذياب حس 9.70                      
0069871223 ورثه المرحوم سالم ب� بن سويره 9,369.20            
0014671588 موزه سالم ب� بن سويره 2,321.00            
EG00934625 عمرو عV محمد عV ابراهيم 40.00                   
0003314567 هيثم صباح غالب فايز المoى 155.80                
0069093523 مطر عV غانم خلفان المرى 2,000.00            
0002948298 راشد مطر عV غانم المرى 1,019.00            
0004773429 محمد مطر عV غانم المرى 1,019.00            
0039040015 خليفه مطر عV غانم المرى 1,019.00            
0051536805 لطيفه مطر عV غانم المرى 1,019.00            
0070901045 احمد مطر عV غانم المرى 1,019.00            
IR00145497 EVAZ HAJI CHOOPANI 1,000.00            
0080070338 طارق محمد نور عبيد دويه 493.00                
JO00381545 خالد مرشد عبد+ النصار 133.80                
0043395183 م6r �ور زوجه ابراهيم احمد محمد احمد 2,300.50            
0004787874 عيj ابراهيم حسن عبيد 650.00                
0000216546 عادل ابراهيم حسن عبيد 300.00                
0003681995 روضه عبد+ عبدالعزيز محمد الزرعو67  630.10                
0003781954 عنود عبد+ عبدالعزيز محمد الزرعو67  630.10                
0053772912 مهره عبد+ عبدالعزيز محمد الزرعو67  630.10                
IQ00125488 مث6r محمد رشيد 80.20                   



LB00234521  _jحسن محمد العوي 65.00                   
SE00852145 INGELA ELISABETH JANSDOTTER BORGGREN 100.00                
0031669549 فاطمه ماجد محمد ال�ى 900.50                
IN00982315 MARY SUDHEER 30.00                   
0037513673 رفيعه محمد عV حمد بوهليبه 1,150.20            
0083998162 موزه عبد+ جمعه حميدان 1,150.20            
0082312924 عبدالعزيز محمد سلطان بن بريك 2,070.40            
0041732969 6 حمدان بودبس GHرباب احمد محمد حس 2,769.60            
KW00878728 وك وك م§ الم[� 6 عV م[� GHوليد حس 215.00                
0088532698 عبد+ �اج شهاب احمد محمد 5.10                      
IR00322651 MAHWDOKHT MADANI 5,081.50            
IR00994520 MAJID MOHAMMAD RAHEB 4,000.00            
EG00715266 V6̂ ع احمد عبدالهادى مصط 486.00                
EG00598250 محمود عبدالحميد محمد العيسوى 290.00                
SY00632460 بشار توفيق العطوا67  29.00                   
0030070209 6 خليل محسن التاجر GHحس 2,785.70            
0013985177 فاطمه عبدالرحيم محمد بناى 1,150.20            
0018154488 لطيفه عبدالرحمن محمد زوجه ابراهيم 2,546.40            
0059676825 jيونس  ابراهيم عبدالرحمن يون 2,546.40            
0076848844 فيصل ابراهيم عبدالرحمن يونس 2,431.40            
0031873064 عاشور بالل احمد بالل 2,300.50            
PS00387252 مفيده ابراهيم احمد السطرى 1,350.00            
0079791257 جمال محمد ابراهيم التمي� 1,193.80            
MT00097863 FAHD HAYAT 43.00                   
0084236578 Mزوجه عبيد نا jامل خليفه �ور الشام 3,101.10            
0019145028 ى G]مرت�6 ام G]مطلب م G]محمد م 83.80                   
IN00745804 SHAJI KURIEN 18.70                   
SA30091968 ايمن بن عبد+ بن عبدالعزيز العزاوى 2,620.00            
SA00852623  6̂ عبد+ بن ابراهيم محمد العري 1,000.00            
EG93971952 امينه عبدالباسط ابراهيم 550.00                
0057189854 خرزانه سعيد عمر 615.20                
0077453033 حمده عبيد خليفه بن يعروف زوجه سيف خميس 200.00                
0005444617 خليفه حسن خليفه محمد الفوره 100.00                
JO00129905 خليل محمد عV سعيد 1.00                      
IN00431682 MAYURDHWAJ SINGH 300.00                
NZ00124596 IAN ROSS ADAMS 120.00                
0014083706 يعقوب مرت�6 اسحاق برهان الهاش� 4,582.40            
0013282190 مروان عثمان عبدالقادر عثمان زنيل كوخردى 3,374.60            
0006644282  Oسلطان محمد عبد+ محمد كرمست� 0.10                      
0071387709 جمعه مبارك عV بن سعد 66.10                   
US00648527 JOHNNY MAURICIO RUBIO MARQUEZ 130.00                
EG00650720 احمد رءوف حسن 292.00                
EG00958458 احمد محسن المهدى سعيد 60.60                   
IR00269597  U

6̂ يف عسكري نج 6̂ محمد �_ مصط 1.70                      
0085335702 شمسه عV بن سلوم 2,100.00            
0037688107 هدى عبدالرحمن عبد+ محمد الجالف 400.00                
0016739177 عوض  محمد راشد حميد بداو 158.40                
0012152915 محمد شفيق عوده عيد 337.00                
0069147313 اياد شفيق عوده عيد 52.70                   
IN00995317 SHARIFA MAMOD 140.00                
0006294192 اديبه عبد+ النجار زوجه عبد+ الصايغ 820.20                
0069743498 بدريه ابراهيم حسن الفردان 575.10                



0079544818 ف السيد جعفر السيد محمد ال �_ 1,000.00            
0053006630 محمد عبد+ ابراهيم الخياط 208.00                
SA00062919 6 ال ربح GHمحمد بن عبدالكريم بن حس 400.00                
0080773227  �̂ عبد+ ابراهيم احمد صدي 2,678.80            
SE00658796 يوسف دريا نورد 22.00                   
LB00891169 فكتوريا فهيم السايح 750.00                
IN00674583 SUNIL ALLATH MADHOM 176.50                
0025256300 م الفال` عادل عيj احمد اال�_ 566.00                
JO00623123 jمحمد عبداللطيف سليمان عي 1,550.00            
JO00562497 jعبداللطيف سليمان محمد عي 900.00                
0005214247 6ه G]احمد حسن انك Vع 45.00                   
0058083438 نادره عبدالرحمن عبد+ مراد 2,321.40            
IR00497768 HAMIDREZA NASER ASADI 200.00                
0003930072 فاطمه سيف احمد محمد الطائر 1,706.80            
YE00851245 م G]محمد احمد محمد ط 79.50                   
IN00816402 AJAY SIKRI VISHAN DAS 1,829.10            
SY00326584 حازم احمد راتب حتاحت 230.00                
IN00258870 ARUNAN THAYYIL NELLIKKA 200.00                
IN00725343 HATIM MOIZ HUSSAIN 200.00                
OM00547841 برير بن محمدعV بن حسن اللوا�7  180.00                
IN00168383 PRABHAKAR GOVIND RAUT 100.00                
IN00837621 SHYAM SUNDER DHAVALA 100.00                
IN00158547 ARAYULIA PARAMBATH SHYJESH 41.20                   
IN00809580 DEEPAK KAIPA 20.00                   
IN00040961 WILSON THOMAS 2.80                      
PAK0045685 ZARQA SUHARWARDY TAIMUR 1,000.00            
IN00990982 BABU PHILIP MAVILA 179.40                
PAK0028762 FARZANA AZHER BASHIR 75.50                   
IN00986544 SASSIDHARAN APPUKUTTAN PONDRASSERY 50.00                   
JO00857496 شكرى ابراهيم حسن الدله 845.00                
LB00568985 الياس  عيj صهيون 680.00                
0088383415 فاطمه احمد حسن عV الجوى 10.90                   
OM00543219 jالعوي Vخادم بن سالم بن ع 90.00                   
0077067480 وش  محمد O]سعيده اسماعيل ح 1,241.50            
0015662612 وش O]منصور عبدالعزيز محمد سلطان الح 1,230.50            
0020963556 وش O]العنود عبد+ محمد عبدالرحمن الح 1,230.50            
SG00685911 WONG YUEN FUN 300.00                
IN00549217 ATREYA VEERRA CHAGANTY 40.00                   
0003030330 رنا محمد صالح احمد زوجه راشد عبد+ 100.00                
0001092293 امنه جمعه عبيد بن سالم 1,230.50            
0043219094 فاطمه راشد سلطان سالم القمزى 1,230.50            
0078117350 ى عV محمد يحGr الشيخ عV ال بريك O]ص 2,420.00            
0048013815  6̂ زب[G سليم عبداللطيف مصط 0.90                      
OM00553411 ه بنت صالح بن صالح الصوال� G]من 45.00                   
0047398841 هدى محمد حسن الشيخ غالم عباس  االنصارى 3,365.60            
0000141411 INTIMATE REAL ESTATE 162.50                
0052294255 Vيه حسن ع G]خ 2,300.50            
JO40405167 رحاب عبد+ محمد الحاج يوسف 1.00                      
0038858498 يف عبدالرحمن م[G عV البست§ محمد �_ 2,300.50            
0071077165 يف عبدالرحمن بهزاد البست§ يونس  محمد �_ 19.80                   
IN00541963 SUDARSAN SANKARNARAYANAN 83.10                   
0006235623 خالد احمد صالح محمد احمد الش� 500.00                



MA00956874  _̀ نعيمه كرو 150.00                
0003598063 بدر سم[G طيب محمد ابراهيم 2,305.00            
EG00165589 وك عبدالقادر ابراهيم O]طارق م 1,085.10            
IN00282552 RAKESH TALWAR 300.00                
EG00614122 ى دسقورس  سويحه رشاد م[� 3,000.00            
IN56540930 NEEL KAMAL INTERNATIONAL TRADERS 0.10                      
0002724354 Vمنصور عبد+ محمد ع 3,130.80            
EG00528199  6 GHالش Vاحمد سعد ع 4.20                      
IN00215596 VENKATESWARAN HARIHARA KRISHNAN 165.00                
0003787224 موزه مطوع سالم العيان 75.20                   
0041163442 FUNDINVEST            فند انفست ش .ذ.م.م 23,005.00         
JO00859632 6 العبوه GHوائل بديع ام 258.00                
SD00455267 مرت�6 خ6o محمد ابوزيد 105.80                
SY00752210 مامون ممدوح الال ذقا67  50.00                   
0007767139 حمد سعيد محمد ضا� بن عم[G العمي� 1,400.00            
0033835339 عائشه مبارك عبد+ عبيد 615.20                
PS00631475 اروى خ6o ابراهيم ابوعبيده 150.00                
IN00958745 AMBILY JOSEPH 58.80                   
IN00233215 KARAN PRAKASH BHOJWANI 192.20                
0074027216 سعود احمد محمد جاسم الجاس� 1,147.60            
PS00177456 FATEN YOUSSEF HASSAOUN HABIBI 258.00                
0009595621 شماء ماجد راشد لوتاه 236.50                
0042445379 ̀ مبارك الحليان خالد سالم مو 232.70                
0004682191 موزه سالم جمعه سالم ساحوه السويدى 78.40                   
IN00796842 BHARAT JAYANTILAL WADHVANA 87.50                   
PK00378624 ALI MEHDI 1,810.00            
IN00537542 KISHORE RAMCHAND WAGH 200.00                
IN00853570 ANESH NANIK JAGTIANI 100.00                
IN00957354 MATHEW THOMAS 100.00                
PK00586099 FARRUKH ZAIN 100.00                
IN00342854 SURENDRA KESHAV MANJREKAR 60.00                   
0029050741 امنه رمضان جمعه 50.00                   
0051138812 سلطان عبدالعزيز محمد صالح محمد رفيع 22.50                   
SY00312567 محمد خالد الجاروف 529.50                
0012581735  G]حميد عمران محمد بن فالح مناص 5,000.00            
0014206079 ناM عبدالرحمن محمد رفيع 6,035.40            
0063280941 احمد محمد رفيع الدالل 4,748.00            
0079934544 مريم عبد+ عبدالرحمن رفيع 4,541.00            
0064848530 ابتسام مبارك جابر مفتاح 2,889.30            
0086041181 علياء محمد رفيع عبدالخالق الدالل 2,889.30            
0001828363  O7محمد عبدالرحمن حسن العر Vلي 2,420.00            
0007493941 لولوه محمد عبدالرحمن حسن العرى 2,420.00            
0045318858 عبدالرحمن محمد رفيع الدالل 2,420.00            
0056633606  O7عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن العر 2,420.00            
0061988137 محمد عبدالرحمن حسن العرى 2,420.00            
0062006789 نوره محمد عبدالرحمن حسن العرى 2,420.00            
0077290712 بدريه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 2,420.00            
0086007310 خوله عV راشد العبار 2,420.00            
0091132440 م6r ابراهيم بالل الديj زوجة عبد+ 2,420.00            
0032030824 نوره عبدالرحمن الدال ل زوجة عمر احمد 2,300.50            
0042602113 حمده عبدالرحمن محمد رفيع 2,300.50            
0058886892 سعود عبدالرحمن محمد رفيع 2,300.50            



0049654660 احمد عبد+ ماجد خلفان بن ثنيه 4,582.40            
IN00215896 MOIDEEN MOHAMMAD 155.50                
IN00378525 DENNY GEORGE 100.00                
0020995566 عقيل حمدان حبيب سجوا67  153.80                
0002585562 ساره عقيل حمدان سجوا67  100.00                
0090455439 عائشه سعيد مطر 647.20                
0083586617 ابراهيم عبدالعزيز السيد ابراهيم الهاش� 2,300.50            
0014445028 عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالرحيم النمر 20,000.00         
PS00361613 ̀ البورنو ريم رفيق مو 3,669.60            
PS00856597 ايمنه ابراهيم اسماعيل بشناق 300.00                
IN00267454 ASHOK HASSANAND GEHI 280.00                
0021445745 سلوى محمد عيj زوجه محمد عبد+ مردود 97.20                   
IN00529548 SHAHNAWAZ SHAMSUDEEN MOHAMMED 34.70                   
IN00547741 KUNCHU VEEDU PURUSHOTHAMAN 30.10                   
IR00654855 سام غالم عباس  صمي� 20.00                   
IN00156782 NAVEEN KUMAR CHOPRA 4.40                      
0012872837 نوره محمد عV سالم عبيد المال 2,535.00            
0030905635 نبيله ب� عبيد 2,300.50            
0049735467 نوره ابراهيم محمد صالح بن فارس 1,071.10            
LB00620493  Oابراهيم صالح توتون� 330.00                
0025778196  �r6 خليفه جمعه محمد الرميrم 243.70                
SD00986543 راشد عبدالبا�� عV عبدالرحمن 65.00                   
SD00361547 سميه اسماعيل محمد منديل 6.00                      
IR09998765 كمال الدين ام[G محمد 83.60                   
ZA00654896 TAYLOR KIERON PETER 470.00                
0021258965 زعل محمد عبد+ ابراهيم 2,200.00            
IN00582977 ASKARAN OR PUSHPA 315.00                
EG00012345 محمد صالح عبدالمجيد الشيخ 192.00                
0034216661 فايزه احمد زوجه عV احمد صالح ال رشيد 332.90                
0027719383 جليله احمد عبد+ النجار 302.80                
0085560940 محمد عبدالكريم يوسف جواد ال رضا 22.00                   
0058064414 حسن جمعه مبارك امباركوه 615.20                
0003131219 راشد هاشم السيد احمد الهاش� 2,169.60            
0022446761 هاشم السيد احمد السيد عبدالرحيم الهاش� 625.20                
IR00451093 NASER ABDOLRAHMAN ISFANDNIA 300.00                
PAK0054679 KHAWAR RASHEED SIDDIQI 200.00                
0076087801 عبداللطيف عقيل م� الدين عبد+ 2,420.00            
0009654120 Vفيصل مهدى حبيب جعفر ع 300.00                
0067716561 عبد+ خالد عبد+ سعيد الحامز السويدى 158.60                
0049479678 سيد هاشم حبيب السيد هاشم هاشم 2,342.20            
IN00165287 MEENA BAKHSHI 7,405.00            
LK00315542 BANDULA SARATHSENA CHANDRASEKERA 1,600.00            
UAE0064327 ى G]نديم احمد بو ش 1,495.30            
IN00159374 RANJAN JAIWANI PARALKAR 1,040.00            
IN00675404 RONALD VINCENT SIMON BARETTO 740.00                
IN00875621 DILIP JUGRAJ MAKWANA 647.50                
IN00745863 MOHAMMAD KAMRAN WAJID 500.00                
0037164031 bسليمان حامد حمد سالم المزرو 390.00                
AU00125360 ASIF AHMED LAKHANY 360.00                
0065845704 خديجه احمد محمد العمودى 208.00                
IN00081526 NITA ANIL NAIR 207.50                
LK00256844 ROSHAN ADRIAN DAMIAN PEREIRA 187.50                



SY00531927 سوسن فؤاد منذر 183.00                
SD00223169 محمد محمود زاº الدين حمدان 150.00                
PK00859477 SHABANA ANDLEEB 134.00                
IN00576933 HAREN PRAVINCHANDRA GAJARIA 126.00                
IN00325404 RAMCHANDANI SUNIL MOHANLAL 100.00                
IN00394833 CHEBROLU VIJAY KUMAR 100.00                
IN00406200 FAIJALI ABUBAKAR MODAK 100.00                
IN00425530 RAM MISHRA 100.00                
IN00155427 NISHA JOSE 50.00                   
PAK0037577 NOORUDDIN MOTIWALA 0.10                      
0009070890 محمد غباش  احمد سعيد غباش  المرى 100.00                
0098812613 اسامه محمد حسن محمد البست§ 2,321.40            
0093451040 خديجه عV عبد+ 2,300.50            
IR00974561 MARZIEH ABBAS MAHIMAN 43.00                   
0003243491 قدريه محمود محمد كليت 6,980.50            
IN00198736 PRAVEEN KUMAR CHHAJED 40.00                   
IN00263514 HARISH KAMATH 585.00                
IN00665630 AKSHAY DASANI OR MINA AKSHAY 60.00                   
0099269675  Orحمد ضعيف حمد غدير اجت 40,956.50         
0077990254  Orضعيف حمد غدير اجت 2,420.00            
0012186339 نورا احمد حميد مطر الطاير 3,592.00            
LB00675422 الياس  جان ابومراد 100.00                
0006953204 حمامه سعيد خميس 76.90                   
0009586327 bهند احمد غانم المزرو 63.30                   
0006546172 bميثا احمد غانم بن ديالن المزرو 31.60                   
0009554525 bديال ن احمد غانم ديال ن المزرو 1.60                      
0044990676 جالل الدين ابراهيم طالب يوسف عبا` 2,697.30            
0057160135  _̀ ̀ حسن محمد البلو مريم مو 1,023.40            
IN00548277 IVO ALPHONSO CAJETAN 239.40                
0092677965 رابحه عبد+ يوسف عبد+ السعدى 1,236.80            
0016815134 سلطان عبد+ يوسف السعدى القمزى 0.50                      
0051826078 قادره ابو بكر سالم 2,321.10            
0057970217 طارق محمد نور محمود محمد العو�6  11.30                   
0056668006 سعيد خليفه سعيد خليفه قصقوص 2,654.60            
EG00299163 منتo مبارك محمد محمود 72.70                   
EG00867646 حسن نبيه حسن سمره 10.50                   
EG00188162 Vمحمد رشاد سيد احمد الحم 7.80                      
AR00995633 RODOLFO ANDRES BELLO 393.60                
0007634744 Vعبدالرزاق قاسم محمد الع 1,931.20            
0086164423  O]محمد الحاج جواد ج Vع 300.00                
IN00547705 MUKESH MOHANDAS MANSUKHANI 259.00                
0007784488 احمد رضا احمد محمد كلثوم 2,326.00            
0006561617 اسماء ابراهيم الجالف زوجة احمد عبد+ 50.00                   
IN00287722 ASIM RASHEED KHAN 452.00                
IN00411297 KARIPARA VASU PARADEEP 0.90                      
IN00287552 RUTA SHEKHAR GOTHOSKAR 100.00                
0001025949 عمر سهيل عقيل محمد البنا 1,845.70            
0090871957 زيبا محمد احمد 615.20                
0000545999 احمد سعيد خلف الغيث المرى 500.00                
IN00125597 MOHAMMAD TARIQ SIDDIQI 50.00                   
LB00213625 عبدالناM محمود فياض 150.00                
JO00082250 سم[G عصام سعيد ابوعيشه 250.00                



IN00981724 ANITA MARIA NUNES 200.00                
IN00247897 GEETA PRAVIN GUJARAN 200.00                
BD00028365 MOHAMMAD ARIF OR NILUFA AKTER 172.00                
IN00214571 RONALD GREGORY DSOUZA 50.00                   
USA0067671 ISSAM KHALED MALAS 41.00                   
0063439188 احمد راشد عبد+ عمران 2,000.00            
0008273207  O7حسن رحمه الزعا Vفاطمه ع 130.90                
0043417165 علياء راشد عبد+ 130.90                
0049994621  O7حسن رحمه الزعا Vهند ع 130.90                
0060782565 فاطمه محمد عV المسافرى 23.00                   
DK00326594 ALI JABBAR HUSSEIN 275.50                
OM00198210  Oمحمد بن سعيد بن محمد المن� 100.00                
0099489048 خلود صالح عمر عV بن حيدر الحار�7  25.50                   
0008374452  G]بدريه محمد من 320.00                
0005298451 ي G]ورثه المرحوم محمد عبد الرحمن ام 615.20                
0008233495 خالد سعيد عV سعيد الهش 2,420.00            
IN00675455 SANJEEV ISHWAR KHIANI 9.80                      
IN00643281 ANTONY THOMAS PANIKULAM 100.00                
0037280625 فوزيه عبد+ عبدالرحمن 2,300.50            
0019612071 خالد سلطان ابراهيم الحساوى التمي� 1,061.00            
0087394526 محمد احمد يوسف 2,321.10            
0008501384 عبدالسالم رحمه عبد+ عبدالكريم البست§ 268.10                
IN00652136 SURESH CHANDRA DUBEY 165.00                
0006535939 محمد عV محمد �حان 140.00                
0099543710 عائشه عبد+ جاسم محمد بن كلبان 40.20                   
IN00658658 MOHAMED SHAFI THEKKEPPARAMPIL 3.40                      
0008926991 احمد محمد عبدالرحمن ابراهيم الحمادى 1,821.40            
0055626991 6 الحمادى GHفاروق احمد محمد حس 500.00                
SY00673990 بسام محمد بدر ابو شعر 600.00                
IR00504922 صالح عبداله سعيد 157.00                
IN00451296 REKHA WILMA SEQUIRA 45.00                   
IN00275656 MAHAMMAD AMIN ANWAR MANDHA 200.00                
USA0083624 ZIA MOHAMMAD HANIF 300.00                
0011186158 النساء عبد+ خورى زوجه عبدالرحمن G]خ 9,961.10            
PAK0054848 ASIM HASSAN 100.00                
0048447555 محمود محمد سعيد محمود الجس� 3,363.20            
PK00426437 LIAQAT ALI MUHAMMAD ABDULLAH DATOO 88.20                   
0008549188  _̀ محمد يوسف مراد عV بلو 300.00                
0003035645 شمسه صالح محمد بن الحج 2,654.60            
0021860868 حمده صالح محمد بن الحج 2,654.60            
JO00853425 خالده محمود محمد حاج نمر 142.00                
0077075402 جمال صالح محمد بن الحج 23.90                   
IN00985040 REHNUMA JALALLUDDIN HASAN ALI DOSANI 2,000.00            
JO00210246 حليمه جميل محمد 100.00                
JO00597810 عالء اسامه محمود مقدادى 50.00                   
PS00275257 wماهر يوسف عبد+ الكيا 1,640.00            
0043253090 عارف عبدالحميد عبد+ خورى 1,000.00            
0063694779 بدر عبد+ اسماعيل حسن المطوع 300.00                
SY00824575 را¦ منصور دغمش 30.00                   
PS00021025 محمد نبيل عبدالرؤوف الحايك 560.00                
0061751232 مريم محمد حسن الشيخ غالم عباس  االنصارى 10,000.00         
0091937225 امل عV عبد+ 1,570.00            



0089195023 محمد عبدالمجيد باقر عV الصفار 100.00                
USA0052411 COLLEEN MARIE WASKIEWICZ 35.60                   
IN00123257 MASHRUWALA NILESH SUBHASH 213.50                
IN00521211 NISHAM 100.00                
SY00014145 وسيم عدنان حجازى 494.00                
0056968677 M6 ال نا GHعبد+ حس Mطارق احمد نا 1,000.00            
0057477801 مريم سليمان احمد 2,300.50            
SD00991470 حميده البدرى محمود احمد 144.00                
0003603234 فاطمه عتيق احمد يوسف الحمادى 200.00                
0004375112 هناء حسن سعيد عمر الزبيدى 1,247.60            
0004236177 هناء حسن سعيد 1,084.90            
0007499947 ساميه ياقوت عV سويد الريا¦ 113.70                
0040207841 bخليفه يوسف خليفه محمد الفقا 29.90                   
0061293231 bهند يوسف خليفه محمد الفقا 29.90                   
0098519396 محمد عبدالكريم عبد+ القصاب 1,512.20            
0004703812 ابراهيم السيد محمد السيد عبدالرحيم 70.00                   
0008652135 محمد احمد محمد ثا67 خلف 1,000.00            
0060811109 ناهد ابراهيم عبد+ عبدالكريم كلن[�  848.30                
0025805606 ابراهيم عبد+ عبدالكريم كلن[�  5.80                      
0011071951 شيخه عبدالعزيز عبد+ زوجه محمد جاسم 1,000.00            
IN00091258 SANDEEP CHAWLA 50.00                   
IR00124585 MOHSEN HOSSEIN ASSAR ZADEH 230.10                
EG00144763 وجدى السيد يونس  عبدالسالم 122.20                
0052054303 ى G]عبد+ سلمان المه Vطارق ع 46.30                   
SA00726155 عبدالمحسن بن عثمان الشبانه 560.00                
SA00761543 محمد سليمان ابراهيم بن سليم 100.00                
0007825299 هند محمد سعيد محمد المرى 2,442.00            
0073120894 امينه سعيد محمد احمد المرى 2,321.40            
0094582680 يوسف محمد عبد+ قاسم 2,429.70            
0012709384 احمد محمد عبد+ قاسم 760.30                
JO00141839 نزار رفيق  محمد نoه 2,097.00            
0099981504 هدى سليمان سعيد بن سليمان 20.90                   
0035123679 رفيعه بخيت مبارك عV بن علوان 987.70                
0045139429 jسالم الشام Vعائشه محمد الشيخ مبارك ع 2,442.00            
0052065317 jسالم الشام Vحصه محمد الشيخ مبارك ع 2,442.00            
0017340318 jسالم الشام Vمريم محمد الشيخ مبارك ع 22.00                   
CAN0067453 JERRY LEROY HANSON 80.00                   
0002455112 عV عبد+ درويش   عبد+ الدرويش 41.90                   
BH00166716 راشد قم[O حسن رمضان اسدى 0.20                      
IR00586319 عبدالرضا اك[O غافرى 5,751.20            
0063521350 w6 الشما GHعبد+ حس ̀ حمده مو 168.00                
LB00986766 هشام ماجد الحر 144.80                
FX00653242 YAMMINE GEORGES 80.90                   
0011089263 عدنان عبد+ محمود محمد المرزو��  11.60                   
0053269487  _̀ خورشيد احمد عباس  عV البلو 647.20                
0036724289 عبد+ خورشيد احمد عباس 615.20                
0049119632  _̀ احمد خورشيد احمد عباس  عV البلو 615.20                
0079824652  _̀ طارق خورشيد احمد عباس  عV البلو 615.20                
0031548530  Orخميس  ظاعن عبيد ظاعن الجت 121.00                
LB00635287 GEORGE TANIOS KFOURY 15.00                   
EG00124845 عبله احمد عبدالحميد 300.00                
0095864734 عبدالوهاب محمد يحGr الديوا67  17,000.00         



0002559400 فاطمه هالل فرج عيj الفال� 1,000.00            
0078111036 احمد عبدالرحيم محمد احمد الزرعو67  5,000.00            
0097540037 ي�ى احمد عبد+ 278.50                
YE00046789 ابراهيم هائل سعيد انعم 2,500.00            
0023554940 ه G]محمد جمعه محمد ابو نق 925.00                
0096855460 حسن عبدالكريم عV الدراى 6,917.40            
0072581671 فاطمه عتيق محمد 1,150.20            
JO00011137 سعدالدين سعيد صالح سيد احمد 4,275.50            
PH56524874 OLIVIA MERINO 570.00                
0007466781 حمد عبدالرحمن حسن محمد المطوع 777.10                
JO00798551 ابراهيم سليم جميل العورتا67  2,169.60            
IN00995631 SUSAN NINAN 138.00                
JO00015204 ن�ين عمر محمد عواد 130.00                
0009679006 امنه حمود عبيد السويدى 10.00                   
JO00768754 نضال حامد احمد داود 1.20                      
0031201977  6 GHغلوم حيدر صالح حس Vخليفه ع 785.60                
0003775149 ماهر عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار 100.00                
IN00884523 VIVEK SHEEL HANDA 2,700.00            
JO00412258 محمد عبد+ محمد هالل 161.00                
US00387265 KHALED YAHYA YAFAI 475.00                
YE00933261 محمد ناM بن ناM عبد+ العروى 21.50                   
IN00156314 RAJESH BUNDELA 152.50                
0090341529 ف ساره انور السيدمحمد �_ 1,991.70            
YE00918726 شيخ فيصل محمد العيدروس 750.00                
0098724293  Oمحمد احمد محمد ال خو� 2,769.60            
0070842035  _̀ بدريه احمد عبد+ البلو 1,456.30            
PH00079135 CHITO AYSON JULIAN 1,152.70            
IN00564205 THAYILMAPURATHU JOSEPH VARUGHESE 470.00                
EG00632541 Vه حمدى سيف عبدالمتج G]ام 392.50                
JO22558747 ناM محمد اسماعيل النسور 21.50                   
IN04592167 DEEPA AMIL CHELLARAM 1,000.00            
0023547986 كه ذات مسؤوليه محدوده) ثا67 للصناعات (�_ 11.00                   
0075025986 هزيم راشد هزيم 2,300.50            
IN00958597 AZIM ANIS MOHAMEDALI LOKHANDWALA 1,000.00            
UAE0713384 HSBC FINANCIAL SERVICES (MIDDLE EAST)L.C 55.90                   
UK00564033 NELL YVON FRANCOIS CORBASSON 150.00                
0030602349 عمار عبد+ حسن عبد+ محمد 1,865.80            
0003084424 6 الشيبا67  GHخديجه عبدالرحمن محمد ام 3,181.50            
0098583261  _̀ يوسف راشد خليفه المطرو 2,300.50            
0094904113  _̀ الزينه جمعه ال�ى زوجه راشد المطرو 1,150.20            
0019665603 حصه محمد ابراهيم عبد+ البناء 429.30                
0051339419 عائشه محمد السيد احمد عبدالرحيم الهاش� 1,230.50            
0008823334 عبد+ ثا67 خميس  ثا67 مبارك 240.00                
0031540034 عبدالواحد عبد+ حسن كلدارى 100.00                
0004279001 خديجه عV احمد عبد+ 50.00                   
0085068874 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز جاسم كشوا67  182.40                
0007595857 فريده عبد+ عبدالرحمن الخاجه 9,500.00            
0005489063 بدر محمد سعيد بدرى 580.50                
0066206162 عارف راشد ماجد عبد+ قريبان 11,612.70         
0051312749 سيف محمد عتيق عبد+ بن سيفان الفال` 296.60                
0080111126 نجاه محمد سعيد الر�6 زوجه عبد+ الفال` 2,440.60            
TZ00562478 SHAHNOOR EBRAHIM KHIMJEE 63.40                   



NZ00756524 ESRA JAMAL AL SAMARRA 36.50                   
SA00454852 ابراهيم محمد ابراهيم المطلق 264.20                
SY00777479 محمد يا� عبدالفتاح حداد 7,000.00            
0099888641 احمد سعيد محمد ال ثا67  1,634.40            
EG00987659 سالم محمد ابراهيم سالم 100.00                
JO00441895 هاله سهيل الشيخ فارس  عورتا67  220.00                
IN00589569 RAYMOND ALEXANDER SINIL EUGENE JUDE 207.50                
0094049123 ساره احمد عبدالرحمن احمد الجرمن 651.00                
0062415590 سالم راشد عبد+ النعي� 4,000.00            
IR00159303 مهديه محمد ابراهيم خجسته خدابنده لو 140.00                
0012450868 لطيفه حبيب محمد حبيب الرضا 20,000.00         
0095757492 فاطمه زين العابدين عبدالرحمن الخاجه 350.00                
PS00564099 مجدى ابراهيم يوسف خريس 50.00                   
0027597145 سعيد محمد يحGr احمد محيوه 450.00                
IN00556328 MAHESH SHEWAKRAM MOTWANI 0.10                      
JO00576829 احمد خالد احمد فوده 0.20                      
0069829812 كرم حسن شهدور الشيبه 2,462.80            
0091461865 يف محمد حسن عV عبد+ ال�_ 2,693.70            
PS00863742 اكرم عادل صب� ابوفروخ 110.00                
IN00635478 FERREIRA RAJEEV GLEN MARK 1,500.00            
IN00645895 YASHOVARDHAN MOHATA OR SHREEPUJA MOHATA 100.00                
IN00786055 YASHOVARDHAN MOHATA 100.00                
IN00990342 GANTHIMATHY VASUDEVAN SURAJH 50.00                   
0041896632 محسن محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقي¥ 2,300.50            
0065822315 ماريا محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقي¥ 2,300.50            
0075953763 محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقي¥ 2,300.50            
IR21648040 AZIZ ABDOLRAZAGH BARAKATI 42.00                   
JO00563890 زه[G قاسم محمد عبابنه 600.00                
0004336598 خالد عV عبدالقادر 30.00                   
IN00125975 HANEEFA PATINJARAYIL 30.00                   
0062593036  O7خليفه سلطان عبيد العقرو 70.50                   
PK00197761 KHALID BILAL OSMANY 400.00                
IN00906750 KAUSAR KHURSHEED 11.50                   
0002066222 سكينه محمد عبيد المنصور 35.60                   
0036763612 فاطمه السيد مهدى سيد احمد 23.00                   
0038876618 فهيمه السيد مهدى سيد احمد 23.00                   
0040319210  O]6 ش GHمهديه السيد حس 23.00                   
0019050489 سلوى عV محمد عبد+ جمعه 12.30                   
0019406944 مروان عV محمد عبد+ جمعه 12.30                   
0021819256 عV محمد عبد+ جمعه 12.30                   
0035355805 نوال عV محمد عبد+ جمعه 12.30                   
0038592866 نبيل حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0045820349 مريم حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0047236750 فيصل عV محمد عبد+ جمعه 12.30                   
0049090591 حسن عV محمد عبد+ 12.30                   
0049537431 ف فاطمه السيد عباس  السيد ش[O السيد �_ 12.30                   
0050073603 خديجه حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0050090679 عائشه ابراهيم محمد 12.30                   
0050477596 يف السيد باقر بتول السيد محمد �_ 12.30                   
0052385858 صفيه حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0058044505 عبد+ حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0062369069 يفه حسن خميس  زوجه عV محمد عبد+ _� 12.30                   



0063778945 عV حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0064899362 زينب حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0065525697 ابراهيم حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0068499159 عبد+ عV محمد عبد+ جمعه 12.30                   
0070548141 فاطمه عV محمد عبد+ 12.30                   
0075634038 6 حسن الخويلدى GHمحمد حس 12.30                   
0084381017 ه حسن ابراهيم محمد الحواى G]سم 12.30                   
0084939727 احمد حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0088027106 حمده عV محمد عبد+ جمعه 12.30                   
0093859910  G]جهانك G]راضيه شيخ محمد جهانك 12.30                   
0098935232 ناديه حسن اباهيم محمد الحواى 12.30                   
IR00498528 احمد عبدالحميد فقي¥ بور 200.00                
IN00454547 ISHWAR NARAYANDAS KESWANI 1,316.30            
IN00221403 JAIKISHAN PARASRAM AWTANI 900.00                
TZ00495604 MUSTAFA MOHAMED SADIQ RASHIDI 500.00                
0092474243 احمد محمد سلطان 3,772.00            
0004871427 عواطف احمد عبد+ محمد 50.00                   
0029082335 نوره احمد محمد بخيت خلفان السويدى 360.00                
0095845767 علياء احمد محمد زوجه عتيق سالم محمد 2,659.30            
0017648899 سعود عتيق سالم محمد 1,168.90            
0020216072 عبد+ عتيق سالم محمد 1,168.90            
0039533625 فوزيه محمد اسماعيل عبد+ الني� 20.90                   
JO00786328 ميسون نواف سليمان العبدالالت 150.00                
PK00829140 SYED ALI HASSAN ZAIDI 100.00                
0025698898 Vعبدالعزيز زوجه محمد محمود ال ع Vلي 4.50                      
SE11000244 AHELLA YOUNES RASHID 150.00                
EG00316786 دارين احمد محمد حسن ابراهيم 122.00                
0082417739 احمد عبد+ احمد الجزيرى 500.00                
IN00325685 SANJAY SHEWAK HINGORANI 50.00                   
PS00481273 وائل محمود ابراهيم ابو كوش 2.00                      
IN00017271 ANIL GUPTA 850.00                
IN00658050 JAINULLABDEEN HAJA NAJUMUDEEN 27.00                   
PS00256667 تغريد طالب عبدربه اربيع 0.70                      
0053926431 ى محسن فالح ب�_ 3,405.40            
0009917635  O6 الخفا� GHكاظم محمد حس 2,932.00            
0049207758  O6 الخفا� GHعلياء كاظم محمد حس 2,932.00            
0066313708  O6 الخفا� GHميساء كاظم محمد حس 2,932.00            
0069642963  O6 الخفا� GHكاظم محمد حس Vع 2,932.00            
0088761200  O6 الخفا� GHحسن كاظم محمد حس 2,932.00            
0010115270  Oحسن كاظم محمد الخفا� 340.00                
IN00863451 NASIR GAFFAR KHAN 2,920.30            
SY00884533 ين احمد ديكو _� 4.90                      
IN00864527 MADHU MIRCHANDANI 207.50                
IN00564933 VINCENT SALINS 70.00                   
SA00065421 عV بن حسن بن مهدى المهنا 81.40                   
JO00765246 ا توفيق جاد+ النجار O]رمزى ج 2,414.70            
AU00509768 ANDREY STOYANOV DANCHEV 40.00                   
MA00994872 محمد المذكورى الزيدى 1,000.00            
0008877654 Mالحاج نا Vزا ع G]رياض  جعفر م 2.50                      
0005698966 عبدالقادر عبود محروس  بن سلم 0.10                      
0046125426 غانم محمد غانم عV المرى 2,342.20            
0083006162 م6r محمد غانم المرى 2,300.50            



0034951155 سهيل هالل سالم بن طراف 10,000.00         
PS00251374 رمزى سميح رجب 290.00                
IN00258648 SHARAD AGARWAL 50.00                   
PAK0054229 HUSSAIN ALI CANANI 300.00                
0092499456 محمد بيات محمد بن سلوم الفال` 677.90                
0062739929 wسعيد احمد سعيد المنها 250.00                
0093156259 مروان اقبال محمد عبد+ عابدين 2,558.10            
IN00051367 PRAHLAD SHEWARAMANI 23.60                   
JO00253978 اسامه خليل محمود شعث 6.40                      
USA0059862 MAJDI ABDELMAJID BARGHOUTY 60.30                   
VE00241577 IMAN JAMAL ABOU HASSAN 20.00                   
IR00129843 SHARIF ABDOLRAZAGH AMANAT 200.00                
IN00526485 SUBAIR KOHHARATHAYIL 75.00                   
0023187367 عبدالحميد عبدالكريم محمد بوخشم 140.00                
0007744991 ها67 احمد عV الحداد 172.50                
IN00076326 ANJALI SANTOSH KUMAR 16.10                   
IN00689317 VASWANI SUNITA MOHANDAS 150.00                
CN00980670 YUE YUE HONG 50.00                   
ES22875594 DIFANG ZHOU YE 30.00                   
YM79621231 6 شايف عبدالقوى GH6 حس GHحس 111.10                
0043939786 خالد محمد محمد سعيد عبد+ الرفيع 3,450.70            
YU00028736 MARKO MIHAILOVIC 124.50                
USA0018123 ZENA WARRAYAT 138.00                
0064677565 احمد سعيد احمد خلف العتيبه 2,932.00            
0033961204 احمد عبد+ عبدالرزاق عبد+ 2,493.50            
0050790498 يف علياء نظام محمد �_ 2,493.50            
0062839242 فاطمه عبد+ عبدالرزاق عبد+ 2,493.50            
TZ00653247 MOHAMED BASHIR SOMJI 250.00                
NL00508379 AKGUNDUZ ERONAT 123.00                
0012154852 شيدا رضا ناMى اك[O زوجه احمد عبد+ 1,505.00            
0087369048 فريده عV عبدالرزاق المد67  2,576.50            
0093170091 نعمان محمد خان عبد+ 2,576.50            
0002124556 سهيال  طالب ال غالب 939.50                
IN00651810 MUZZAFIR ASIF OOMER 2,000.00            
UK00875452 MOHAMAD AKRAM PIPI 49.50                   
0088749324 سكينه عبد+ ابراهيم زوجه عV حسن 327.00                
0041155630 زينب محمد هادى بدرى زوجه محمد عV بدرى 25.70                   
IR06599893 TAGHI GHASSEM BOLANO 2,524.30            
JO00378177 سليم احمد محمد صوان 2,000.00            
EG00127600 تامر مختار عمار 43.00                   
IN00186452 MEHBOOB HUSSEIN 376.30                
IN00990321 VIJAY RAJARAM PARAB 500.00                
SA00570444 6 بن محمد العبدالمحسن GHعبدالهادى بن حس 831.10                
SA00128360 صادق بن عبدالكريم بن صالح ال حمدان 175.00                
PK00782264 SYED MAZHAR HUSSAIN ZAIDI 50.00                   
PK00188354 SYED FARRUKH MEHDI 1.90                      
0014136973 عائشه احمد عبد+ زوجه فهد عبدالرحمن 22.50                   
SY00139782 ادهم عادل الفريحات 1,155.50            
PK01058703 SHAHZAD AFZAL KHAN MOHD ALI 871.00                
PK00304061 NAEEM BALOCH 740.70                
0078166826 عبيد سعيد راشد الطاير المرى 1,803.10            
0074856483 حميد محمد سعيد راشد الطاير المرى 1,685.70            



0039851790 محمد سعيد راشد الطاير المرى 1,240.50            
0052455225 مطر محمد سعيد الطاير المرى 577.00                
0001539302 مريم جا67 حسن مطر 2,300.50            
0071096162 ناديه اسماعيل ابراهيم حسن الفردان 88.00                   
0094765818 عزيزه محمد صديق 2,578.30            
JO39292559 ايمن محمود زهدى عبدالجابر 449.00                
0049476469 مرضيه عبدالرحمن م̀و 1,350.00            
0041871433 راشد محمد سيف عبد+ يما� 500.00                
CA00325894 معن احمدى 500.00                
PAK0034589 SAIRA IMRAN IMRAN JAWAID 41.30                   
0083305121 6 عبدالنOr محمد ال درويش GHفريد حس 7,258.00            
0073954334 فريده ابراهيم مراد حسن 1,230.50            
0075310494 حصه عبيد بن جمعه ال مكتوم 189.00                
00458879865 نوره عبدالرحمن محمد طاهر 420.00                
0093867156 عبدالجليل محمد صالح محمد طاهر عبا` 23.20                   
0046958415 محسن احمد نظرى 770.00                
IN00758545 VICKY LAXMAN KRIPALANI 150.00                
LB00588162 وليد محمود عثمان 117.50                
0082682673 عيj محمد عبد+ الدبوس 3,000.00            
0005286124 عبد+ عزات عبدالقادر سالمه ابوشبيب 494.50                
0088347101 مريم محمد عبد+ شبيب 19.60                   
0002055165 احمد ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدى 2,558.10            
0023410408 ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدى 2,558.10            
0030964073 نجالء ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدى 2,558.10            
0053740395 نوره ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدى 2,558.10            
0062271927 اسيا محمد زوجه ابراهيم احمد ابراهيم 2,558.10            
0082396484 سعد ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدى 2,558.10            
0084397596 مشاعل ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدى 2,558.10            
USA0057141 THOMAS GREGORY NORBERG 1,000.00            
0043312070 تها67 محمد م§ محمد 2,420.00            
0061009029 راضيه يحGr محمد الهاش� 867.80                
0053954234  _jالمرع Vمحمود حسن سلطان ع Vع 20.50                   
0096362910  _jالمرع Vزينب محمود حسن سلطان ع 20.50                   
0064519708 سيف جمعه سيف الفال` 615.20                
0008216472 6ى G]غانم سالم احمد بالق 420.00                
0069304618 6 احمد القمزى GHحس 1,495.00            
0001651143 6 القمزى GHهند حس 1,241.50            
0033027795 6 القمزى GHعليا حس 1,241.50            
0075073455 تاج محمد عبد+ شاكرى 2,321.10            
JO00786651  6̂ عالء الدين رس� محمود مصط 180.00                
SY00620590 حسان حسن الصواف 50.00                   
EG00863310 6 محمد احسان احمد حمزه GHنرم 18.00                   
IN00654624 AMAR DALIP 650.00                
0074309291 6̂ محمد سالم عبد+ السويدى راشد مصط 2,300.50            
0079490085 6̂ محمد سالم عبد+ السويدى محمد مصط 2,300.50            
0075306974 صالحه احمد حسن يوسف 1,230.50            
0052162938 محمد احمد م§ حسن م§ 800.00                
0075427787 شهاب احمد م§ حسن م§ 0.50                      
0007823604 خميس  خميس  محمد ابراهيم 149.50                
IR00852741 ور نساء قم[O ه[6 500.00                
0010020536 6 كاظم GHزهره ابراهيم الحاج حس 1.30                      
IR00676022 عبد+ محمد ممنون 119.50                



UK00552713 ROBERT JOHN PEARCE 322.50                
0019278612 وم شهد محمد محمود محمد م�_ 2,420.00            
0029808104 ا بهمن منوجر فرجودى مي[� 105.30                
PK00129837 NASIR NIZAM MOGHAL 100.00                
PK00231807 KHURRAM ABRAR HUSSAIN 100.00                
PH00782254 SARIPA HABIB HASSAN 53.70                   
PS00259871 وسام سعيد عليان عبدالكريم ابوعيده 36.80                   
BD00074553 MOHAMMAD SAYED HUSSAIN 110.00                
IN00128045 BHAJANDAS FATECHAND RAHEJA 5.00                      
0010337713  O7فاطمه عبيد سعيد ابراهيم الزعا 84.10                   
PH00252355 MILAGROS LARO GASLANG 30.00                   
LB00986147 هيسم محمد عV بيضون 200.00                
0024833497 رقيه عV جمعه ابراهيم الخلصان 1,200.50            
0037897894 عذيجه سعيد محمد الكندى 6,986.40            
0052898642 شمسه مطر حميد مطر الطاير 4,037.20            
IN01769314 HAMEED PULACHALA KANDY 1,495.70            
0018004262 وداد محمد هدى محمد ازهرى 4,963.90            
0089018857 نسيمه ابراهيم ابراهيم درويش 4,830.20            
0091032249 بوطالب محمد بوطالب حمزه بوطالب الهاش� 3,312.50            
IN00739721 ANAND KUMAR MISHRA 668.30                
IN00033153 SAYEED AHAMED 82.90                   
0065525208 سهيله احمد عV العوير زوجه عيj بالل 12.30                   
0007765404 wف محمد الغزا محمد �_ 2,285.60            
0055318044 سيف عتيق محمد عبد+ العمي� 918.70                
0095213574 مسعود حسن اسماعيل بلوك فرد 1,000.00            
0070152183 روضه خليل ابراهيم زوجه جاسم عV عبد+ 10.00                   
0011783370 حمد جاسم عV عبد+ رجب 9.80                      
0008707375 امنه عبد+ عV عبد+ رجب 1.30                      
0022865327  6 GHوق كاظم السيد عبدالحس _� 1.30                      
0040076670 ف _� 6 GHسيد محمد محمد نورالسيد محمد حس 1,400.00            
LB00365249 اوهانس  بدروس  ترساكيان 200.00                
IN00248165 MANIKANDAN HARI 50.00                   
0086812815 6 محمد عبدالنOr ال رحمه GHميثاء حس 1,210.00            
CA00277158 REEM ALSAQQA 140.00                
CA00287153 ABDALLA ALTAJI 107.50                
IQ00394587 صالح حسن عبد محمود 190.00                
0087866846 فريده محمد عبد+ 118.50                
IN00246873 MERLYN LOUIS TAURO 2,000.00            
MA00856231 سعاد عبد+ مكناس 10.00                   
0080619941 مسعود راشد مسعود جمعه السويدى 2.00                      
0088530143  _̀ فريده احمد بالل هاشم البلو 615.20                
PS00070650 احمد عبدالرحمن قدسيه 400.00                
0003028381 ابراهيم ثا67 مفتاح الوعيل 1,150.20            
0001121980 راشد حارب محمد احمد الفال� 615.20                
EG00325422 خالد جمال الدين سالم حجازى 80.00                   
EG00672021 احمد سعيد عيسوى احمد صالح 13.30                   
0018322114 عV محمد عV بالرهيف 4,541.00            
0078606373 Vالهام Vحمده احمد المرى زوجه احمد ع 300.50                
0006716334 Vمحمد راشد محمد الهام 22.00                   
OM00983540 ي§ O]عبد+ بن راشد بن عبد+ ال 20.00                   
0008029862 فاطمه محمد حسن ابراهيم الحواى 12.30                   
0026859340 ́ زوجه كريم محسن فهد محمد فريده مجبل مال 5.50                      



0002471318 شيخه سيف حمد السويدى 22.60                   
IN00745896 VAZIRANI CHANDAN RAMESHKUMAR 490.00                
IN00479635 IYER RAMASUBRAMANIAN SUNDARESAN 1,349.00            
0057694175 سعيد محمد معصم جمعه الفال` 1,302.00            
IN00658974 NEIL NICHOLAS FONSECA 450.00                
USA0067545 PETER JOHN DEBENEDICTIS 38.50                   
SE00750858 WEIBIN HE 530.00                
0029658377 محمد عV ابراهيم �حان 34.70                   
0043836658 يف عبدالرحمن شاكرى عادل محمد نور محمد �_ 1,000.00            
0099124551 محمود خليل محمود الحمدا67  200.00                
0038681996 ̂� زوجه عادل عبد+ هدى ابراهيم صدي 8,000.00            
IN00037275 SAACHI RAMESH & OR RAMESH KUMAR THAWRANI 63.50                   
LK00578964 FARIDA SHABBIR 90.00                   
IR00695539 FARZANEH PIRBABAI 50.00                   
LB22178445 عائشه سعد الدين النقيب 10.00                   
ZA00632012 NAUSHAD AKOO 406.10                
0019548829 Vحسن محمد رضا ع 611.00                
KW00452522 طارق محمد عبد+ اليعقوب 41.00                   
IN00045291 VISHAN KUMAR BHAGCHANDANI 188.00                
IN00514358 PITAMBER KUMAR BHAGCHANDANI 50.00                   
BH00681153 حسن عV عبدالعال 6.50                      
NZ00125401 PETER FULTON 80.00                   
IN00469759 SHARAD KAPUR 38.80                   
JO00445712 همسه مؤيد نمر شقواره 13.50                   
0088571636 عم[G عبد+ حليس  جمعه 1,313.00            
0070569055 وحيده محمد عV يوسف مال� 28.40                   
IN00106011 MAYUR NARENDRE GHAGHADA 50.00                   
0093981475  Oدهمش  طني� Vمحمد ع Vع 4.90                      
0082437631 عائشه خليفه راشد زوجه عV محمد عV دهمش 0.90                      
EG00198275 راندا جالل محمد حمد رمضان 1,573.90            
IN00991823 KRISHNAMOORTY RAVI 50.00                   
0028257548  Ubعفراء غانم عبد+ المزرو 2,679.90            
0069002320  Orالزمل اجت bمحمد جمعه را G]حصه مه 2,321.10            
0055051311 محمد عبيد سعيد الفال` 790.00                
PK00528566 YASEEN SIDDIQUE 3,750.00            
0082659576 ى G]عامر راشد راشد عاضد المه 1,150.20            
0005959339 هدى مراد سليمان راشد 400.00                
0094614805 محمد عبدالنOr احمد عV اليا` 1,300.50            
0057331026 Vعابد عبدالعزيز محمد ال ع 150.50                
PS11223344 6 معروف GHهبه مع 287.20                
0004882534 عبدالرحمن محمود محمد عقيل فكرى 300.00                
0092057521 ليV عV رستم احمد بوعبد+ 604.20                
0024887348 مريم محمد راشد سيف راشد بن درويش 5.00                      
0043563589 مريم ابراهيم ابراهيم 2,422.40            
EG00081653 اسامه حسن محمد هيبه 100.00                
UK00263565 MOHAMMAD SHERAZ 24.00                   
IN00989652 PRAKASH JAIKISHIN BHOJWANI 240.80                
0065322989 محمد سيف سعيد بن ضاعن بن بريمان الفال` 22.40                   
IN00452188 VIVEK PARSHOTAM BAHIRWANI 1,290.00            
IN00068561 BHARATKUMAR MAHADEUMAL KORWANI 50.00                   
0010070836  6 GHعبد+ محمد حس Vزهور ع 1,010.40            
ID00256647 BHARWANI KIRAN OR ARAJANMAL ALIMCHAMD 400.00                



0065000190 عبد+ اسماعيل حسن المطوع 1,183.90            
0015031971 ليV بش[G محمد الخالدى 15.00                   
0053473749 عبدالحميد محمد صو�6 زاده المرزو��  730.00                
NL00376136 ELIZABETH ADRIANA VAN DER LUGT 200.00                
ES00546987 ALBERTO VIJANDE DIAZ DE CORCUERA 137.00                
PAK0021856 MUHAMMAD AMIN CHIRKLI 301.90                
0053692107 6 عباس  عبد+ GHحس 2,300.50            
IR00439761 SHAJAHAN ABDOLRAHMAN BEHROUZI 485.40                
0068781266 عفاف عبد+ ابراهيم كلدارى 7,707.60            
0078445713 ساره ابراهيم حسن ابراهيم كلدارى 2,300.50            
EG00198265 محمد عبدالوهاب محمد الها¦ احمد 100.00                
UK00215489 CLIFFORD JAMES SINGLE 150.00                
0064787150 خوله صالح زوجه سعيد محمد خلفان الباغ 1.60                      
0030992844 عوشه احمد ابراهيم احمد 1,000.00            
0028927829 زب[G فريد عبد+ عبدالقادر 0.10                      
EG00365362 محمد ها67 شو�� نعيم 145.80                
UK00526670 AYSER MAAN 110.40                
0067893759 عV رضا غلوم االنصارى 4,596.90            
0005112546 ى يوسف محمد عV الصيقل ب�_ 150.50                
DE00487932 JORG SEIFERT 2,500.00            
0058242005 محمد حيدر عV العمادي 1,075.00            
0082183425 محمد مطر غدير 19,200.00         
0097609794 ب� احمد سعيد بن خادم المنصورى 24,059.50         
0061044344 محمد خليفه عبد+ بن قضيب 2,507.10            
0095601243 حمد خليفه محمد احمد ابراهيم 1,696.80            
0098674566 Vبدريه عبد+ ع 20.00                   
0063852769 فتحيه ابراهيم محمود محمد العو�6  142.80                
0076087654 محمد ابراهيم محمود العو�6  80.00                   
UK00467832 ANTHONY ERIC CRABBE 321.00                
LB00794874 محمد سليم الناطور 290.00                
0074694747 ايمان عV محمد عبدالرحيم 1,740.00            
0034414280 Vاه Vهاشم ع Vعبدالسالم ع 145.60                
0017621809 عائشه غانم غانم خلفان المرى 1,105.10            
UK00045152 ATTYIA BATOOL SHAH 314.50                
KR00857432 CHEA HYUN YOU 114.40                
JO00643764 انجيل يوسف صالح حداد 66.00                   
JO00997843 وسام طالب عبداللطيف عمر 165.00                
JO00865453 6 محمود عبد+ GHنبيل حس 13.00                   
0065925844 م6r احمد عبد+ احمد نوريه 761.90                
IN00641593 JOHN BRITTO FRANCIS 3.60                      
EG00264908  6 GH6̂ محمد حل� عبدالعزيز حس مصط 280.00                
0003398992 عارف عبيد سيف عبيد السويدى 1,530.00            
IN00675510 SUSHMA DHARMENDRA PARDASANI 150.50                
0025477396 احمد زعل خليفه خلفان بوسعود المرى 867.70                
PK00658911 MUHAMMAD USMAN MASTAN 400.00                
BH00871525 م6r �فراز محمد اقبال �وا67  129.00                
LB00733210 فاروق فؤاد عيتا67  1,965.50            
LB00763891 نايله فاروق عيتا67  1,296.00            
IN00873526 ARCHANA SAGAR 547.50                
IN00985765 DEEPAK KORLA 322.50                
SA27041970 لميس  عبدالعزيز عبدالقادر امبا 200.00                
UK00218647 PATRONIS IOANNIS 190.00                



IN00378153 POONAM RAJESH ADVANI 16.10                   
UK00359499 ANDREW REID TOMLINSON 8.00                      
0031658010  O]6 السيد ش GHالسيد حس Vع 564.00                
SY00598649  6̂ 6̂ المصط فرزت مصط 221.00                
IN00358965 KANTA SURESH 200.00                
UK00311524 PROCHIE RAJ 10.00                   
UK00091245 KEITH  PARK 1,245.00            
UK00665890 NICOLA DAWN WOOLHOUSE 78.00                   
US00569336 HAMDI ABDEL OSMAN 501.90                
LB00524148 ها67 محمد بدرالدين 107.50                
PK00874251 MOHAMMAD OMAR MIRZA 600.00                
0006243543 مها عبدالرحمن عبد+ البناء 379.60                
IN00177255 YAKESH MADAN 215.00                
IN00785099 ASHOK JAMES IGNATIUS LOBO 230.00                
LB00652120 روال احمد يونس 75.00                   
IN00452711 ANTONY ALEN MACHADO 20.00                   
JO00582161  Oباسل عقيل جميل توتون� 10.00                   
0051951549 فيصل عبدالعزيز محمد البناى 374.00                
IN00652347 POONAM NAGESH PAI 50.00                   
SA00885501 انس  بن محمد بن احمد زيدان 230.00                
IN00569521 VIJESH KARAYIL RAVINDRAN 95.00                   
JO99726259 عV فق¥ محمد دما· 1,500.00            
AU00014485 GUY MICHAEL MACINTYRE SOLLING 8,367.00            
EG00732677  U

6rفاطمه شفيق ابراهيم الزي 100.00                
JO00685911 داليدا عقاب نايف جرار 26.30                   
ZA00655788 BRENDA RADEMEYER 57.60                   
IN00024533 RAJESH KUMAR AGRAWAL 53.70                   
EG00145692 GAMAL FATHI ABDUL HAMID EL NAGGAR 7.80                      
USA0052977 MADONNA MARIE DAILEY 3.00                      
UK00123655 STUART JAMES WALKER 50.00                   
JO00331346 براوى O]عدنان محمود عبداللطيف ال 500.00                
IN00068793 SUNIL CHANDRA 330.00                
TR00993511 NURBANU AKSIT 108.00                
IN00845845 LALIT CHAMANLAL AGARWAL 70.00                   
IN00964758 AKBAR SHAH ABDUL MAJEED 10.00                   
MU00544391 AL DAMAN UAE VALUE FUND     صندوق الضمان 77.40                   
UK00534510 RAWNAK SABAH TAHIR 14.60                   
PS00521421 احمد عصام سليمان ابو ديه 27.80                   
0007778419 jالشيخ هزيم جاسم الشام Vنجود ع 215.70                
UK00065988 YAQUB IMRAN MUHAMMAD 81.70                   
EG00650984 محمد جمال الدين محمد محمود 11.00                   
TR00981209 FUSUN BEYAZKILIC 38.00                   
IR00416385 SARA SEYED SOLEIMAN KAMELI 215.00                
0063295841 فيصل عبد+ عV ب� بن بليله 200.00                
EG00018762 ها67 ثابت حليم بطرس 900.00                
JO00521895 �اج عمر محمود بشناق 232.00                
0005547565 jعي Vيفه ع _� 2,342.20            
0034959144  _̀ صفيه عV احمد البلو 3,116.30            
0039347522  Orمحمد بنواس  الكت Vمطر ع 40.20                   
0062266725 سليمه سعيد مبارك بوقطو 0.10                      
0058692258  O]ماهر احمد غلوم قن 500.00                
0033056303 عبد+ عيj محمد الحلو 3,426.30            



0089044121 ى G]امنه ماجد سلطان المه 615.20                
0078449822 ̀ محمد جعفر سلطان محمد مو 1,052.00            
0087833041 Vعبد+ حسن احمد ع 577.00                
0050981973 احمد حسن احمد 213.80                
0063732453 السيد محمد السيد احمد السيد عبد+ 2,973.90            
0032008038 ريم السيد ابراهيم السيد احمد الهاش� 1,401.20            
0082920831 جميله عامر محمد 899.40                
0064998550 خديجه سعيد عV سعيد عV الجابرى 287.00                
0007121982 حسن عV احمد حسن المسل� 59.40                   
0087116589 احمد راشد محمد رشيد المظرب 221.40                
0082846948 ب 6oالهام راشد محمد الم 220.00                
0074153054 محمود عV عV قاسم 580.30                
0063229572  6 GHمحمد الحس Vمحمد ع 1,876.50            
LB00381324 شادى فادى الحورا67  50.00                   
0056937644  �̂ 6 عبد+ ن GHاحمد محمد ام 3.90                      
0012693566  �̂ 6 عبد+ الن GHمريم محمد ام 2.90                      
0015742390 هند احمد محمد المال 593.50                
0004233993 ميثاء عبدالقادر احمد عV الهاجرى 350.00                
0056673913 سهام عبدالقادر احمد عV الهاجرى 215.00                
0004233654 نوال عبدالقادر احمد الهاجرى الش� 200.00                
0004545477 عمر عبدالقادر احمد عV الهاجرى 100.00                
0008455128 حمده عبدالقادر احمد الهاجرى الش� 100.00                
SY00489537 معصوم خلف كوسه 170.00                
EG00121383  6r6 سالمه حفrرافت حف 25.00                   
0015647113 حمد احمد حمد بن سوقات 899.40                
0093232967 احمد عبد+ احمد عبد+ بن دلموك 7.20                      
0019890314 ى G]عبد+ عبيد خلفان تميم المه 615.20                
0005412145 ورثه المرحوم قم[O عبد+ محمد 20.90                   
0081302688 محمد احمد ب� خليفه بن درويش   الفال` 530.40                
0078664434 بلقيس  عV زوجه محمد حسن عبد+ احمد 17.20                   
0046085400 حمده محمد درويش  درويش  شكر السويدى 2,330.30            
0051463041 اسماعيل خميس  مبارك 21.60                   
0060652891 wالجوا Vماجد محمد ع 526.70                
0006657691  Orسالمه حمود تميم راشد اجت 31.80                   
0003424295 6̂ الجزيرى 6̂ صالح مصط مصط 23.30                   
0092857342 6̂ الجزيرى 6̂ صالح مصط غاليه مصط 23.30                   
0099760452 انيسه عبد+ محمد صالح 102.50                
0067609624 ه اسد عبد+ اسد �اج G]من 1,230.50            
0055698874 ه عامر ابراهيم محمد G]ام 380.60                
0007878611 عيj مبارك يا� مبارك 106.90                
0002602679 شهد سيد محمد رضا الهاش� 2,321.40            
0029844439 ابراهيم عبدالرحمن محمد الشيبا67  709.80                
0003345537 6 فرج + GHراشد انور محمد حس 100.00                
0094656368 6 فرج + GH6 انور محمد حس GHحس 3.90                      
0002544785 سعيد محمد رفيع عبدالرحمن محمد العو�6  0.50                      
0073811749 مهره يعروف عV البوفالسه 2,300.50            
0075701156 شيخه عبد+ محمد بالح� 1,230.50            
0051666178 خليفه محمد خليفه جمعه السويدى 3,008.90            
BD00282561 SYED IQBAL HOSSAIN 17,600.00         
0059254791 Vاه Vابراهيم اسماعيل ع Vلي 355.80                
0097559754 عامر سالم خليفه المرى 55.00                   
EG00897211 ̀ ابوعيده محمد احمد مو 5.00                      



0064409620 6ه G]اسحاق محمد سالم محمد الم 109.80                
IN00531261 ABDUS SAMI KASHIMJI 55.00                   
0099433902 jعبدالعزيز محمد عبدالجليل الرئي 411.70                
0002965262 ميثاء جمعه سيف راشد بن بخيت فال` 200.00                
0047480722 فاطمه كرم عV محمد 1,200.00            
0094156449 حمد محمد احمد 2,300.50            
0039478593 احمد محمد عبد+ سعيد بن غالب الفال ` 2,174.50            
0003245871 مبارك بش[G مبارك فرحان 156.50                
0002235178 عV محمد قم[O عباس 100.00                
0040755874 عقيل محمد عبد+ الرفيع االحمدى 5.80                      
0059114490 حمد ثا67 صقر سالم الجدوله 323.70                
0069356588 سالمه عويد صالح حسن 57.50                   
0017509305 راشد سالم محمد 1,389.20            
0019875293 فرحانه ابراهيم محمد بهمن 2,420.00            
0081651071 هدى عبد+ محمد الناMى 1,230.50            
EG00857444 JOSEPH AZIZ ABDEL MALAK BESADA 60.00                   
IN00214953 NIRMAL KUMAR CHERUMANALIL 4,000.00            
0084236262 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبد+ 20.90                   
0098809569 صوفيا ابراهيم عبد+ الزرعو67  222.80                
YE00294316 محمد عبده عV السيا67  57.50                   
LB00124578 هV عبداللطيف محمد حيدر 250.00                
0052129101 احمد عV طالب مهدى الخاجه 641.90                
0090543473 مرفت احمد محمد 1,621.70            
0049818753 يوسف محمد يوسف عبدالرحمن 1,075.00            
TZ00425539 FATMA MOHAMMED SAID 219.40                
0087453682 زهره محمد صقر زوجه عتيق خلفان صقر 10.70                   
0009636621 رقيه عبد+ بالشاالت زوجه محمد النورى 733.00                
0080179561 عيj محمد سعيد بالعرى الفال` 75.80                   
0014375204 فهد محمد ب� محمد ب� 20.90                   
0033996675 مانع محمد ب� محمد ب� 20.90                   
0081259532 هدى محمد ب� محمد ب� 20.90                   
BD00025814 محمد عنايت + 110.00                
0008783727 ابراهيم محمد عبدالرحيم محمد 2,462.80            
0085894903 منصور يوسف محمد القرقاوى 20.90                   
LB00275442 طارق جا� جريج 85.60                   
IR00010250 عبدالنOr مشهور ابراهيم شهيم 21.50                   
0007944459 wيوسف عبدالرحمن صالح العبدو 100.00                
IN00484911 DHEERAJ KANAYALAL SATTA 310.00                
0032994936  _̀ موزه عV محمد مراد البلو 20.60                   
0067882880 سبيل محمد مراد شاه 1,230.50            
0042952509 زعفران النوO7 مطر 615.20                
0013002803 مريم سيف اليوسف زوجه محمد عبدالعزيز 0.60                      
0066896680 فاطمه جاسم ابراهيم سعيد 615.20                
0008704221 خالد سيف محمد حميد المعمرى 110.00                
0085506532 سيف محمد حميد المعمرى 20.90                   
0053256985 مريم خليل عباس  الصفار 86.90                   
IR00991205 عزيزه عبدالخض[G البونعيم 116.00                
JO00418307 سعدى سليم سعيد ابوزهره 10,000.00         
0048029251 عبد+ احمد محمد بن رفيعه فال` 2,678.80            
0025458611 علياء عV زوجه قابوس  ابراهيم محمد احمد 410.00                
0008012275 jبن عبيد الرزى الشام Vحميد ع Vع 800.00                
0059761866 سليمه سيف عبيد 2,321.40            



0004556455 نعيمه يوسف محمد غريب المنصورى 160.00                
0072600473  O7روضه سهيل بخيت الدر 568.60                
0057749934 عائشه محمد احمد حمد السلي� 129.00                
0016700581 عفراء سيف محمد بن معصم 2,381.70            
0027570534 مريم محمد راشد بن دامكه 4,060.00            
0072844303 محمد احمد فوالد حسن فوالد 215.00                
0052313883 سلطان مختار محمد 647.20                
0011000236 صالحه كرم عV زوجه مراد عبد+ محمد 2,311.80            
0005019494 6 اسماعيل GHخديجه حس 40.20                   
0082213253 ساميه عبد+ ابراهيم احمد 40.20                   
0085394996 مريم محمد بخيت خلفان السويدى 3,570.20            
0012345600 عثمان مطر بخيت خلفان الفال ` 673.50                
0047263081 عبد+ ابراهيم محمد احمد قاس� 330.50                
0049111083 سالمه جمعه زوجه عبد+ عبدالرزاق خليفان 502.00                
0093659971 امينه طالب ابراهيم 2,171.10            
0059819083 ̀ صنقور هند خالد احمد مو 900.00                
IN00236985 JAYARAM PADMANABAN 10.00                   
SY00064585 معن فاضل ابوراس 4,200.00            
UK00896489 ALAN GLEN PATERSON GALL 400.00                
0002316652 سعيد محمد سعيد عV السويدى 1.60                      
SY00698522 6̂ الدياب محمد مصط 1,500.00            
0016376418 عيj سيف راشد عبد+ الحريز 527.30                
0004238690  _̀ انس  عبدالرحمن ابراهيم المطرو 100.00                
0058619511 عصام ناM عبد+ حا�O ناM العو�6  1,925.00            
0047736512 عفراء سعيد محمد سيف بن نواس 301.20                
0068169778 فاطمه محمد صالح عبدالرحيم 2.40                      
0004766630 6 محمد زوجه خالد محمد حزام GHهيفاء ام 455.00                
0001488870 6 محمد احمد الزرعو67  GHهدى ام 301.00                
0006355688 ى زوجه عبدالحميد G]عفراء عوض  الحاج المه 3,006.80            
0067049781 فتحيه محمد رفيع كاظم 2,889.30            
0003846969 jعي Vمشاعل احمد ع 2,300.50            
0083228648 jعي Vساره احمد ع 2,300.50            
0086021626 jعي Vمريم احمد ع 2,300.50            
0012243435 احمد محمد خميس  ماجد المرى 183.10                
0087577978 خالد محمد خميس  ماجد المرى 183.10                
0094946371  Grزكريا اليح Grمحمد يح Vع 5.20                      
0058769911  _̀ راشد عبد+ حا�O جاسم البلو 5,000.00            
IN00321963 EHPESHAM SHAHID 100.00                
0036384506  6 GH6 محمد حس GHسميحه حس 2,889.30            
UAE00653869 عامر سعد فوزى الخياط 1,341.90            
CA00046739 NASSER MARWAN OBEID 11.70                   
0016110732 فاطمه عV عباس  زوجه درويش  غلوم احمد 600.00                
0006561541 Eعبد+ محمد عبد+ بن فارس  السبي 34.00                   
0014794055 6 عبد+ GHفتحيه حسن احمد زوجه قاسم شاه 2,325.60            
0031300860 صالحه خليفه حميد بن ذيبان 85.70                   
0042286220 السويدى لالستثمار ش  ذ م م 1,687.40            
US00467382 KAMRAN ZIAI 8.00                      
PS00369284 6̂ صادق خليل نائله لط 570.10                
JO00892571 عصام محمد جميل الحوشيه 195.00                
0094996325 امنه احمد سيف 1,383.50            
0068661061 سعيد عV خليفه عبد+ سيف 1,278.90            
0093707899 مريم ابراهيم محمد 615.20                



EG00674020  6 GHمحمود محمد محمود ام 275.00                
IN00765567 DWARKADAS GANDHI RAJESH 80.00                   
CA00994723 NANCY MAMDOUH NOUH 55.00                   
EG00045626 حسام الدين حمدى فؤاد عبدالقادر 55.00                   
0088060928 فاطمه محمد �ور 1,295.70            
0019661115 ى G]راشد احمد مطر المه 5,900.00            
0060030043  O7 G]جابر سالم عبيد المح 2,420.00            
0083599545  O7 G]موزه سالم عبيد سالم المح 2,420.00            
0022400334 موزه خليفه سيف بن فطيس 137.90                
0082981816 خليفه سعيد محمد سعيد سيف الطاير المرى 117.10                
0061258070 عبيد محمد سعيد سيف الطاير 30.30                   
0093253692 6 الشيبا67  GHوليد محمد حس 2,741.40            
0060133530 6 الشيبا67  GHندى جمال محمد حس 1,201.60            
0034908999 حمده سيف حميد زوجه مبارك محمد بوعميم 700.00                
0006488981 bمريم بخيت ارمله عبيد جمعه مطر المزرو 1,210.00            
0013204130 Vعبد+ غالم مراد ع 116.00                
0087951522 ى G]بن عابد المه Vمطر عبيد ع 4.70                      
SA00854772  6̂ محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشني 248.80                
0028513027 سعيد راشد عV الش� 39.20                   
0046664916 محمد سعيد راشد عV الش� 21.10                   
0088718377 طارق سعيد راشد عV الش� 21.10                   
0099503710 شيخه سعيد راشد الش� 21.10                   
0047767166 نرجس ابوبكر زوجه عبدالنور محمد اال ستاذ 664.20                
0023995631 فاطمه عبيد صالح فرحان 650.00                
0098888262 نعيمه خليفه مطر راشد المنصورى 80.50                   
IN00236512 MADHAVAN NAIR PRESANNA BIJLI 100.00                
USA0039470 TOMAS MUSTAPHA ELDAHOUK 600.00                
IN00989278 VARADHARAJULU ANAND KUMAR 165.00                
0009652025  _̀ خالد راشد احمد المطرو 6,000.00            
0034150880 احمد صالح عبدالرسول عبد+ الشواب 650.00                
0008298430 هناء عباس   عV علوى 10.70                   
0047607919 Vارمله عبد+ ع Vفاطمه محمد سيد ع 950.00                
0003334443 ى G]سعيد الشيبه المه  Vمحمد عبد+ ع 557.40                
0001125597 موزه عبيد محمد عبيد الش� 5.00                      
0031491122 ى G]احمد جمعه معضد راشد المه 114.00                
0003243926 وضاح شهاب محمد عبده غانم 4,541.00            
0088766272 ى G]المه O]عتيق جمعه معضد بن ج 8,953.20            
0001011501 ى G]محمد المر بالعبد المه 2,223.20            
0012418410 Vعبيد ال ع Vعائشه ع 15,263.70         
0042470421 احمد محمد عباس 11.00                   
DE00987050 IRIS JOHANNA LEISEN FELLER 157.50                
IN00696588 DABAWALA DIVYESH DHANSUKHLAL 435.00                
0040325535 سعيد معضد صالح بوقراعه 2,300.50            
0022558878 نجال ء ب� محمد عمر المنصورى 130.00                
0043258629 عمر عبد+ محمد مليح نعي� 19.60                   
ES00991521 ANWAR NASIR FARUQUT OR  ALEXANDRA RAQUE 200.00                
0032002026 هنا عتيق محمد عبيد الكاش 1,150.20            
0067035397 راشد عتيق محمد عبيد الكاش 935.20                
0068152413 ه عتيق محمد عبيد الكاش G]م 935.20                
0047463193 سعود عتيق محمد عبيد الكاش 550.20                
0005687881 منصور خلفان احمد سعيد المنصورى 1,000.00            
0031532454 حسن السيد ابراهيم السيد عV الموسوى 54.30                   



0029567650 وك السيد ناM الهاش� السيد م[� 21.10                   
0006935594 Vمريم عبدالرحمن ع 2,558.10            
EG00616158 طلعت عبدالمحسن احمد خليل 450.00                
0011476159 ى G]احمد جمعه خميس  خلفان المه 5,177.00            
0052944253 bمحمد خليفه محمد حمد جمعه المزرو 500.00                
0039230094 bاحمد خليفه محمد حمد المزرو 20.90                   
IN00345234 PARESHKUMAR SHAMBHUBHAI DAMNIWALA 100.00                
LB24315587 شادى احمد حمزه 130.00                
0020195823 موزه عبيد ربيع �يع الخظر 11.70                   
UK00025470 MAHDI MOHAMMAD SAJJAD 31.40                   
IN00192786 LINUS IGNATIUS NEIL D'SOUZA 420.50                
0074125885  Uوليد حمد عبيد الش� 11.90                   
IN00139765 VINEET CHHATWAL 200.00                
0055613798 صالح عبدالرسول عبد+ الشواب 615.20                
0097714798  6 GHحصه محمد عبدالرحمن حس 3,151.60            
0035189991 بدريه عV عبد+ محمد البنا 1,609.80            
0015490311 عV عبد+ محمد البنا 1,230.50            
0089303036 فاطمه عبدالرحمن ابراهيم 610.40                
0095233195 محمد عبدالعزيز محمد عبد+ 1,427.40            
0027518120 سعيد احمد سعيد 1,419.90            
0048269757 ثنيه عV سيف عبد+ 1,419.90            
0001982760  G]عبدالرحيم بالل مبارك معتوق الخ 7.00                      
0009921570 6 صالح يوسف GHاحمد حس 23.00                   
0010389537 6 صالح يوسف GHرمله حس 23.00                   
0028935573 فيصل عبد+ صالح حبش  العرى 23.00                   
0033403024 سعاد عبد+ صالح حبش  العرى 23.00                   
0033894987 جاسم عبد+ صالح حبش  العرى 23.00                   
0036962435 عبد+ صالح حبش  العرى 23.00                   
0039143277 6 صالح يوسف GHعبد+ حس 23.00                   
0039411100 خالد عبد+ صالح حبش  العرى 23.00                   
0045205801 6 صالح يوسف GHشيماء حس 23.00                   
0047255033 مريم عبد+ صالح حبش  العرى 23.00                   
0047422684 6 صالح يوسف GHهيثم حس 23.00                   
0056662768 سعيد عبد+ صالح حبش  العرى 23.00                   
0072788288 سوسن عبد+ صالح حبش  العرى 23.00                   
0083001211 6 صالح يوسف GHمحمد حس 23.00                   
0096792982 6 صالح يوسف GHحس 23.00                   
IN00237036 PRAMOD BALAKRISHNAN 610.00                
0056996511 حصه خليفه راشد المرى 860.00                
0071863690 زا عV حسن بن رستم G]خاتون م 153.80                
0078050474 زينب سيد محمد ابوزيد زوجه عبدالرحمن حميد 2,440.90            
YE00784450 عمر عV عبدالوهاب الظبيا67  700.00                
0098538058 حسن عV جاسم عبد+ احمد 1,062.70            
0026916969 رميله بالل رمضان 307.60                
0011447700 رمضان جمعه ابراهيم 1,305.40            
IN00292621 HARESHWAR MANIK PIMPLE 430.00                
LB00055638 طارق احمد مطر 0.40                      
0006645336 wخميس  خليفه خميس  خليفه العيا 1,500.00            
0004782844 ميثاء عبيد عV بالغوين 15.00                   
0011303851  �rالغي ̀ حمد طالب عبد+ حمد اليا 12.30                   
0059105290  �rالغي ̀ مريم طالب عبد+ حمد اليا 12.30                   
0093206130 ̀ فرحان صنقور امينه طالب زوجه سعيد مو 12.30                   



0095852215 عV عبد+ غلوم عV المال 689.10                
0061595320 عV عزير عبد+ عV الشعفار 31.50                   
0018864402 ى G]فاطمه محمد سالم محمد المه 1,895.70            
0063210968 امنه سعيد محمد 1,230.50            
0017410598 مصبح عبيد جمعه عيد 1,233.00            
0015424792 ى G]عائشه عبيد جمعه عيد المه 518.00                
0078755667 شمسه راشد زوجه ثا67 حمد عبد+ العايل 2,344.10            
0040966000 ى G]المه bجمال محمد خليفه راشد المزرو 16.10                   
0069863744 Vمحمد راشد جمعه محمد الهام 1,000.00            
0054697460 محمد سالم المرى 1,294.40            
0055131957 فيصل سالم عV عيد المرى 1,294.40            
0062139663 احمد خميس  راشد بن عابر 530.50                
0005854611 Vسعيد احمد خميس  راشد بن عابر الهام 262.00                
0088918795 ايمان خلفان عV حسن المرزو��  1,027.70            
0004673821 وفاء محمد سالم يوسف محمد ال ب�_  24.10                   
IN00088243 HEMANT CHANDRASEN WAGH 102.50                
0015985355 عبدالصمد عبدالغفار عبدالصمد محمد بست§ 150.00                
IN00368279 GOVIND TIRATHDAS KHUBCHNDANI 40.00                   
PK00995367 MIAN WAQAS TARIQ SAGHIN 30.80                   
0027391980 عثمان محمد اسماعيل زينل 2,384.80            
SA00834562 سحر بنت محمد عبداللطيف بن محمد يوسف العم 219.00                
0011135220 6 مالك GHمحمد سعيد عبدالكريم حس 1,306.70            
IN00038924 KISHARE MOHANDAS LAKHANI & INDU KISHORE 25.50                   
IN00606987 SANJAY KUMAR PAHUJA 10.10                   
LB00046067 رياض  محمد مروان دب̀و 451.90                
IN00335498 VIKAS HIRO PUNJABI 250.00                
EG00300738  6rبي يا� السيد محمد ال�_ 70.00                   
EG00163080 هشام محمد جاب + الجنيدى 3.30                      
EG00521647 يا� حل� محمد عواد 130.00                
UAE0056513 اديب عاشور عرفه كليب 176.60                
SD00529216 صالح محمد عV الخياط 200.00                
PK00627913 JUNAID ABDULMATEEN AHMED 10,032.50         
SY00873345 رود احسان عبدالقادر 350.60                
PK00991452 SYED ZESHAN AIL SHAH 100.00                
SY00525897 MOUNZER WAKIL 3,500.00            
LB00256374  6 OHمجد ممدوح ابول 2,500.00            
0039259383 عبد+ ناM راشد لوتاه 6,901.50            
JO00871332 سوسن يعقوب صالح الخليل 0.60                      
0015347837 ̀ الحمادى كفايه هاشم مو 2,673.00            
USA0064112 HISHAM ELHAYEK 100.00                
IN00913542 HRIYANAYAKI HARAN BALAJI 50.00                   
0028003544 ى G]ابراهيم محمد ابراهيم محمد المه 398.00                
LB00650549 اندره مارون غانم 90.00                   
JO00558967 خالد طالب محمد عبدالهادى 561.60                
0070200937  6 GHفاطمه محمد ام 2,507.10            
JO69923432 نادره نبيه نصار مصيص 250.00                
0007172992  Orبخيت الكت Vسعيد راشد ع 8.00                      
0037502147 محمد راشد سليم راشد الروي� 1,195.40            
0062036347 فخريه سعيد مبارك زوجه راشد سليم الروي� 690.10                
PS00258964 ناهد صال ح حمد 298.00                
JO00324663  6̂ محمود رشيد محمد مصط 37.50                   
0012354938 احمد محمد عبدالرحمن النج� 2,300.50            



0006545522 6 الجزيرى GHاحمد حس Vع 8,539.50            
0019941589 شيخه خليفه عيj عبدالرحمن الجرمن النعي� 284.00                
0049666624 ̀ عبيد مبارك فاطمه مو 647.20                
0064570709 قويدر ابوبكر بفلح 500.00                
PK00869533 MUHAMMAD SALEEM KHAN 22.50                   
0033850562 راشد خالد صالح غانم الكوارى 10.40                   
US00754861 ROBERTO JOSE KRIETE 2,322.00            
0091231230 يف عبدالخالق عبد+ عبدالرحمن ال�_ 816.20                
0023494524 ريما عبدالرحمن حسن 216.90                
0007382525 عبدالمختار غ6r محمد 25.00                   
0040986375 فاطمه ثا67 المرر ب6r ياس 647.20                
0062100245 ى G]حريف محمد المر المه 2,420.00            
0060290608 ى G]محمد المر محمد المر المه 70.00                   
SA00453744 عبدالمجيد بن غرم + بن عV الزهرا67  11.70                   
EG00638143 عماد الدين عبدالنOr صادق 460.10                
0071181043 محمد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 12.30                   
IR00986304 EHSAN REZA AKBARIRAD 55.90                   
IQ00128761  6 GHخالد غيدان حس 100.00                
0048413786 ميثاء مانع ح�_ بن راشد 647.20                
0005928474 عمر مروان احمد الغرير 2,300.50            
0039631763 bشمسه حارب المزرو 2,300.50            
UK00329874 ABBASALI MERALI 1,250.00            
PAK0020167 ALI REZA MOHAMMED ALI EBRAHIM 1,000.00            
JO00325822 ريما عثمان صالح اسعد 1,500.00            
IQ00921876 محمد عV محمد حمدان 400.00                
LY00569876 عبد+ الهيj_ الزيدا67  196.50                
0021479047 عادل محمد عبدالعزيز احمد السويدى 1,218.90            
JO00452563 مازن محمد عثمان محمد 100.00                
IN00605125 FATIMA MOHAMMED QURAISHI 150.00                
IN00386736 SUKUMARAN UNNIKRISHNAN 400.00                
0019662933 wعبد+ فاضل عبد+ احمد العبدو 10.00                   
0034674736 نجاه عبد+ محمد 435.00                
0035917432 حنان احمد عبد+ سالم بالعالء 7,500.00            
IN00047629 MOHAMED FAIQUE BARMAWAR 200.00                
0070715915 محمد عبد+ راشد سيف الفال` 321.80                
PS00364522 عماد وليد الشيخ حسن 224.50                
0099876123 امل نزيه حليق 215.00                
JO00275625 وليد صالح سليمان سالم 200.00                
JO00542297 طارق عV بش[G حمدان 154.00                
JO00249737 سل� حسام ابراهيم ابوطوق 62.80                   
USA0023989 USSAMA FAISAL TAHA 19.80                   
EG00978398 نشات عشم واصف 1,720.00            
QA00004708 6 الدفع GHزياد عمر اسماعيل حس 25.00                   
IN00653247 FAKHARUDDIN NURUDDIN NALAWALA 100.00                
IQ00414054 فاديه دندون محمد االغا 7.00                      
0089812970 م زوجه ابراهيم هند محمد عبدالرحمن اال�_ 4,862.00            
0095585682 خديه مبارك عتيق خميس 1,210.00            
0098675565 خلود خالد محمد خليفه الفال ` 1,030.00            
0012943205 فاطمه خالد محمد خليفه الفال` 1,000.00            
0077879387 مليحه محمد طفيل 7.00                      
OM00346606 ناديه بنت سالم بن صالح الحشار 1,000.00            
IN00061289 MOHAMMED ALI NOCHOLY 50.00                   



0036575322 سيد ابراهيم محمد طاهر سيد عقيل هاش� 213.90                
0097652438 راهيل محمد طاهر سيد عقيل الهاش� 79.00                   
0005648701 محمد سعيد سالم سعيد بن سلومه النعي� 36.00                   
0013344856 م6r محمد صقر حرقوص 3.80                      
YE00817624 سند عبد+ محمد الحامد 188.80                
0041844338 سل� ابراهيم محمد الحساوى 647.20                
0043033330 ابتسام اسماعيل عبد+ محمد بوحميد 647.20                
0098689673 عفراء اسماعيل عبد+ محمد بو حميد 647.20                
0001376522  Orاحمد محمد عبدالقادر دباش  المصع 2,484.50            
0004611881 ورثه المرحوم احمد عبدالرحمن الرحمه 100.00                
0020656344 عV عبد+ غانم عV الفال` 920.00                
0015223629 مريم سلطان راشد حميد السويدى 1,230.50            
0083810966 6 صقر GHخالد مراد سالم 334.00                
0094700774 محمد عV محمد حسن المال 64.00                   
0041651630 سالم احمد محمد بن سلوم الفال` 1.20                      
0011253859 سيف عبد+ محمد 615.20                
0035033518 مريم سالم راشد 615.20                
0054704661 امنه سيف عبد+ محمد 615.20                
0087412392 محمد سيف محمد 615.20                
0036403482 نادره عبيد خلفان سالم الرضه 1,696.40            
0099287625 ى G]محمد حارب خميس  المه 80.00                   
0078916970 ى G]جميله سعيد ماجد المه 1,687.00            
0009455945 ى G]عبد+ سعيد ماجد سعيد المه 40.00                   
0017386959 بدريه سعيد حسن احمد �دوه 844.10                
BH00821692 وك دانه فيصل عV الم[� 850.00                
0009815244 سعيد حميد عبيد الزرى 210.00                
0007635726 ياقوت عV سويد الريا¦ 310.80                
0028742422 موزه احمد راشد العبار الفال` 230.50                
0045398621 خالد يونس  عV يونس  كلبت 60.00                   
0078503122 فاطمه يونس  عV يونس  كلبت 40.00                   
0007426088 ى G]احمد سعيد احمد الختال المه 944.50                
0067376621 نوال عV عبيد عيj السويدى 100.00                
0068358058 ى G]سلطان عبد+ محمد بن حارب المه Vع 0.10                      
0041051763 فاطمه بالل عV عوقد 335.00                
PS00872448 وليد محمد سليم بركه 537.50                
0081684864 صالحه ثا67 سيف محمد بالمينون 3,882.40            
0094525679 عفراء محمد سيف 615.20                
0007484792 مريم احمد محمد البس� 900.00                
0077299707 عبد+ حارب بن حارب 2,442.00            
0079866211 jمحمد العي jمحمد عي 580.00                
0087727083 ميثاء سهيل راشد العبار 44.10                   
0009374841 خديجه ربيع بالل 615.20                
0002400600 نايف محمد حسن عبد+ المطوع 175.50                
0071206926 يفه محمد اوغان محمد _� 2,321.40            
0080165605 جاسم محمد عبداللطيف عبدالرحمن ال�كال 615.20                
0011071987 عمر السيد عبد+ السيد مرت�6 الهاش� 377.90                
EG00036941 هشام محمد السيد مقداد 500.00                
0028241682 كلثم محمد يوسف عبد+ الشيبا67  950.50                
0062180251 Vفاطمه عبدالرحيم محمد ال ع 1,230.50            
0095738571  _̀ غانم محمد زمان البلو 2,342.20            
0090515089 غلوم محمد زمان ابراهيم 1,342.20            
0079526135 فاطمه عV ماجد العجيل 1,305.40            



JO00581352 سارى سم[G محمد ابو منشار الحرباوى 100.00                
0086411755 يف نظام عبدالرحمن نظام محمد �_ 46.00                   
0095417253 V6 ع GHاحمد جمعه حس 46.00                   
0014460515 ى زوجه سالم سعيد G]عاضد راشد المه Vلي 1,300.50            
0056951818 Vعبد+ اه Vعبدالرحمن محمد ع 120.00                
UK00787654 ZIAD JAWAD ALI AL-JAWHARJI 162.20                
JO00994852 Vبسام اسماعيل محمود ع 800.00                
0032147856 احمد ماجد عV العجيل فال` 98.00                   
LB00742598 Vماهر محمد رجب الجبي 2,300.00            
0007508109 احمد العبد احمد بن يهويل 2,309.50            
0006955148 موزه احمد العبد احمد بن يهويل 1,241.50            
JO00645585 انطون باجس  عيj نجار 3,000.00            
LB00096314 الياس  رشيد االشقر 1,706.20            
EG00221547 وليد محمد ابراهيم خليل 585.00                
OM00394218 فتحيه بنت احمد بن عبد+ ال عمر 1,053.50            
0005767672 ى G]شيخه عبدالرحيم خليفه محمد سعيد المه 1.60                      
0087150168 شذى محمد خليفه محمد العبيد+ السويدى 1.20                      
0096131565 jخليفه محمد الشام Vع 12.30                   
0015224884 طيبه محمد يوسف عبد+ الشيبا67  600.20                
0002582221 محمد سعيد سالم بن هزيم السويدى 400.00                
0007987711 منصور عبد+ احمد الجزيرى ب6r تميم 300.00                
JO00980744 محمد محمود محمد شعبان 611.50                
0005555666 6 الفال` GHرابعه احمد عبد+ بو حس 1,193.40            
PK00327458 MUHAMMAD HUSSAIN SHAH 327.20                
UK00842516 RAJNIKANT CHIMANBHAI PATEL 100.00                
IN00856526 SANGITA KAMLESH OR CHANDRA MAGANLAL 50.00                   
IN00680782 BALAKRISHNAN VENUGOPAL 500.00                
0013882051 ماجد جمال محمد عبيد بوشقر الفال` 1,075.00            
IN00258741 PATHROSE JIMMY PARAMBIL 100.00                
JO00654231  6 GHايهاب احمد شفيق ياس 100.00                
IN00586499 IMTIYAZ KALSEKAR 1,109.40            
JO00658924 رائد الياس  ميخائيل فانوس 17.30                   
IR00097406 LEILA SAMARBAKHSH SHOKROLLAH 245.30                
IN00384556 GAUTAM RAGHANI 77.50                   
0057856626 حصه محمد عV عبد+ 1,230.50            
0065898936 محمد عV عبد+ 1,230.50            
IN00516590 POOJA MURGAI TANEJA 5.80                      
0035119123 عاشه سعيد ضا� 1,429.70            
SY00484632  O]6 اس GHهوازن ام 673.60                
0025475553 حمده محمد معضد 647.20                
0005404236 حصه عبيد خلفان ضا� بن تميم 615.20                
0009301544 محمد عبيد خلفان ضا� بن تميم 615.20                
0026123693 عV عبيد خلفان ضا� بن تميم 615.20                
0053363319 هند عبيد خلفان ضا� بن تميم 615.20                
GR00595325 SONIA KASSAPOGLOU 550.00                
LB00313265 6 زريق GHحس Vع 299.50                
IN00192877 RIZWAN AHMED HINGORA SHAIKH MOHAMED 20.00                   
0070566655 محمد احمد محمد سعيد 12.30                   
0099500549 احمد محمد احمد محمد سعيد 12.30                   
SY00235628 احمد صالح الحمود 0.30                      
IN00582695 ASHOO CHANDRAKANT AGARWAL 50.00                   
JO00447638 عالء يوسف عثمان الرم� 120.00                



0001855484 V6 ع GHعلياء احمد عبدالحس 1,230.50            
IQ00258640 وق رياض  مدحت منيف _� 1,575.00            
IN00087132 MANISH MEHRA 100.00                
LB00325488 فيصل سلمان عبدالخالق 100.00                
JO00852578 عبدالرحمن صادق عبدالرحمن النجار 420.00                
LB00569362 KARIM MOUSSA ESTEPHAN 3,000.00            
CA00745296 SHEREEN AHMED GAMAL EL DIN 240.00                
IN00364541 DINESH PUROHIT 100.00                
IN00650575 GORDON GILBERT 100.00                
KE00649960 SHARIFFA MWAULA ABDALLAH 31.30                   
NZ00324792 HADLEIGH JAMES FORD 110.30                
LB00758476 سامر محمد الزين 1,048.00            
EG00412269 عمرو صالح الدين احمد حسن 560.00                
IN00541061 SHAH SYED ASAD ULLA 300.00                
UK00394504 TAMER ODEH 60.00                   
CA00985670 OSAMAH HUSSAMEDDIN 1.80                      
PS00654755 احمد غازى اسماعيل 354.70                
MY00265950 KUMARAN NOWURAM 320.00                
JO00829613 wى جريس  الغواoجريس  ن 295.00                
LB00262588 CHRISTIAN FARAJ ABBOUD 199.50                
IR00231485 POUYA YOUSEFI 2,300.00            
IR00652534 ALIREZA AKBAR RAFIEI 11.00                   
FR00045107 HAFEEZ AHMED KHAWAJA 100.00                
IN00251488 GOPINATHA RAO GIRISH 5.00                      
0036127386 سالمه سعيد عبد+ قريبان قريبان 615.20                
AU00647355 JOSHUA DAVID ABOOD 78.50                   
0089340844 علياء محمد غالب هادوم بالهادوم 687.80                
TN95884776 هنده بنت حميده الغضاب 183.60                
UK00589974 AHMED IQBAL BANGEE 70.00                   
IN00474528 SAIFUDDIN FAKIR MOHAMMED 0.10                      
IN01258369 SYED ILIYAS AHMED 1,000.00            
EG00614365 احمد رمضان عبدالمعتمد حسان 400.00                
0055986532 عمر غالب عبداللطيف البسطا¦ 365.00                
US00546851 AHMED SALAM AHMED 440.00                
LB00256433 وليد توفيق اسحاق 35.00                   
LB00997851 سيمون سم[G سالمه 35.00                   
ES18061974 DAVID IGNACIO FERNANDE MUNOZ 300.00                
JO00632523 امال محمود كامل صالح 262.00                
IN11203254 SHAHID AHMED 150.00                
USA0085321 RAPHAEL RAYMOND NOURAFCHAN 125.00                
JO00420015  O7محمود سليم المغر G]سم 50.00                   
JO00689201 عV زعل عV اصبيح 30.10                   
PK00951745 QAISAR AYUB TAHIR 70.90                   
USA0015451 KASSEM MOHAMAD TFAYLI 100.00                
IN00742547 KETAN PRAVIN PANCHAL 632.20                
SY00871661 خالد جميل سلمون 100.00                
IN00879989 PARTH RAJNIKANT TRIVEDI 255.00                
LB00463216 بايسانت حسام الدقدو��  40.30                   
IN00365917 IMTIAZ BADRUDDIN BOGHANI 300.00                
0037072449 م6r احمد زوجه عبد+ راشد عيj م̀و 177.00                
EG00770578 زينب عبداللطيف محمد عبدالرحيم 18.70                   
0096427515 سعيد عبيد محمد عبد+ العرى 50.00                   



SA00156966 Eمحمد ابن زيد ابن ب� السبي 250.00                
0037171273 فاطمه عV راشد عبد+ النعي� 2,300.50            
0033581505 ضا� احمد حسن احمد 615.20                
0004369649 نا�O الحاى مبارك احمد عبد+ 120.00                
0057973932 عبد+ عبيد �ور عبد+ 29.60                   
0017053424  6 GHمحمد سالم Vصالحه ع 615.20                
CAN0063514 AHMED FOUAD ABU EL KADER AHMED 60.00                   
LB00722813 Vاسامه كمال الع 60.00                   
PAK0012927 AMIR BASHIR ATARA MOHD BASHIR 47.00                   
IN00162891 ASHOK JAIKISHINDAS NANKANI 2,260.00            
IN00933454 VIRAL BHARAT 200.00                
AU00014714 JIHAD SULAIMAN 266.80                
YE00364597 انور ثابت احمد سعيد 400.00                
0048455713 محسن محمد عبد+ الصايغ الغافرى 110.00                
IN00480108 YOUSUF BIN HASAN 0.90                      
0023821330 سلطان راشد سعيد راشد المرموم 97.00                   
0006654624 خالد حسن محمد يوسف الجابر 212.50                
PAK0045241 SYED WAQAS HASSAN 125.00                
0099809454  _̀ نوال عيj الحلو زوجه محمد غلوم البلو 93.30                   
0047858563 Vاه O]اك Vعبد+ ع jعي 100.00                
IN00645874 HASINA ABDUL KADER SHAIKH ABDUL GAFOOR 50.00                   
0076901715 6 عبد+ بن خرده GHغالم حس 709.80                
0040925801 نسيم شيخ محبوب محمد زوجه سيف راشد بدواوى 1,230.50            
0057043854 حصه محمد عبدالرحيم الجزيرى 20.90                   
0070055964 فاطمه خليفه محمد ولد الطويله 1,230.50            
LB00708060 الب[G سيمون لورنزو 120.00                
LB00213480 حبيب سا¦ ريحانا 75.00                   
EG00098894 نادر فايق ناشد 184.40                
EG00882651 ليليان صديق انطون 88.30                   
YE00452088 صالح عبدالقوى ثابت 190.00                
YE00361817  6 GHمحمد ثابت محمد حس 27.00                   
LB05101979 حاتم جميل مكارم 4,670.00            
0054193824 حسن عV حسن ماجدى المرزو��  1,780.20            
0009009000 6 يوسف مطر GHفاطمه محمد حس 343.00                
LB00478199 سليم نور الخورى 165.70                
0005792186 ابراهيم محمد عبدالعزيز احمد السويدى 3,078.30            
0091682680 ساره محمد السيد سليمان زوجه ابراهيم محمد 332.30                
0027652545 جمال احمد ابراهيم احمد 1,531.60            
0015647151 احمد سعيد حميد عبد+ العرج السويدى 200.00                
0028726562 ى G]محمد المه Vمحمد خليفه ع 890.00                
0046523900 احمد سيف سهيل سيف المرى 5.20                      
IN00788541 SANJEEV PAUL SINGH 200.00                
0052406200 عV مصبح عV ضا� 1,776.00            
JO00187265 اسامه احمد عV العنساوى 44.50                   
YE00678540 كمال محمد احمد السعد 100.00                
LB00257899 خزاb خليل ابراهيم ابوابراهيم 935.00                
0024616067  Oنداء راشد احمد الح� 1,150.20            
0047647275  Oراشد احمد محمد الح� 237.50                
0002514768 bزوجه عبدالخالق الدر Oهنادى محمدالطني� 100.00                
IN00351748 PARAMESWARAN HARI HARA SUBRAMANI 275.00                
0063318502 حنيفه محمد عV ارمله خليفه بن كريشان 1,419.90            
0023643768 محمد خليفه محمد خلفان بن كريشان 1,230.50            



0004501080 عائشه عبد+ عبدالرحمن المنصورى 100.00                
0001804448 طارق احمد عبد+ احمد جابر بالشاالت 20.90                   
0004661219 مروه احمد عبد+ احمد جابر بالشاالت 20.90                   
0035679068 ساره احمد عبد+ احمد جابر بالشاالت 20.90                   
0036946998 مريم احمد عبد+ احمد جابر بالشاالت 20.90                   
0044085869 نوره احمد عبد+ احمد جابر بالشاالت 20.90                   
0030147020 ̀ محمد عV محمد عV مو 450.00                
0050919417 ̀ حسن محمد عاشور مو 1,014.80            
0077368119 مريم يوسف محمد سعيد 323.60                
0019091524  6 GHزا محمد حسن عبد+ شاه G]عبد+ م 500.00                
0019995811 خديجه سهيل زهران سهيل 42.30                   
CN00547811 HE JIAN MIN 3.60                      
0003543698 عبد+ عيj عبداللطيف ال�اح 1,150.20            
PAK0052118 ZUNARA SHUAIB MUHAMMAD SHUAIB ANWAR 28.50                   
AU00577321 SHAMEELA ESSOP 400.00                
0006650653 يوسف محمد خليفه سلمان بوذينه السويدى 373.80                
0007447638  _̀ خالد جمعه جالل جاسم البلو 100.00                
OM00425563 عائشه بنت محمد بن عبد+ السعدى 268.30                
OM00879525 عV بن احمد بن عبيد السعدى 268.30                
0020316585 امنه محمد احمد زوجه احمد عV عبيد السعدى 100.60                
0001251290 راشد احمد عV عبيد السعدى 87.30                   
0001251291 عبيد احمد عV عبيد السعدى 87.20                   
0001251292 عV احمد عV عبيد السعدى 87.20                   
0001251293 محمد احمد عV عبيد السعدى 87.20                   
0051680203 شهاب احمد عV السعدى 87.20                   
0005444000 شمه احمد عV عبيد السعدى 43.70                   
0002197225 خوله احمد عV عبيد السعدى 43.60                   
0005442200 بشاير احمد عV عبيد السعدى 43.60                   
0005455220 فاطمه احمد عV عبيد السعدى 43.60                   
0006521012 ه احمد عV عبيد السعدى G]ام 43.60                   
0041427116 خلود احمد عV عبيد السعدى 43.60                   
0065245818 اسماء احمد عV عبيد السعدى 43.60                   
0070652877 ابتسام احمد عV عبيد السعدى 43.60                   
0025276166 ناهد درويش  بالل  فرج 1,150.20            
0027183515 عوشه عV سلطان 1,444.50            
0022626936 صالحه محمد يوسف لوتاه 153.50                
0006593866 موزه جمعه الماس  مبارك 300.00                
0022409930 علياء راشد مفتاح راشد النعي� 117.50                
0056859744  _̀ صالح جميل شانبيه هيكل البلو 5.00                      
0067933228  Orاحمد عبد+ حميد الكت 1.80                      
EG00854526 لوريس  عازر نخله بخيت 150.00                
0060445898 سليمه عV القر̀_ زوجه يوسف احمد الخياط 360.00                
YE00875421 bصالح بامر Vصالح ع 100.00                
0064637561 صقر عبد+ صقر احمد المرى 2,420.00            
0071449992 علياء عبيد حميد سويره الفال` 2,420.00            
0080425317 عبد+ صقر احمد المرى 2,420.00            
0045478975 jمحمد حارب محمد سعيد الشام 290.00                
0081377415 jزايد حارب محمد سعيد الشام 290.00                
0038626623 شما ماجد سيف ماجد الماجد 2,307.30            
0054769189 سه[G محفوظ احمد مقبل القدي� 500.00                
0058675455  O7محمد الزعا Vع Mنا 280.00                
IN00871251 PAREKH KAMLESH SHAILENDRA 200.00                



0026502447 حليمه محمد زوجه محمد يوسف عبدالكريم خماس 2,300.50            
0089618144  �rراشد محمد الرمي 1,425.50            
0002611587 نوره صالح الهاجرى زوجه عبد+ محمد 20.00                   
FR00674450 GHOUSSOUN AL SAWAF 200.00                
YE00548541 صالح خميس  صالح الجابرى 72.00                   
0002686073 ماجد خالد محمد عبدالرحمن بن حافظ 12.30                   
0041145134 حصه خليفه حمد بوشهاب 12.30                   
0042111150 فاطمه محمد حسن 12.30                   
0065014350  _̀ قم[O درويش  محمد البلو 12.30                   
0073795877  _̀ احمد قم[O درويش  محمد البلو 12.30                   
0081781036  _̀ مسعود قم[O درويش  محمد البلو 12.30                   
BD00786543 TASKEEN ATHAR AHMED 32.00                   
0021716754 عائشه محمد عبدالكريم 2,300.50            
0006542456 طارق سعيد عV صالح النومان 300.00                
0005447821 6̂ الشيخ ابراهيم 6̂ محمد مصط مصط 50.70                   
0068782903 رجاء محمد كدفور كدفور 370.00                
0065741639 غيث راشد سعيد عV بن غيث السويدى 0.30                      
0002299229 عامر و سلطان و عادل و عبد+ 4,300.00            
0087867847 Vالسبب الع Vماجد سلطان عبد+ ع 6.00                      
0006119871 6 عV كامكار GHمالك عبدالحكيم عبدالحس 100.00                
0007111881 6 عV كامكار GHايه عبدالحكيم عبدالحس 100.00                
0008255569 6 عV كامكار GHاالء عبدالحكيم عبدالحس 100.00                
PK00129864 ABDUL MOID FARUKI QAYYIUM FARROOQUI 300.00                
0007790555 فاطمه سالم عبيد البادى 100.00                
0095418938 نجيب محمد هادى محمد رسول الخاجه 18,000.00         
0031425102  �rمحمد راشد سعيد الدليل الرمي 100.00                
0001212507 Vسعيد عبد+ عبدالملك اه 107.50                
0086545267 6 العامرى GHصباحه حمد حمود شن 11.00                   
LB00271434 خلدون مفيد الزعيم 2,309.00            
0004556310 يعقوب يوسف عبدالرحمن بن حافظ 700.00                
UK00545480 HILDA HAGHIGHI 210.00                
UK00052186 MOHAMMED IMRAN  KHAN 78.00                   
0098583804 م6r عبيد خليفه عبيد الظباح 1,150.20            
0090611840 فاطمه عبد+ محمد فكرى 1,311.50            
0057045938 شهاب عبدالرحيم عبدالكريم الزرعو67  115.00                
PK00139501 ZAINUL ABDIN MOHAMMAD NISAR 75.00                   
0045729111 حارث ابراهيم حسن عبد+ 20.00                   
0095684258 مطر جمعه يوسف م̀و 1,150.20            
LB00631174 FADI ALBERT FAZAA 9.50                      
0046399818 كدفور جمعه عبد+ بيات الفال` 2,120.00            
0081310435 عبد+ جمعه عبد+ بيات الفال` 938.10                
IN00321032 RAYMOND JOSEPH MENDONCA 45.00                   
0033832469 احمد عبدالعزيز احمد عبد+ لوتاه 123.70                
0008624098 محمد احمد عV الكيتوب 457.50                
0002509413 ف محمد جمعه محمد صالح �_ 4,541.00            
0040068664 jعائشه سالم محمد الشام 1,075.50            
0005501199 سميه عبدالرحمن سيف ال صالح 8,333.90            
0002114491 بدريه عV محمد ابراهيم 2,420.00            
0094890777 مريم مبارك صالح القعي� زوجه نبيل 2,300.50            
EG00329810 6̂ جوده هشام احمد مصط 400.00                
PS00256958 مهند را�6 عبدالحميد خنفر 90.00                   
PS00753145 ̀ عبدالحفيظ غياث مو 1.50                      



0047390958 jراشد خليفه راشد سبت الشام 1,000.00            
0028579750 شيخه خالد ب� محمد السويدى 23.00                   
0041937102 راشد خالد ب� محمد السويدى 23.00                   
0035033244 خالد ب� محمد السويدى 0.80                      
0044486948 حمدان خالد ناM مختار ناM االنصارى 150.50                
0065948325 ميثه خالد ناM مختار ناM االنصارى 150.50                
0072171197 مريم سلطان محمد الركن 1,230.50            
0006162347 فاطمه درويش  محمد المرى 50.00                   
0002264542 ثريا محمد رضا مسيح االنصارى 7,000.00            
0009888998 سالمه محمد جمعه زوجه ثا67 معيوف سعيد 849.00                
0077176171 اسامه عV ابراهيم القرقاوى 1,000.00            
IR00023365 ABDULRAHMAN YOUSUF HOUSSAINI 50.00                   
JO21002125 بركات صالح سعيد سالمه 125.00                
0012336998 شهالء احمد محمد سليمان بن سليمان الش� 85.10                   
0098598357 شهاب احمد محمد سليمان بن سليمان الش� 11.10                   
0012335587 عبد+ احمد محمد سليمان بن سليمان الش� 8.00                      
0037189168 6 بن لوتاه GHشيبان محمد حس 32.20                   
0045108472 مروان منصور محمد عبد+ حا�O العو�6  307.60                
0031661890 سم[G عبدالغفور جالل الزى 4,561.70            
CA00544215 SAEED MOHAMMADI 4.50                      
MU00994523 MOHAMMAD KHALILL ULLA NEETOO 159.00                
FR00986755 FREDERIC GERARD CLAUDE 90.30                   
FR00547844 FREDERIL CHRISTIAN JALQUES 42.00                   
LB00429559 NANCY TANNOUS 20.00                   
0009191206 خوله خليفه راشد ماجد لوتاه 129.00                
0005655323 ه عمر احمد محمد بن دسمال المرى G]م 1,900.00            
UK00148754 NEIL VINCENT BROWN 169.00                
0052216834 اسماء ابراهيم مبارك زوجه محمد عبدالكريم 190.30                
IR00675022 بهرام اسداله بهروزى هما 100.00                
0064232473 عبد+ حسن احمد عبد+ مفتاح 150.50                
SY00256899 احمد جمال انور الشيخ 850.00                
DE00216298 CHRISTOPH HEINEMANN 20.00                   
0078913761 مروان محمد بن عابر 1,150.20            
0086451215 امل عبدالرضا كاظم حسن موسوى 230.00                
0005291707 Vمحمد هاشم عباس  ع 35.00                   
0076132966 عمر عبيد غباش 1,440.80            
0034418574 خلود احمد يوسف زوجه عبدالكريم احمد 2,321.40            
IN00471740 MONIKA DATTA 100.00                
EG00654784 هايدى عوض + ابراهيم عطيه 503.90                
0078134690 يوسف احمد صالح احمد ال رشيد 280.30                
0093523537 ى G]محمد راشد دعفوس  راشد المه 912.50                
0052812557 ى G]امل سالم غليطه زوجه دعفوس   راشد المه 494.50                
0048618203 حبيب سلمان محمد جاسم القميش 370.00                
0054346629 عائشه خميس  سيف زوجه خلفان محمد السويدى 535.00                
IN00825144 KUMAR PREMJANI AMIT PRADEEP 100.00                
LB00129847 اج O]نديم نورالدين ال 200.00                
0082787031  _̀ عV محمد جاسم كماw البلو 2,321.40            
0022651156  Uيوسف عبد+ السيد محمد الهاش� 4,800.00            
0073731535 اسماء السيد محمد عV الهاش� 1,565.00            
CA00875334 LINA KOUATLY 564.00                
0028638422 نجاه حبيب جاسم العكراوى 1,160.60            
0001883991 علياء سعيد حمد سعيد بن عتيق الفال` 120.00                



0035282909 فاطمه محمد عبد+ زوجه سعيد حمد بن عتيق 100.00                
0012559040 ميثاء سعيد حمد سعيد بن عتيق الفال` 29.30                   
0089982396 خليل سعيد راشد عبيد بالعر· 31.60                   
0085406207 غانم سالم محمد الحمادى 135.40                
0041192277 عائشه غانم سالم محمد الحمادى 75.20                   
0023922081 Vعادل عبدالعزيز محمد ع 2,536.90            
0052957071 عبدالعزيز محمد عV محمد 1,253.50            
0033076134 خالد عبدالعزيز محمد عV محمد 155.20                
0053698808 مطر سعيد دعفوس  المنصورى 480.00                
IN00362595 MOOL CHAND 4,500.00            
IN00586239 SUNIL LALWANI 240.00                
0072670990 زينب عبد+ عV القميش 2,841.90            
0045355044 امينه عبد+ حسن القميش 2,625.10            
0041658122 غاليه ابراهيم حسن عV القميش 1,253.80            
0091224784 فاطمه يوسف محمد البحرا67  1,230.50            
0004719679 Vفوزيه عبد+ القميش  زوجه يعقوب ع 5.20                      
0069572343  _̀ عV حسن محمد عV البلو 2,986.70            
0004881565 سعيد عبد+ لشكرى اسماعيل 67.50                   
0070679244 Vمحمد ابراهيم ع 6.50                      
JO00495847 دعاء حسن معروف الحاج حسن 410.60                
0019173847 خالد محمد عبدالكريم محمد عبد+ 406.80                
0078200074 عبدالرزاق عV عبدالرزاق المد67  2,741.40            
0018906827 امنه عبدالرزاق عV عبدالرزاق المد67  2,462.80            
0019528109 رؤى عبدالرزاق عV عبدالرزاق المد67  2,462.80            
0094126507 ى عبدالرزاق عV عبدالرزاق المد67  ب�_ 2,462.80            
0021197140 مريم جاسم محمد 500.00                
0012644272 6 صفر الجس� GHمعصومه حس 189.20                
0029773939 سيد عدنان سيد محسن سلمان العلوى 653.00                
0007360648 سيد عبد+ سيد محسن سلمان العلوى 160.00                
0093609329 فاطمه سيد عبد+ سيد محسن سلمان العلوى 70.00                   
0032618196 عائشه عبيد محمد التاجر 2,300.50            
0096883589 موزه حمد احمد سند 2,300.50            
0020651357 حميد سعيد محمد سعيد 647.20                
0005665952 احمد عبدالقادر احمد الهاجرى 180.00                
0082349524 عيj فاروق عبدالكريم فاروق 0.20                      
0057150972  _̀ عبد+ حسن محمد البلو 234.20                
0083049716 6 السلمان GHوليد ابراهيم حس 8.00                      
0028525672 ريم عV عبد+ سيف بالجافله 50.60                   
0055264884 عوشه عV بالجافله زوجه محمد بالجافله 19.50                   
0005489654 عV عباس  حسن الحاج 1,000.00            
0047290331  6 GHعبد+ عبدالرحمن عباس  مهدى الشاه 433.90                
0035350668  6 GHزوجه عبد+ الشاه V6 ع GH6 حسrم 215.00                
0002571451 م6r محمد حسن زوجه عيj ابراهيم عبد+ 2,464.20            
0052502701 6 عبد+ حيدر كافن GHحس 2,300.50            
0099521022 6 عبد+ حيدر GHهدى حس 103.20                
0069458633 شيخه سويدان خميس  خلفان بالجافله 688.20                
0099853015 حمده سويدان خميس  بالجافله 157.20                
IN00745330 SAMEER DEVENDRA DESAI 610.00                
0033456784 ناM عباس ناM عV ناM الحواى 2,300.50            
0066778485 عباس  ناM عV ناM الحواى 1,000.50            
0077252932 عV الشيبه كتوت 1,230.50            
0006589218  _̀ فريده غالم عV محمد البلو 200.00                



0091292106 حصه غلوم عبد+ زوجه يوسف الشيبا67  3,354.60            
0018978759 عبد+ غلوم رضا عبد+ بن مسيح 2,627.20            
0077662809 محمد احمد عبد+ المرزو��  300.00                
0088331974 مريم غلوم رضا عبد+ بن مسبح 200.00                
0094542548 عبد+ عV محمد السمي� 250.00                
0020484442 راشد محمد عبيد محمد عبد+ الحمادى 1,830.50            
0028244545 محمد عبيد محمد عبد+ الحمادى 267.70                
0001502588 منصور محمد عبيد محمد الحمادى 150.00                
IR00589511 مرت�6 محمد طاهر جعفرى 47.30                   
0093979461 امينه غانم محمد زوجه عV جمعه ابراهيم 1,150.20            
0082988003 عV جمعه ابراهيم عبد+ اللنجاوى 1,126.90            
YE00256911 ان O]ج Mعبدالسالم محمد نا 5.00                      
0023077312 سعيد محمد عV سيفان 2,321.10            
0072894543 شيخه عV صقر 2,300.50            
0017415546 محمد خليفه عبد+ حميد بالهول 1,000.00            
0004780017  _̀ فيصل محمد غالم مراد عV البلو 23.90                   
0006566151 Vعائشه احمد حسن عبدالرحمن الع 21.00                   
JO00788548 ̀ سلمان ابوزايد ابراهيم مو 544.80                
CA00523014 ELESAR IBRAHIM ABU ZAYED 290.00                
0043922815 عبد+ مهدى حسن مهدى 1,300.00            
0008638537 مهدى حسن المهدى 70.00                   
0033052465 حسن مهدى حسن المهدى 3.70                      
0062154653 عبدالعزيز عباس  جمعه القصاب 2,420.00            
0034866992 جمعه محمد الش� 59.80                   
0005822079 هدى محمد عبد+ الماس  الفال` 73.20                   
0039160641 مديه عV سيف خلفان بالجافله 709.80                
0086443000 حمده ثا67 ماجد 645.00                
0006255558 احمد محمد عبيد ثا67 الفال` 430.00                
0006745555 ندى محمد عبيد ثا67 الفال` 430.00                
0002563221 6 مشحوم المنصورى GHخميس  محمد حس 500.00                
0038502430 فريد حسن عV حيدر شانبيه 25.00                   
0004983462 احمد محمد احمد محمود رحي� شهوارى 3.90                      
0045458700 V6 جابر ع GHورثه المرحوم ياس 500.00                
0063426024 عV احمد عبد+ حسن النجار 7,937.80            
0090915226 دالل درويش  زوجه عV احمد عبد+ النجار 2,944.10            
LB00401652 wباسمه محمدعمر نصو 0.10                      
0071693878 خالد رضوان عبدالرحمن محمد ال ب�_  400.00                
0065960229 Vفوزيه احمد محمد زوجه حسن محمد احمد الع 230.00                
0012557898 عبد+ السيد حمدى السيد محمد الهاش� 60.00                   
0076313176 مه[G خميس  عبيد بن مسحار 211.90                
0027781314 نجالء محمد عبدالكريم محمد 215.00                
SY00845173 غياث الدرويش 396.30                
0062434090 6 هاشم GHكاظم السيد عبدالحس 914.20                
0055500648 سالم عV سلطان هالل السب̀و 14,302.70         
0001010170 احمد عV سلطان السب̀و 8,287.50            
0097081648 Vحمده هالل مرشد الهام 2,420.00            
0084170350 حصه سلطان عV سلطان هالل السب̀و 2,300.50            
0055199272 عV سلطان عV سلطان هالل السب̀و 2,290.50            
0009987779 فاطمه سالم عV سلطان هالل السب̀و 2.30                      
CN00214323 FU GANG 236.50                
LB00785225 ابتهاج اديب قدوره 310.00                
0030731238 jحسن حميد حسن  خاتم الشام 20.00                   



0001082339 محمد احمد ناM احمد الخلصان 220.00                
0057810805 عفراء سعيد ثا67 محمد الدليل 647.20                
0024672517 تميم خلفان ضا� تميم 926.00                
0056683691 شمسه سعيد ضا� تميم 926.00                
0014911522 سهيل تميم خلفان ضا� تميم 884.30                
0017564174 حصه تميم خلفان ضا� تميم 884.30                
0024997878 احمد تميم خلفان ضا� تميم 884.30                
0027521834 روضه تميم خلفان ضا� تميم 884.30                
0053532901 ناM م[G عبد+ احمد خورى 7,646.10            
0012317977 سيف ناM م[G عبد+ احمد خورى 1,176.80            
0046907966 شيخه ناM م[G عبد+ احمد خورى 1,176.80            
0082724665 فريال محمد عالم خان زوجه ناM خورى 1,170.90            
0095531982 ميثاء ناM م[G عبد+ احمد خورى 1,170.90            
0021953910 شكرى صالح علوى يحGr ال بريك 1,410.20            
USA0012983 HANAN HAZAIMEH SHOJA 200.00                
0048963490 ابراهيم خميس  ابراهيم بن خميس 1,150.20            
0092878905 راشد ابراهيم خميس  ابراهيم بن خميس 1,150.20            
0035567617 خميس  ابراهيم بن خميس 615.20                
0081319258 محمد احمد راشد المرى 3,000.00            
0049104850 احمد محمد حسن احمد عبد+ 2,000.00            
0019876911 محمد حسن احمد 1,230.50            
0001924341 الخطوه االوw لالستشارات االداريه 38.00                   
0083938687 فاطمه سالم مال + سويس 1,355.90            
0078619302 مال + سالم مال + سويس 1,296.80            
0000987524 رw عدw عبد+ حساين 240.30                
0059118733 ثا67 قرواش  سعيد 1,500.00            
0015661677 احمد خلف عبيد خادم المرى 1,169.00            
0041209928 ى G]جمعه المه Vمحمد ع Vع 2,364.70            
0049695658 ى G]جمعه المه Vحمد محمد ع 1,591.10            
0004564091 فاطمه خميس  جمعه 562.80                
0039765778 M6 نا GHفاطمه حس 2,365.40            
0006954992 wغانم البقا M6 نا GHصفيه حس 195.80                
0084493773 wغانم البقا M6 نا GHمريم حس 195.80                
0083403057 ايناس  محسن الصفار 109.60                
0041181300 شيخه عبد+ جاسم محمد بن كلبان 40.20                   
0068048711 ناM عبد+ جاسم محمد بن كلبان 40.20                   
0030666488 خوله سعيد جمعه الهويدى 1.20                      
0004566662 كه الشعفار للنقليات ذ.م.م _� 4,800.00            
0008254566 خالد عV عبد+ الشعفار 1,000.00            
0002051388 راشد هالل عبد+ سعيد دميثان 2,440.60            
0023219602 ميثاء هالل عبد+ سعيد دميثان 2,440.60            
0047602376 سالمه فرج عتيق 2,440.60            
0006133221 وم خديجه محمد احمد زوجه محمود محمد م�_ 2,678.80            
0010080445 وم محمد محمود محمد م�_ 2,420.00            
0037993362 وم محمد نور محمود محمد رسول م�_ 2,420.00            
0043756830 وم محمود محمد رسول م�_ 2,420.00            
0002297554 ى G]خليفه بن غليطه المه Vمحمد احمد ع 2,300.00            
0003989346 يوسف فريد يوسف الخطيب 1,265.00            
0053956795 عيد سعيد محمد ضا� بن عم[G عمي� 3,000.00            
0014102251 jخالد راشد سيف سعيد الجروان الشام 4,000.00            
LB00054512 هبه فؤاد محمد فريد شهاب 100.00                
LB00458791 ف الدين ليال محسن �_ 87.00                   



0007382189 عبد+ احمد بدر عبيد البدور اليا` 211.40                
0027692066 محمد احمد بدر عبيد البدور اليا` 86.00                   
0096523148 سيف احمد محمدالعامري 18.50                   
EG00785533 احمد كمال محمد يوسف 211.80                
TN00885641  O7بن حمادى الغر wالشاذ 182.70                
MA00364527 امال اعريش 130.00                
ZA00972515 GRAZELDA BERNITA FRTIZ 43.00                   
0048994242 ميثاء محمد بخيت احمد الفال` 1,800.00            
0063310241 ماجد محمد بخيت احمد الفال` 1,800.00            
0063961047 نوره محمد بخيت احمد الفال` 1,800.00            
0071198004 احمد محمد بخيت احمد الفال` 1,800.00            
0092004025 شما محمد بخيت احمد الفال` 1,800.00            
0045007279 Vحسن زايد سعيد ال ع Vع 285.00                
IR02537222 FARAJOLLAH OSMAN ZARIF 111.40                
0063805462 حوريه حا�O عبدالرحيم محمد احمد 2,300.50            
0004753446 رقيه احمد محمد زوجه عبدالواحد عبدالرحمن 1,800.50            
0098455486 عبدالواحد عبدالرحمن حسن 750.20                
0087476563 عبد+ سلطان عبد+ ضا� ال بوعميم 561.00                
0004511474 علياء سيف معضد زوجه سلطان ال بوعميم 276.00                
SA00367810 ه عبد+ بالبيد G]من 121.00                
0051177439  _̀ جميل احمد محمد البلو 1,050.00            
0004955954 محمد عبيد خادم محمد 207.80                
0022946244 ابراهيم محمد عبد+ المرزو��  10.00                   
0027482982 نادره محمد هادى بلو� 4.10                      
0061261266 عيj عبد+ عبدالعزيز الحمادى 3,386.30            
0092191261 محمد عيj عبد+ عبدالعزيز الحمادى 2,386.20            
0096448850 بتول السيد عباس  السيد محمد السيد باقر 1,975.70            
0007513068 نجيبه السيد عباس  السيد محمد 205.80                
0009790762 jالشام Vناديه سعيد ع 36,224.40         
0087118613 ش� سالم احمد عبد+ الم̀و 36,224.40         
0005214140 عUV سلمان السيد محسن العلوي 1,310.60            
0001832462 زا عV حسن النجار G]امينه عبد+ م 40.00                   
0076234289 Mطالب ابراهيم نا Mمريم نا 40.00                   
0065236356 عV احمد عبيد عيj بوكرود المرى 537.50                
0003178944  �rعتيق عبيد حارب الرمي 3,539.20            
0003325256  �rاحمد عتيق عبيد الرمي 350.00                
0019993933 حسن محمد جاسم الجاس� 987.00                
0032679221  _̀ امل عبد+ غلوم شهداد عبدالكريم البلو 110.00                
0096121042 محمد سعيد خلف الغيث 10,000.00         
0092024857 V6 محمد ال ع GHعبدالعزيز محمد حس 2,300.50            
0058389896 رياسه عبدالرحمن سعيد احمد 43.00                   
0082813919 شيخه عبدالحسن اللوز 2,300.50            
0023862416 عبد+ صالح عبدالرسول عبد+ الشواب 1,150.20            
0049568545 ى G]عبد+ ام jعي Vزوجه ع Vعائشه ع 100.00                
LB00628969 جورج مارون حرفوش 5,000.00            
0050155337 ميثاء محمد سيد ي� فرج الهاش� 1.20                      
0099887530 6 ال ب�_  GHشاه Vاسماعيل ع 450.00                
0025315561  _̀ عمران احمد عباس  غلوم البلو 115.90                
0003795621  _̀ يوسف احمد عباس  غلوم البلو 30.00                   
0005521229 سالمه غريب سيف محمد 52.00                   
0003444308 ̀ محمد عب[G غلوم مو 22.00                   
LB00658448 Vمحسن محمد هرمش 200.00                



0060496382 محمد راشد سعيد راشد بن تميم 120.50                
0078965792 6 مرزوق ولد راحه GHعبيد سالم 20.00                   
IR00991753 ZAHRA VAHAB MARJANI 106.20                
0062700434  Orحمد �ور محمد سلطان الكع 609.00                
0056936878  Orمروان خلف عبيد محمد الكع 32.20                   
IN00650730 CHARIHAMKUDAM RAMAN SADANDAN 150.00                
IN00235989 HUSSAINI DAIRKEE 229.00                
0046544721 6 عبد+ عثمان المطاوعه GHحس Vع 1,874.90            
0001276359 6 عبد+ عثمان المطاوعه GHحسن حس 587.90                
0046773143 عV محمد حسن ابوطالب 3,712.80            
0005928383 مريم عبدالرحمن ابوطالب 3,597.80            
0014440505 6 محمد جنا� GHيفه مع _� 3,597.80            
0017622034 مريم عV محمد حسن ابوطالب 3,597.80            
0031145114 حسن محمد حسن ابوطالب 2,300.50            
0060653597 عزيزه عبد+ عبدالعزيز 2,300.50            
0072071242 فاديه فاروق عبدالقادر 0.60                      
0068199920 محسن علوى محمد الصا�6  460.00                
0014560987 6 الخويلدى GH6 محمد حس GHحس 12.30                   
0068735621 6 حسن الخويلدى GHجاسم محمد حس 12.30                   
IN00645931 LEESHA DEEPAK UTTAMCHANDANI 300.00                
0011441882 مريم محمد عV عبد+ 30.50                   
IR00680870 ى محمود فوزيه هش[� 24.20                   
SY00916472 مهيار فائز بجبوج 118.20                
JO00236532  Grايمن عبدالرزاق عبدالكريم التن 0.10                      
CN00648890 LIN JIALE 26,000.00         
0001077720 هاجر احمد يعقوب زوجه سالم حسن محمد 80.00                   
0005071959 Vهدى احمد محمد ع 80.00                   
0024081993 حمد ايوب محمد عبدالكريم الزرعو67  38.20                   
0004071995 محمد ايوب محمد عبدالكريم الزرعو67  19.90                   
0010102002 عائشه ايوب محمد عبدالكريم الزرعو67  8.40                      
0016062000 ميثاء ايوب محمد عبدالكريم الزرعو67  1.90                      
0020071998 سلطان ايوب محمد عبدالكريم الزرعو67  1.90                      
0025101996 فاطمه ايوب محمد عبدالكريم الزرعو67  1.90                      
0034241942 عائشه محمد عبد+ زوجه مالك عباس  سهراب 2,300.50            
0050571720 سهيله عبدالرحمن احمد عارف 1,187.50            
TZ00625413 RAZIYA ABDULHAMEED KASSAMAL KARIM 33.00                   
JO00372913 سعيد ابراهيم عبدالغ6r عبدالغفور 26.80                   
IN00253614 NEHA MANOJ 350.00                
0007727480 Vمسعود عبد+ محمد ع 3,130.80            
AZ00254983 NOVRUZOVA AYGUL FAMIL 220.00                
0019230764 Vنرجس  محمد حسن مال ع 38.00                   
EG00251165 عاطف احمد احمد م̀و 10.90                   
CN00976413 HAORUO CHEN 3,000.00            
0078265014 زيبا فرج مال ارمله عV سالم سعيد درويش 144.50                
CN00129071 ZHOU YUXIAO 110.00                
0008727023 امنه محمد حسن 1,118.00            
TH00382542 PREECHA NARULA 518.40                
0007992811  Orراشد سعيد راشد سعيد النق 2,150.00            
0005566848 jيعقوب ابراهيم عي 27.90                   
UAE0089846 GATE WAY GAMES L.L.C 2,600.00            
YE00236588 سالم ابوبكر عبود بن دحمان 100.00                
0005760793 هيا احمد محمد ابراهيم 2,535.00            



0041794920 امينه عبدالعزيز رمضان 2,535.00            
0054218571 سهام احمد محمد ابراهيم 2,535.00            
0004495717 6̂ احمد محمد ابراهيم الزرعو67  مصط 1,102.00            
0066339969 هويدا عبد+ محمد عبد+ الفال` 387.00                
IN00434241 AJAY BIKRAM SINGH 31,400.00         
CA00036792 ZUHAIR RABIA 1,300.50            
JO00852754 عدى فالح عبدالكريم الطويل 120.00                
0085019441 مهره محمد حمدان عبد+ 521.40                
0046869531 jرويه محمد حمدان عبد+ الشام 20.90                   
0007721564 V6 محمد صالح السهالوى ال ع GHيوسف حس 1,925.00            
0051841458 مريم عبد+ محمد الحاج 1,035.00            
IN00283073 ASHOK MOHANDAS LILARAMANI 500.00                
SY00290778 عبدالكريم محمد خلوف وهيام جمال الدين 7,230.00            
0016364681 احمد محمد احمد عبدالكريم 1,125.90            
0095164480 ̀ جمعه عبد+ مو 1,000.00            
IR00854766 MARYAM HADI BAHRAMI 228.50                
SA00978442 عبد+ بن ناM بن عبد+ الهنداس 428.00                
SA00125985 6 حسن OHنبيل بن محمد بن عبدالمحسن ال 180.00                
0057683822 عيد راشد سعيد الهاجرى 107.50                
SA00478100 عV بن حسن بن احمد تيم 28.40                   
AU00431625 HASAN RAWANDUZY 5,230.00            
0001652417  G]احمد غميل مبارك خلفان بش 10.00                   
SY00769812 انور ممدوح الزايد 642.50                
LB00450024 MAY ALI JABER 66.00                   
UAE0077455 انيس  ماجد محمد حسن عواد 150.50                
UK00648032 PETER ROBERT BENNETT 1,654.10            
LB00937281 جهاد جوزف فرنسيس 234.30                
QA00653259  6̂ احمد عيj عV زامل الخلي 5,989.30            
PS00967310 صهيب عبدالفتاح محمد ابو نحله 687.70                
JO00657714 YAZAN MOH'D GHAZI FATHALLAH 50.00                   
JP00624158 SATOSHI KOBAYASHI 150.00                
EG00759683 jانور عي jمحمد عي 122.10                
0082556920 خليفه محمد يافور محمد السب̀و 70.00                   
0047340108 خليفه عبيد حميد الفال` 6.90                      
OM00562144 راشد بن حميد بن سعيد المعمرى 100.20                
SY00121074  Oفادى صهيب برنجك� 270.00                
IN00785522 SAMSON THARAYIL LONA 15.00                   
JO00026024 6̂ طاهر محمود مازن مصط 100.00                
IN00387251 PREM GOPALANI 20,007.80         
IN00385218 NEHA GOPALANI 4.90                      
PK00658912 MUHAMMAD RAFIQ ABU BAKER 600.00                
IN00786499 LOPAMUDRA MAJUMDAR 195.00                
PAK0014560 HASANAIN HAMID 11.70                   
IQ00176718 �مد عبدالوهاب جواد 16.80                   
UK00069755 MORAG MCNEIL KOUSSA 537.50                
EG00326539 امر عمرو عبدالحميد حمدى 129.00                
0048346866 سعيده شومان خميس 647.20                
SY00025695 MOHAMED ABDULKARIM HAYKAL 0.50                      
IN00258550 RUBINA KHAN 115.00                
IN00986705 PARVEZ ESSA ALIMOHAMMED MERCHANT 115.00                
0092418900 6̂ الم̀و ناديه حسن مصط 14,082.00         
EG00951264  UVيف توفيق رزق باسي _� 645.00                



EG00256644 WAEL MOHAMED EL SHEBOKSHY 400.00                
EG00659975 والء عاصم احمد محمد بكرى 200.00                
EG00667839 6̂ كامل محمد حامد مصط 0.50                      
0085636320 رنا عبدالرسول ابراهيم 183.00                
JO00576237 جواد احمد سالمه سليمان 376.30                
SA00986745 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الطويل 2,300.50            
UK00639486 ROBERT RAE TODD 200.00                
LK00052051 HAREEN ESHANTHA STEMBO 50.00                   
IN00075546 HETAL MAHESH PAWANI 200.00                
IN00357432 VIVEK RAMASWAMY MUDALIAR 800.00                
EG00879158 عمرو حسن فه� محمد 300.00                
EG00256897 jسامح محمد عبده محمد عي 100.00                
LB00254874 قدار G]عادل ب G]سم 1,500.00            
RU00481313 PAVEL DOUJNIKOV 160.00                
JO00716452 V6 الخلي GHار احمد ام 6M 350.00                
IN00679910 KESHAV SANJEEV KARVE 50.00                   
LB00452545 ماهر صالح نعمه 100.00                
0088232131 ى G]ميثاء محمد خليفه راشد بالهول المه 1,000.00            
0078659400 b6 خلفان المزرو GHحمده خليفه زوجه شاه 200.00                
0009145463 عائشه عبد+ عV زوجه عيj عبد+ محمد 46.00                   
SY00797846 JIHADEDDIN HAYMOUR 150.00                
BH00087007 عباس  يحGr ماجد حسن 1,431.60            
IT00650548 GIANFRANCO DATTIS 90.00                   
IE00014141 TIMOTHY GERRAD PAUL & PRASERTSRI MULCAHY 630.90                
SA00754191 عبد+ بن عبدالحميد بن عبدالرحيم 390.00                
0007786786 سناء محمد سهيل عV حسن 283.80                
CA00485587 MANAL AWAD 100.00                
0034237570 محمد سعيد راشد بن دعار 448.80                
IN00549976 MANASVI MILAN GOSALIA 614.50                
CA00143021 KHALIL BARAKAT 100.00                
JO01052347  6rسامح عقله عوض  حمتي 214.50                
UK00044592 KELLY HOME 52.50                   
IN00045212 RAJEEV SUKUMARAN NAIR 23.50                   
UK06501988 SAIF MOHAMMED ALI SALEH 10.00                   
JO00458647 غسان حل� محمد زيد الكيال67  514.70                
0038778117 ميثاء سعيد خليفه بن دميثان 2,305.00            
CA00135879 RAFE ABUL HUSN 400.00                
0040931924 سيف عبدالعزيز يعقوب يوسف ال�كال 385.00                
IN00963285 LAWRENCE FRANCIS D'SILVA 400.00                
IN00327545 SATISH CHANDWANI 171.50                
IN00128945 JYOTI WAGHNANI 125.00                
LB04520554 JOSEPH FARID CHARTOUNI 212.10                
CY00552186 HAGOP GOSTANIAN 75.00                   
LB54424938 عادل خالد المoى 0.20                      
EG00141761 داليا جميل حفظ + حنا الشويخ 120.00                
SY00297033  6 GHراغده جوزيف شاه 50.00                   
LK00872441 DON GRATIAN JAYAKODY ARACHCHIGE 42.00                   
IN00876629 MALKANI VIKAS LAXMAN 80.00                   
IN00887708 PREYESH BARAR & OR SHIVANI BARAR 559.50                
IN00114268 PREYESH SATYENDER BARAR 150.00                
IN00132097 KAMLESH KUMAR JAIN 150.00                
SY00963351 لؤى اسماعيل ابو عبد+ 500.00                



IN00369855 RANJANA LANGARLOBO 350.00                
IN00475546 RAVISHANKAR SWAMINATHAN 100.00                
0006655656 jمانع جمعه خميس  سعيد الظريف الشام 100.00                
IN00562344 PANKAJ GANJOO 890.00                
IN00693864 SANJEEV KUMAR SINGH 200.00                
IQ00125549 سعد نعيم مجدى 15.10                   
IN00954136 SUSAN JOSE 2.90                      
IN00165631 KAILASH HARISH BULCHANDANI 2,200.00            
UK00239841 AVITA JAIN 130.00                
IN00324799 BINDI KOLLARA SANKARANARAYANAN 10.50                   
US48917569 ABDULRAHMAN JARRAR 400.00                
IR00517265 6 سعادت GHوحيد عبدالحس 10.10                   
IR00364458 AHMAD TOORANSHAH PEYVASTEH 74.50                   
SY00056525 غسان صالح دردير 490.00                
PK00914227 MUBASHAR HANIF KHOKHAR 33.70                   
IN00491652 RIZVIN RASHEED 0.30                      
0002566346 عنود بش[G خميس  بش[G المراماه 150.00                
JO00457952  6 GHاحمد شفيق حسن ياس 1,000.00            
IQ46088018 6 عV الهاش� GHفؤاد حس 641.50                
UK00399450 MINAL HARJIVAN BODANI 1,260.00            
ZA00362275 AHMED HASSIM ESSA 2,050.00            
0002351251 يع العاز¦ ابتسام ح�O سعود ال�_ 259.30                
0016735844 اسيا جمعه عبد+ جمعه 2,927.50            
0012036522 احمد جاسم م§ بحرا67  612.70                
0063171541 محمد حبيب محمد حبيب الرضا 2.10                      
EG00458871 6̂ بدر صالح حسام الدين مصط 2.00                      
JO00237863 نادره عبد+ حرجوره الخورى 123.00                
SY00167176 محمود عزت سويد 13.70                   
IN00653749 NANDINI SACHDEV 100.00                
JP00542657 RITESH PUNJABI 632.00                
0096814264 راشد حمد خميس  السويدى 3,621.50            
IR00256397 ELHAM ALI KIANI 80.00                   
0052447116  _̀ زهراء حسن درويش البلو 100.00                
0097676695 حنان صقر مجدم صقر 616.50                
MY00452318 LAU KOK CHENG 400.00                
0004517025 عبد+ عV عمر 12.30                   
0007326507 Vزينب عبد+ سالم ع 12.30                   
0015543378 حميد عV عمر 12.30                   
0020455012 Vعمر ع Vع 12.30                   
0026850713 علياء عV عمر 12.30                   
0041304814 نوره عV عمر 12.30                   
0048320125 Vمريم عبد+ سالم ع 12.30                   
0059852116 عيj عV عمر 12.30                   
0077740137 ماجد عV عمر 12.30                   
0094402816 حصه عV عمر 12.30                   
IN00152286 AJAY GUPTA 50.00                   
NG00290453 IFEANYI JULIUS OKO 3.40                      
0009876217 نهايه عبدالرحمن عV الحمر 134.00                
PS00648874 وسيم هاشم االسمر 55.00                   
SA00361699 حامد بن محمد بن حامد فائز 1,055.00            
0016797827 رفيعه احمد محمد لوتاه 500.00                
0075425402 عبله سالم ناM عV سيف 932.00                



0060099785 مريم ناM سالم ناM سيف البادى 300.00                
LB00651178 ناديا عدنان حاوى 50.00                   
0056989877 يف عيj محمد عبد+ الدبوس  السويدى _� 20.60                   
IN00017634 RAJKUMAR VARANASI 220.00                
IR00125412 سيد كامل رسول مد67  150.00                
JO00493225 نايف احمد ابراهيم النادى 11,556.50         
0023044792 منال محمد احمد زوجه ابراهيم عV الزري¥ 7.00                      
BH00479091 عبدالشهيد عبد+ منصور سطيح 15.00                   
0070267600 wالمقبا Vسالم مصبح ع 12.30                   
JO00365799  Orاياد محمود محمد عبدالن 15.70                   
PAK0087442 KHURRAM RASHEED SIDDQI 1,020.50            
0027181379 6 ابراهيم عV الصايغ GHخديجه حس 2,928.00            
EG00645985 كريم محمد يوسف العريا67  20.00                   
IE00995217 RAJ MADHA 4,674.50            
CA00369801 MOHAMAD ALNAKSHABANDI 716.50                
IN00056201 SUMEET KAPOOR JAWAHARLAL 50.00                   
0021395687 6̂ عبدالرحيم مصطفوى اسماعيل مصط 3,954.90            
IN00214579 BHAVIYA MOHANDAS 200.00                
0026857350 حسن امان حسن محمد ال رحمه 400.00                
0089671025 زا حسن محمد ال رحمه G]وفاء عبدالمنعم م 100.00                
EG00365347 هشام شو�� محمد نعيم 414.00                
IN00756985 SANTOSH RAJARAM JAGDALE 1.00                      
0074588571 موزه مبارك رمضان بن مصبح 407.80                
PS00759162  6 GHرنا سعدو ابو حسن 1.00                      
0069924873 محمد سعيد راشد النيار 647.20                
0006113551  _̀ نواب نوح احمد البلو 450.00                
PK00557193 UZAIR KHAN 328.40                
LB00715278 جاد عبد+ نجا 232.00                
US00625641 THARWAT SAMIH AMER 78.50                   
SA26021990 الجوهره بنت فهد بن محمد بن زرعه 10.00                   
LB00356532 ايV جورج سال¦ 160.50                
JO00532177 حسام محمود عمر مصاروه 85.00                   
0004555441 ماجد احمد محمد احمد الهرموزى 385.50                
PK00428711 NABILA NISAR MUHAMMAD 3,300.00            
PK00427135 MUHAMMAD ASGHAR MIAN MUHAMMAD 2,000.00            
US00258794 OMAR MOHAMED ZAKI 100.00                
0043698370 لغوى خميس  جمعه 1,240.50            
0045211158 ̀ عباس  غلوم معروف مو 40.00                   
0082247705 عبد+ حميد عبد+ الشاعر 2,300.50            
MA00546973 wوديان سمعا 0.50                      
EG00989176 V6 احمد ع GHايمن حس 200.00                
0060591638 خالد عيد جاسم محمد عبد+ السويدى 615.20                
AT00476009 WERNER BAUMGARTNER 2.00                      
0006500277 حمده سيف ضا� تميم زوجه غانم مسعود هادى 1,521.90            
CN00039641 WENBO WANG 3,851.60            
IR00631974 MITRA MAHMOUD HESHMATI 100.00                
SE00562314 ARNE SVEN SALSTROM 33.80                   
0026988819 jسعود عبدالعزيز هادف حميد الشام 283.80                
0065289821 6 الخورى GHتريم صديق محمد حس 2,514.40            
EG00418734 6̂ عبدالفتاح عالء الدين مصط 115.00                
IR00748640 SEYED MAHIYA SEYED MOHAMMADALI AZMOODEH 30.00                   
SA00477186 عالء بن عدنان بن عبد+ الوهيب 2,485.00            



0046195829 علياء عبدالرحمن فوالذ 1,160.60            
0019866360 خالد عيj عبد+ الكوس  السويدى 251.30                
SD00993108 محمد عبدالرحمن احمد عبيد 350.00                
IN00752197 POORNIMA AMBALE RADHAKRISHNA 199.30                
SA00798754 ايهم بن محمد بن عبد+ اليوسف 270.00                
SA00526904 سعود بن محمد بن عV الحركان 5.80                      
IT00056921 ELENA BUSCARINI 2,245.00            
IN00219833 NAJEEB EBRAHIM MITHVANI 43.00                   
0099587787 عفراء مطر سالم النوO7 عبيد 68.20                   
0001982654 فريده محمد صالح محمد الحمادى 258.60                
IN00991753 AVINASH MANSABDAR 200.00                
NZ00652125 AMBER MAREE MCINTYRE 111.80                
PH00016146 REDICULO JR RUBIATO VALDEHUEZA 17.60                   
UK00569831 LOUISE HELEN MCMILLAN 850.60                
IR00667166 SIYAVOSH TAHMOURES KUCHKIHASSANKIADEH 9.00                      
0006752159 فاطمه راشد عV ناM الحواى 117.00                
IN00658102 AASIF MIRZA OR SHANOFATEMA 150.00                
IN00474107 MANOJ KUMAR 100.00                
IR00249781 ̂� بور خانكهدا67  محمد احمد ت 73.90                   
0005550005 ى G]امل عبد+ سلطان عبد+ المه 73.80                   
SY00874433  Or6̂ الزع ̀ مصط مو 107.50                
0001903495 6 عV كامكار GHعبدالحميد عبدالحس 269.90                
EG00782552 V6 عبد+ العالي GHسل� حس 120.00                
IN00235412 FARAH ANWAR VAHEDNA 40.00                   
0098877646 bمحمد خلفان سعيد المطيو 690.00                
0055163495 ى G]حمده م�ى سالم عبيد بالعر· الحم 67.00                   
0085857418 سعيد م�ى سالم عبيد بالعر· 46.10                   
UK00125584 CHRISTOPHER JOHN STONE 29.00                   
SY00178816 فراس  احمد طيار 530.00                
0058530864 خديجه محمد احمد الجس� 2,300.50            
0000022977 محمد عبدالعزيز احمد عبد+ لوتاه 100.00                
EG00315416 b6 محمد رفا GHسعيد محمود حسان 10.00                   
0066549010  _̀ عV عباس  مراد عبد+ البلو 968.80                
0000384522  _̀ عائشه عباس  مراد زوجه عV سليمان البلو 200.00                
0047219412 Vزوجه عبد+ فردان ع M6 نا GHنجيبه حس 2,321.10            
0009388835 ع راشد عبدالخالق محمد ال�_ 200.00                
0060181144 انيسه مبارك احمد زوجه عتيق عV راشد 1,126.70            
LB00998064 جهاد سليم الطيار 95.00                   
JO00321147 فضل محمد وائل يعقوب كريميد 72.40                   
LB00717317 هاروت بدروسيان 35.00                   
0099723012 سعيد بالل حسن محمد الطائر 1.30                      
UAE0032826 ̀ ابراهيم ابوعيشه سحر عصام زوجه مو 785.80                
UAE0015030 ̀ ابراهيم ابوعيشه م6r مو 115.00                
0061223173 سالم حمد خميس السويدى 2,473.60            
0001397825 عبد+ حمد خميس  بالعبد السويدى 2,471.30            
0002901268 محمد حمد خميس  بالعبدالسويدى 2,471.30            
0004347825 حمدان حمد خميس  بالعبد السويدى 2,471.30            
0007549931 لطيفه حمد خميس  بالعبد السويدى 1,236.60            
0007521642 امنه حمد خميس  السويدى 1,235.60            
0007607785  Orراشد سويلم اجت Vمحمد ع 1,148.50            
PK00386445 LAJPAL DHIRANI 170.00                
0011630996 Vمحمد ع Vع 47.20                   



0070461463 منصور عبدالكريم سلطان محمد م� الدين 7.00                      
IN00725478 LAL BIHARILAL KODNANI 11,000.00         
PK00891782 NAZAKAT NAWAZ 100.00                
US00857400 MONA FAROUK MOURSHED 252.60                
IN00114105 HITESH & DIMPLE 50.00                   
IN00824946 DIMPLE HITESH RAYGANGARE 50.00                   
LB00045285 مالك محمود عوض 3,000.00            
PK00487245 MOHAMMAD AFZAL AYUB 12.40                   
0052093236 شميم احمد عبد+ جفعر الزرعو67  37.40                   
LB00341560 سامر صالح اال شقر 1,280.00            
CA00210741 MASHAAL KAMAL AL SAKKA 400.00                
0034958168 6 الخورى GHسحر عبدالحميد عبدالرحمن حس 267.50                
IN00752524 MOHAMED AZIM KAPPATAKATH 480.00                
UAE0059862 bفراشه سالم سليمان المزرو 50.00                   
JO00512660 سا¦ سم[G يوسف ابو زهره 240.00                
0008724366  _̀ عبداللطيف محمد يوسف داد رحيم البلو 360.00                
PS00712312 6̂ خوالد نجاح مصط 273.10                
JO00726272 ن�ين محمود محمد ابوغريبه 300.00                
0004687684 احمد سالم احمد سويدان 215.00                
JO00256311 امجد رو� فارس  نمر 7.80                      
0007414393 محمد عبدالواحد محمد المطوع 215.20                
0006807833 بدريه محمد عبدالواحد محمد المطوع 31.10                   
EG00881424 خالد سا¦ عباس  ابوسنه 1,000.00            
IN22978852 MAHEBUB USMAN DARVESH 800.00                
IN00127920 REUBEN ANDREWS SMILE ANDREWS 309.50                
SD00094460 عمر محمد محجوب عوض  + 90.00                   
PK00654124 ZEESHAN AHMED 200.00                
IN00125466 EAPEN KAROTTU GEORGE 71.50                   
PS00468870 انور عV محمد قنيطه 725.00                
IN33920031 BHATT SUDHIRKUMAR GIRISHBHAI 2,010.00            
LY00425140 عبدالحميد احمد سالم ابوالئحه 575.00                
0047836322 ناM مال + محمد غانم 6,643.70            
IN00942187 NANDINI GOPALKRISHNAN 1,500.00            
0022691111 مريم عV سيف محمد 962.20                
JO00751167 دريد محمد عبدالحميد المحاسنه 651.50                
0031358422 ناديه جمال يوسف الصوال� 1,494.30            
SA96048554 راكان بن ابراهيم بن عV القرعاوى 2,754.10            
EG03313623 محمد محمد عاطف العياط 500.00                
LB00531888 رانيا وديع اO7 حنا 65.70                   
0089333511 ̀ عباس  حسن عبد+ المندوس مو 190.00                
EG00186411 ايهاب فاروق حنا سعد 100.00                
IN33633489 RAGHOOTHAMAN CHEKURA KELOTH 100.00                
SY00196375  6rتاج الدين محمد بدر الدين الحس 70.00                   
TN00151661 jبن محمد سوي Mمحمد عبدالنا 395.50                
0005445690 عذبه سالم زوجه سعيد حمد مصلح جمهور 300.00                
0006213331 سعيد درويش  سعيد عبد+ بن صبيح الفال` 300.00                
0016881656 bعمر سعيد خلفان المطيو 24.10                   
0072388736 bسعيد خلفان المطيو Vع 1.20                      
LY01600892 محمد العرO7 المجذوب 20,512.70         
IN00235819 LLEWELYN DESMON DIAS 10.70                   
0065821455 6 سلي� GHحس Vمنصور ع 370.00                
0091797435 شما عبد+ محمد مشوط المرى 615.20                



0041851147 احمد عبد+ محمد صالح 250.00                
SY00711545 مصباح معاويه االتا` 150.00                
SY00123666 امل محمد خلدون العطار 50.00                   
0032163384 خالد عبد+ محمد الركن 120.70                
0028400366 اسماعيل عبدالرحيم شعبان محمد 2,721.00            
IN00609705 HARMEEK SINGH CHUGH 100.00                
TN00486533 هاديه بنت محمد ناM عونV حرم الزهرو67  118.50                
EG00526497 فايز محمد السيد ربيع 100.00                
0081470094 محمد احمد العبداحمد بن يهويل 1,384.80            
SA00987717  6 GHغزل بيت سعيد بن يوسف ام 50.00                   
0095871208 جميله يوسف ابراهيم مطر 4,030.30            
JO55434523 محفوظه را�6 حيدر العقاد 0.50                      
0019111974 عائشه محمد عV عبدالرحمن حسن المرزو��  1,450.00            
PS00985764 MARIE KOBTI ISSAM 100.00                
0001288372 محمد ابراهيم برهام 161.50                
IN00990766 VINOD THAKURDAS SADNANI 150.50                
0043244899 ى G]سعيد غليطه المه Vعائشه سالم ع 322.50                
0003467887 توفيق يوسف محمد فخارى 200.00                
ZA00852165 FARANA SAYED 21.00                   
0037468215 Vحبيب جعفر ع G]6 عبداال م GHحسن 60.60                   
PK00623574 AKBAR ALI KHAN 400.00                
0007145178 ابراهيم جعفر عيد الخزرج 190.00                
JO00826147 جالل صب� محمد جالل القطب 140.60                
0025739626 امنه سيف عV بن يلوان الفال� 3,596.70            
0019720345 جواهر عV غالب خليفه المرى 2,300.50            
0004959469 هدى عV غالب خليفه المرى 1,230.50            
0070876130 عواطف عV غالب خليفه المرى 950.50                
0075594914 حمده عV غالب خليفه المرى 361.90                
IN00627531 JACOP PHILIP 170.00                
PK00965828 ANSER UL HAQ 35.00                   
IN00994052 BOLAR DILIP SEENA 20.00                   
EG00232550 محمد امام محمد البيطار 150.00                
EG00535855 اكرم حل� سمعان واصف 858.00                
0005466178 م6r سعيد عبدالعال القدره 227.40                
0035614131 عب[G عبدالرحيم محمد الحاج 2,342.20            
UK00898511 DAVID NICHOLAS TARRATT 152.10                
IN00995621 VINOD KUMAR PUTHEN PURHYIL 100.00                
JO00181637 احمد حسن زيدان الريماوى 3,500.00            
US00062028 MAZEN ALSAKKA AMINI 245.90                
IN00028201 SUSHIL BHATNAGAR 700.00                
SA00791663 Eمحمد بن سالم بن هذال السبي 384.80                
SA00369105 محمد بن عوده بن ابراهيم العوده 2,437.50            
0065632921 لؤى عبد+ سيف بالجافله 300.00                
US00385143 THAFER JAMAL HANINI 86.00                   
IN00235547 MAHESH KUNDAPOOR SHEREGAR 1,583.90            
0002233650 ابراهيم سليمان عV يوسف 376.00                
CA00124512 EHSAN FREIJE 10.70                   
JO00086933 HANADA MUNEER ISKANDAR BANNA 50.00                   
UK00484850 SALIM BOU NAJM 19.60                   
PS00719284  O6 حمزه البيلي� GHهاله حس 500.00                
CA00564302 MARK AL EKSANDER KUJBIDA 250.00                
PS00272903 عزيز خالد ملحم 4,000.00            



IN00762577 KAUSHIK KUMAR PANDYA 111.00                
CA00456885 AMIR ALI 600.00                
0055887780  U

_̀ ف كرم البلو زينب محمد �_ 1,304.00            
JO00580324 سنان داود محمد القيمرى 200.00                
IN00018726 CHERIAN MANAPPALLIL ISAAC 53.80                   
AU52663232 REHMAN ZAKIR ATAUR 2,500.00            
IN00256587 SAYED NAVED YUSUF 63.00                   
0004554390 عايده عبدالكريم زوجه محمد عV الهاش� 50.00                   
EG00732198 6 المعتصم با¹ عبدالواحد معتصم مع[� 65.00                   
JO00862567 سحر رياض  صالح الخفش 97.70                   
SY00865892  Oمطر� Vسامر محمد ع 3.90                      
0008547962  O7 G]عمر سهيل سعيد محمد المح 400.00                
0025224966 oمها احمد امام احمد ابوالن 2,321.40            
JO00997163 jفت� عطا عطا+ عي 150.00                
0065423656 6 غياث بور GH6 محمد طاهر محمد ام GHام 184.00                
0001688830 فاطمه محمد عV عباس 100.00                
YE00829147 محمد محمد قايد الصو�6  1,400.00            
IN00917862 SONIA JAIN 90.00                   
IR00687242 AZADEH HOSSEIN GALADARI 123.00                
KG00458046 MURANO KASYMOVA 1,300.00            
CN00945113 HUANDE XUE 1,200.00            
YE41556363 نسيم عبده عثمان احمد 200.00                
0032658004 موزه حسن محمد عبد+ دبيس  الش� 500.00                
0003205215  _̀ سميه عV عيj غالم البلو 39.80                   
SY00658544  O]رفعت احمد اس 794.00                
0006464736 ̂� زوجه احمد عبد+ الزرعو67  فاطمه عV ن 596.30                
0065693155 jسعيد الشام Vهادف سعيد ع 1,075.00            
PK00452295 SHAKIL AHMED 215.00                
0030413641 bراشد مطر ابراهيم محمد المنا 7,510.10            
0013703093 bمطر ابراهيم محمد المنا Vع 6,615.00            
BH00878154 عبدالعزيز عبد+ يوسف 490.20                
LB00549542 غسان نهاد حالب 3,000.00            
LB00425528 فيصل غسان الحالب 903.20                
SA00228842 6̂ ادريس غاليه بنت ز� بن مصط 15.60                   
UK10101975 THERWET AMIN ALASWADI 2,375.50            
0008814527 ازدهار مرشد 70.00                   
EG00985237 محمد فؤاد محمد عV ليله 50.00                   
0085421523 ام كلثوم سالم زوجه عبداال له عبداللطيف 0.20                      
IN00874520 MOHAMMAD AYAN KHAN 193.50                
IR00975584 عباس  خ�و وثيق 150.00                
IN00645785 THANAMSATTA SACHIN PURAKKANDY 0.50                      
0068236954 ميثاء محمد احمد خلف العتيبه 5,114.80            
0053802021 سيف محمد احمد خلف العتيبه 1,154.00            
0015509765 احمد محمد احمد خلف العتيبه 50.00                   
0058264711 محمد يونس  خليق الرحمن االنصارى 344.10                
JO00623257  Oوسام محمد احمد الكس� 871.00                
JO00623256 رائد وجيه محمد عثمان 129.00                
JO00251199 من[G را�6 عبدالجاغوب 5.90                      
LU00540500 KAMAL SAMIMI 48.50                   
IN00060358 SAHIBA SALIM MEHDI 280.00                
CN00033123 ZHENG YUQI 400.00                
PAK0098940 KASHIF SAEED 600.00                



IR00276283 GOLAMREZA MOMBIANI 232.00                
RU00118874 TATIANA VORONINA 21.50                   
JO00365477 محمد محمود محمد الربايعه 1,809.70            
PS00046128 مصعب محمد صب�U خطيب 500.00                
AM00692179 VAHIK ZAKHARYANTS 285.30                
IN00388135 KISHORE RAMCHAND PUNJABI 454.00                
IN00316904 PRADEEP LOUNGANI 565.00                
IQ00549452 Vنبيل نجم ع 9.60                      
IN00145526 PANKAJ DEEPCHAND 40.00                   
IN00990671 LALIT KUMAR 387.50                
IN00325788 DEEPA KEWLANI 51.50                   
IN00045682 KANTA SANJAY JETHWANI 190.00                
0043943982 سالم سعيد منانه غدير 10.00                   
USA0045586 SHIK KHATTAR 585.50                
IN00875624 RAKESH CHATURVEDI 147.50                
IN00234762 KIRAN BALASUBRAMANIAM 64.50                   
IN00458153 VINOD NIHALANI 295.00                
IN00684321 JAGDISH KUMAR SUKHBAMANI 4,458.00            
IN01087849 JAMNO PERUMAL KALWANI 200.00                
IN00698653 BHAVNA CHANCHLANI 8.20                      
JO00945631 اميل يوسف محمود يوسف 1,453.00            
0053825115 هيفاء محمد خليفه سلمان بوذينه السويدى 186.90                
UK00032358 GREGORY BRADFORD WRIGHT 1,636.50            
YE09902668 زياد سعيد سالم باوزير 616.00                
IN00658702 VINODKUMAR GAUTAMLAL SHAH 450.00                
IN00284715 PREMJANI DOULAT NARSINGDAS 197.50                
IN00748063 SACHIN JOSE THULUVATH 2,400.00            
SA00235098 طه بن ناM بن محمد الطوب 2.20                      
IN99785612 RAJESH ARJANDAS MANWANI 150.00                
IN00378930 PRATIK HARISH GANDHA 12.50                   
IN00214865 HEMLATA AJAY GOR 43.00                   
MA00354635 OTHMANE RHMARI TLEMCANI 780.50                
IN00995267 ABHISHEK PRAMOD MAKHARIA 95.00                   
IN00935487 SHILPA NANAK BHARDWAJ 33.70                   
IN00737622 YUDHISHTER MIRCHUMAL OR ASHA LALWANI 66.10                   
IN00990554 GULVINDER SINGH NANGPAL 100.00                
IN00475541 IQBAL ISMAIL PIRANI 37.20                   
IN00658571 BHAWNA 100.00                
IN00652057 DINESHKUMAR DHAGWANDAS HIRA 100.00                
IN00639262 RAKESH THAKURDAS TOLANE 150.00                
IN21456897 ABDUL REHMAN NAZIR SAYED 700.00                
IN05749312 DILEEP KUMAR TILOK CHAND 4,703.80            
JO00312525 جمانه شاكر سليمان قنديل 400.00                
CA00569066 MAEN ZAKKAR 37.50                   
IN00165688 SATHYANATH JOSEPH 10.50                   
IN00563329 SHEELA ESHWAR MULANI 345.00                
IN00212198 TARUN SARVAN AGARWAL 100.00                
0068971602 jسعيد درويش  الرئي ̀ احمد مو 200.00                
JO00856374 ها67 محمد داود الغول 5.50                      
IN00542137 HEMANT RAJESH KHERAJANI 100.00                
IN00158407 ROHIT MOHAN GUPTA 80.00                   
SY00725882 محمد عV محمد خ[G زرزور 1,008.00            



ZA00878153 ANIZ AHMED OSMAN 279.20                
AU00233574 MICHAEL MULA 10.00                   
IN00387145 MANOJ SONI 230.00                
PS00653264 مرفت جميل رازيان 240.00                
IN22041974 KUMAR TUKAMDAS MULANI 1,000.00            
0004211805 ى G]راشد ابوبكر محمد راشد ام 222.00                
0004211905 ى G]منصور ابوبكر محمد راشد احمد ام 222.00                
IN00885643 NEETU GOPAL BHOJWANI 50.00                   
0003248758  U§يف محمد البست طاهره محمد �_ 16.90                   
SA00571781 عبدالعزيز صالح عبد+ الراج� 350.00                
0049756450 اسماء محمد عبد+ عبدالرحيم النوريا67  2,300.50            
LB00898421 Vاالرم Vاحمد ع 4.90                      
0054628544 bموزه حارب فاضل المزرو 100.00                
0056582499 ملهيه خليفه سلطان بن حبتور 100.00                
LB00991533 رنا محمد  عكارى 27.00                   
IN00060152 JAYAPRAKASH KAKKARAMADAM PATTATHIL 100.00                
EG00998170 ين محمد المهدى جورج حنا _� 28.00                   
PAK0099782 AMBREEN MUSHTAQ BUTT 22.00                   
0004500662  _̀ عائشه حسن محمد عV عبد+ البلو 110.70                
0071304909 ى بدريه يوسف حسن عبد+ الب�_ 1.90                      
PS00139927  6 GH6 مروان شاه GHحس 2,500.00            
JO00275257 احمد بش[G ابراهيم ابراهيم 96.50                   
0009631288 خالد ياقوت عV سويد الريا¦ 155.50                
0012912472 حفصه ياقوت عV سويد الريا¦ 73.80                   
0091614563 مياسه ياقوت عV سويد الريا¦ 46.00                   
IQ00565291 اياد مراد حسن 50.00                   
AU00378761 ANNA ELIZABETH REID 22.10                   
IN00456655 JANET PREETHA VERONICA RAYAN 40.00                   
LB00112233 ه G]وديع سم wدو 315.00                
SA00188165 6 التمي� GHعبدالعزيز سعود بن حس 60.30                   
0001204785 عV ابراهيم عV احمد المرزو��  25.50                   
0070831506 Vاه Vخالد محمد صالح ع 215.00                
EG00185633 ها67 فؤاد راغب سكال 430.00                
0007718766 حمد حمدان بن راشد 1,669.60            
IN00765127 RAJASEKHARAN NAIR AJITKUMAR 190.00                
IN00076534 PUNEET PREM KUMAR OR ARTI PUNEET KAPUR 200.00                
0045825485 سالم هالل سالم عبد+ عاشورى 530.00                
EG00526199 اسماعيل محمد منجد 565.00                
0060068167 امينه عبدالرحمن اسماعيل الهاش� 2,321.10            
IQ00761432 عادل عV عبد+ كريدى 5.00                      
0079335258 نهيان كميدش  حمد سالم بن علوبه 12.30                   
EG00216578 سناء محمد احمد سالمه 420.00                
IN00565633 SHARON TRICIA ANDREWS 0.40                      
FR00852178 MARIANNA M'SAIDIE 6.00                      
SY00245690  Oزكوان طنطاوى نا� 605.00                
SY00325941 وليد محمد خالد غنمه 387.60                
0004513333  Orحمد راشد حمد غدير الكت 60,150.30         
0008936533 ميثاء مطر حميد 42.30                   
SA00689163 هزاع بن بكر بن ملوح القحطا67  50.00                   
CA00091507  6 GHجميل عبدالكريم صالح الغص 215.20                
IN00652054 SHIBU KURIAN 500.00                
AZ00542369 JAVANSHIR ABDULLA 200.00                



IN00991720 VIKAS DAHIYA 36.50                   
JO00819632  6rمهند محمد غازى صادق المزي 2,000.00            
USA0028865 U عايش

6rناديه المزي 602.00                
USA0021692 NAHID MOHAMED ALMUZAINI 130.00                
AU00425990 VESNA AGOSTON DOSEN 19.20                   
0006449890  Orراشد سيف سالم ابوظبيعه اجت 100.00                
OM00196041 نشوى بنت مبارك بن عبدالرحمن العلوى 418.60                
IN00788767 ARANHA LANCELOT AGNELLO 220.00                
0051803426 عV نبيل جعفر الحاج ال رحمه 2,355.50            
0066181945 نبيل جعفر الحاج عV ال رحمه 162.30                
0010606636 نادر جعفر ابراهيم حسن الفردان 75.20                   
0044124948 جاسم صالح احمد رشيد 23.00                   
EG00382451  6 GHي�ى محمد انور حسان 368.80                
US00569311 YASER YASIN DARWISH 275.40                
IN00922872 MATHEWS VARGHESE MAVALITHARA 85.00                   
SY00645282 محمد عالء قرعو67  111.50                
IN00942155 ATUL GOEL 417.90                
IN00945316 JAGDISH HARI TAHILRAMANI 100.00                
LB00588134  U

اسامه عبدو الزرعو67 451.50                
SY00415427 j6 فهد عبي محمد مع[� 2,365.00            
0021434620 6 حبيب GHناديه حس 0.50                      
0052049872 عمار عبد+ صالح احمد بن رشيد 0.50                      
MA00125584 امينه ق�6 حاجه 230.00                
IN00788761 SHANKARA RANGAN IYER 24.50                   
EG00785044 طارق سم[G توفيق حسام الدين 92.00                   
IN00665012 SUNNY SHEWEKRAMANI 400.00                
SA00448765 محمد بن عبد+ بن عبدالعزيز العنقرى 1,612.50            
0050773473 Vفاطمه جا67 حسن زوجه فاروق ابراهيم اه 440.10                
TR00714527 BERK PASINLER 16.60                   
LB00552147 ف الدين سمر �_ 96.50                   
SY00568926  Oك� O]مهند الزن 10.00                   
0024835385 زا عV ناM ال رحمه G]فتحيه الحاج م 1,253.90            
IR00907605 6 رضا قV بول دوست GHحس 70.00                   
IN00025897 MANGLANI OR MANISH OR KIRAN OR KAMAL 308.40                
PK00410244 زا احمد G]م Vع 1,725.30            
SA00124530 محمد بن عبدالحميد بن عبد+ بن حسن 35.00                   
IN00526434 BHOJWANI AMITKUMAR LAKHMI 350.00                
IN00645450 GERMIAS REETHA EVGENE 50.00                   
IR12025899 6 نوروزيان GHاحمد حس 4,000.00            
SY00996231 سامر انطوان طحان 400.00                
0015074689 علياء ابراهيم اللوز زوجه يوسف احمد 2,300.50            
0001357672 لطيفه عيj سليم 287.40                
IR00542213 HOSSEIN RAHIM MAHROU 500.00                
SA00972567 شهيل بن حمد بن عبدالرحمن الشهيل 350.00                
0002121954 bفاطمه سيف زوجه عبيد المطيو 1,236.60            
IN00198176 ANAND ASHOK SACHDEV 400.00                
0018194293 Vعبدالعزيز محمد عبد+ ال ع 102.70                
IN00759637 LILWA PRAKASH JAWAHER 50.00                   
IN00388257 LALIT KISHORE GOBINDRAM RAMCHNDANI 220.00                
0098580120 ى G]محمود عبدالرحمن الشق G]سه 2,654.60            
IN00981645 JAIRAM THANWARDAS LAKHANI 290.00                
0055887711 Vسالم ال ع Vشيماء احمد ع 66.60                   



0084863488 خديجه احمد زوجه عبدالكريم محمد حا�O كريم 932.70                
0037821602 حمد عبدالكريم محمد حا�O كريم 432.70                
0056166317 ماجد عبدالكريم محمد حا�O كريم البلو� 382.70                
0013046960 اروى صالح مبارك فراشه الجوµ العامرى 2,420.00            
0089593302 خلود صالح مبارك فراشه الجوµ العامرى 2,420.00            
IN00652403 RAJESH ARORA 250.00                
SY00329922 غفران عصام فخرى ابراهيم ادهم فخرى 3.90                      
IN00547845 DEEPAK SURESH LAUNGANI 300.00                
0007614479 سعود احمد نo+ عV العارف 4.10                      
0014514923 ى G]احمد ماجد محمد سالم الروم المه 2,675.70            
0024329736 ى G]ماجد محمد سالم الروم المه Vلي 2,300.50            
IN00947251 ISMAIL PALLIVALAPPIL 100.00                
0039627237 مريم احمد محمد الحريز 24.60                   
KW00064112 ه جابر �اج ابراهيم العج� G]عف 72.60                   
0062693461 ى G]راشد ثا67 سعيد بالعبد المه 11,399.30         
0036794279 ى G]احمد راشد ثا67 سعيد بالعبد المه 1,962.10            
0027059335 حصه سعيد عبد+ زوجه راشد ثا67 سعيد بال 133.80                
0099120329 وداد احمد سعيد سلطان بن بريك 4,412.10            
0050126543 ى G]يوسف ثا67 محمد ثا67 بن قبا المه 2,462.80            
0007865436 E6 محسن عبد+ اليافoمريم خ 100.00                
0083404397 عائشه عV عماد زوجه خليل محمد عماد 1,193.80            
0094522396 يفه محمد حسن زوجه محمد حسن الجنا� _� 400.00                
OM00586903 jبن خميس  العوي Vسالم بن ع 100.00                
0060435309  Orخميس  الكع Vهدايه عبد+ ع 50.00                   
0001442687 محمود محمد محمد رشيد 12.30                   
0004872706 مبارك عV مبارك 12.30                   
0016256474 احمد مبارك عV مبارك 12.30                   
0044067976 سلطان ابراهيم اسماعيل احمد 12.30                   
0060845693 نورا مبارك عV مبارك 12.30                   
0072782965 محمد ابراهيم اسماعيل احمد 12.30                   
0083656133 مروان ابراهيم اسماعيل احمد 12.30                   
0061041076  Orخميس  الكع Vفيصل محمد ع 0.20                      
0080224194 خاتون عيj عV ال درويش 1,343.50            
0099601240 6̂ الهرمودى زهره نعمت + زوجه احمد لط 5,010.00            
PAK0034749 MUHAMMAD AMIN 10.00                   
IN00895854 ANASTASIO CARMO MENDES 181.80                
OM00327458 V6̂ بن سالم بن �ور الشكي لط 900.00                
0057931194 حمد راشد حمد اغدير 1,150.20            
0065979192 راشد حمد اغدير 604.90                
0088197906 موزه محمد بن سويلم 604.90                
0057427080 عيj محمد احمد عبد+ الريس 2,716.70            
0075112792 حنان محمد احمد عبد+ الريس 2,716.70            
PK00194083 IGNATIUS COUTINHO FARCIS COUTINHO 100.00                
0004465947 Vرمضان ال ع Vعبد+ يوسف ع 1,600.00            
JO00197871 جهاد فايز خالد الحزينه 500.00                
LB00415474 حسيب حيدر االسعد 300.00                
JO00997865 ̀ محمود حرز+ اياد مو 176.50                
PS00827522 وائل رياض  رمضان 66.00                   
JO00875236 زيد محمد عV عبدالكريم ابونوار 40.00                   
IN00064530 NIRAJ VIRENDRA 107.50                
IR00984533 ̂� سنجرى صاد��  ساغر محمد ت 66.00                   
PAK0050523 HUMAYUN MUHAMMAD SALEH 60.00                   



IN00631254 SHARMISTHA BHATIA 50.00                   
IN00965085 MANOJ PURSHOTAM BHATIA 50.00                   
IN00142746 YOGERSH JAIRAMDAS KARNA 100.00                
0012077406 عبدالنOr مهدى عبد+ 1,230.50            
0008073536 عبدالرحمن عبد+ سعيد عبد+ 40.20                   
IN00980120 MEENAKSHI MATHRU 180.10                
YE00847533 فهيم عوض  عبد+ محروس 570.00                
0014878104 حمده محمد المنصورى 2,321.10            
ZA00014572 TROY ANTON ZUNCKEL 800.00                
0023485757 محمود احمد عبد+ البست§ 7,906.40            
0031236439 جيهان احمد محمد عبد+ العامرى 28.00                   
0006587547 السيد عبد+ كاظم السيد ماجد الهاش� 340.00                
0080946013 فاطمه السيد سعيد الشيبه زوجه محمد جواد 50.00                   
0020011345 عبد+ خالد عبدالواحد حسن الرستما67  43.00                   
0017583339 6̂ المرزو��  فاديه عبدالرحمن عV لط 780.00                
0053757318 دينا نايف عبد+ مطلق الهريس 1,230.50            
0005112117 6 مال صالح GHاحمد عبد+ حس 92.20                   
0005344244 Vمحمد عبد+ كهور ع 50.00                   
0057462057 م6r خليفه عبيد سيف المرى 615.20                
0006255557 ى G]سعيد محمد جابر معضد مه 345.00                
0021690287 حسن محمد حسن سالم المرى 1,230.50            
0062059708 علياء محمد حسن سالم المرى 1,230.50            
0066356287 سعيد محمد حسن سالم المرى 1,230.50            
0090048666 عافيه سعيد عمر زوجه محمد حسن سالم المرى 1,230.50            
0005598666 شيخه احمد سيف حارب المرى 50.00                   
0017955766 سالم غمران راشد بوقراعه 6,600.00            
0004242512 عائشه جمعه خميس زوجه حمد سيف جمعه قماشه 1,000.00            
0009653621 bمحمد احمد غانم ديالن المزرو 63.30                   
0006536583 bحمده احمد غانم احمد بن ديالن المزرو 32.10                   
0049945713 رباب عبد+ احمد ثا67 الدليل 460.10                
0044761011 ̀ زوجه احمد حميد الفال` بدريه محمد الفال 2,300.50            
0074344536 احمد حميد راشد بداو الفال` 2,300.50            
PAK0003902 NAHID AZIZ 100.00                
0091335994 حمده سالم محمد 21.50                   
IN00112540 NALKHANDE ASIM AMIN 74.00                   
0002555898 عادل محمد عابد بخيت 0.70                      
0005128524 عبد+ راشد سيف بن جرش 559.00                
0079908047 ى G]عبد+ ام jعي Vع 100.00                
0081034670 عمر عتيق محمد ذياب المرى 647.20                
0085823757 سلوى محمد عV احمد بودبس 1,050.00            
0033892140 زكيه محمد عV بودبس 50.00                   
0069369648 احمد حارب محمد احمد حارب الفال� 460.00                
0048837006 عV حسن عV محمد الجوى 600.00                
0049492228 عتيق عبد+ عبدالرحمن بورقيبه 1,010.60            
0056356444 لطيفه رمضان محمد الزرعو67  731.70                
0041997551 ى G]خلفان سلطان عبد+ سلطان بوميد المه 480.00                
JO00991478 خلود طه محمد ابو مطحنه 100.00                
0065865277  _̀ عبدالبا�� ش[G محمد كريم داد البلو 330.00                
0067554218 وليد ابراهيم محمد 50.00                   
MY00586914 JOHN TAN WOOI HANG 300.00                
EG00836165  6r6̂ الزي هاله م� الدين مصط 60.00                   
LB00066699 دا67 كيله 123.00                



MY00991475 HNG GAIK PHAY 5,000.00            
SG00413799 JENNIFER ONG BOON NEO 2,900.00            
LB00598514 نسيب خالد صعب 1,041.30            
SZ00234465 CHRISTIAN GRAF 1,020.00            
MY00021543 SHARON RONA SOYZA 1,000.00            
JO00659012 نضال قاسم فهد محمديه 400.00                
ZA00648871 NADEEM ACHMAD 229.50                
EG00655988  6̂ محمد محمود عبدالمجيد عفي 200.00                
NL00218750 BARBARA SABINE DE SWART 169.10                
MY00659288 MARIA JUNE R. ALANGRE 150.00                
AN00564833 ROBERT KOSTER 100.00                
EG00652185 6 محمد بكر داود محمد GHياسم 60.00                   
MA00248317 BOUCHRA AAZIZ 40.00                   
EG00054744 دعاء عبدالمنعم عبدالعزيز سليمان 24.70                   
LK00426685 MARY PAUL IRENAEUS HAKEL 20.00                   
0002362360 مريم يوسف محمد عبد+ المال 19.90                   
FR00397150 GREGORY SALEN 419.30                
0018665866 زاهره الحيام زويد الحيام 24.60                   
IN00346733 GULAM SHAHEED KHAN 0.30                      
0008444482 يف بوخش انس  رشاد محمد محمد �_ 598.50                
0001256895 امل ابراهيم خليل زوجه محمد عبيد مبارك 8.00                      
EG00136523 سامر ميشيل حكيم فه� 382.00                
EG00984832 محمد عمادالدين درويش  امام 179.50                
0004049422 مهدى عباس   عV سلمان الهاش� 115.00                
0001294709 زهره غلوم المنصورى 120.00                
EG26111968 V6 فاروق يس  حسن ع مع[� 219.20                
0098409849 ̀ اسماعيل فريد عبدالرحمن مو 75.20                   
IN00069432 NAMRATA SURAJ 20.00                   
UK00010599 DENNIS HUBBLE 6.40                      
0023754256 جاسم سالم جاسم ابراهيم الحمادى 500.00                
0032857444 6 المرر GHمحمد راشد خليفه شاه 1,300.00            
0073992050 جاسم سلمان محمد سلمان المرزو��  345.00                
0031702587 يوسف اسحاق حسن ابراهيم 590.20                
0002516871 jسحر احمد عي 1,500.00            
IN00836649 KRISHNAN KUTTY NIKHIL 50.00                   
FR00236551 NICOLAS JEAN TORLOTING 215.00                
IN00873425 KETAN NAGINDAS SHAH 10.00                   
JO00678303 jمنذر صالح ابراهيم النابل 221.50                
GR00557780 NAJLA ABOU SHIAMALA 79.80                   
IN00022607 JAVID NAZIM 60.00                   
ZA00326620 IVO MARTINS FERNANDES 58.50                   
SO00754848 6̂ حسن فارح مصط 100.00                
0011414152 ى G]مو�6 عبدالرحيم خليفه محمد سعيد المه 30.00                   
SY00719356 يا� عبد+ حبنكه الميدا67  84.80                   
0095684505 عبدالرزاق محمد عبد+ عV الجاسم 2,321.10            
USA0037662 NASSER TUFAIL 266.40                
IN00814427 PREM TEKCHAND MENGHANI 135.40                
IN00452655 RAHEEL JAMEEL AHMED 129.00                
IN22177651 HASARAF MANNAR POOZHIYIL 350.00                
EG00674092  6̂ احمد امام عV لط 1,000.00            
0025732822 عبد+ خليفه عبد+ سيف 289.00                
IN00098852 SATISH MOHAN KALAWANI 175.00                



0092405625 jعبد+ محمد عبد+ بوكتاره الشام 922.00                
IE00523147 JEREMIAH GERARD KEARNEY 6,500.00            
IN00675433 AHMED HUSAIN LAFIR 5.60                      
0016061969 ابراهيم عبدالرحيم عبدالرزاق عV الفهيم 891.40                
0025488127 ساره عبد+ عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 161.10                
0046735815  _̀ درويش  سالم محمد البلو 802.50                
IN00152485 MOHAMMED MASSOOD ALI 195.10                
YE72354588  O7عبد+ الحر Grاحمد يح 1,397.80            
0095813835 محمد عبدالعزيز نجم محمد العو�6  2,300.50            
0054998715 راد زوجه محمد G]فرشته اسماعيل ام 130.00                
0032241562 ى G]محمد خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 75.20                   
0038273084 ى G]مريم خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 75.20                   
0084440846 ى G]موزه خلفان سعيد جمعه بن غليطه المه 75.20                   
0004211124 jمحمد سالم رحمه احمد عمران الشام 570.00                
0029227967 فؤاد فاروق عبدالقادر بست§ 516.00                
LB00423356 ن¥ صادق عمر 322.50                
EG00165393 ايهاب سعيد ابراهيم درويش 250.00                
US00586966 LARA IBRAHIM SALEM ABU QAMAR 100.00                
JO00376123 خليل عبد+ خليل عطيه 80.00                   
EG00286255 المدثر السيد ابراهيم عبدالعال 20.00                   
LB00025410 اسامه صادق عمر 4.70                      
LB00215794  6 G]طارق دبل 100.00                
0005554544 احمد ثابت محمد سعيد العامرى 10.90                   
0015152409 امنه سلطان راشد 39.30                   
0003453041 عفراء عبد+ سعيد محمد المرى 2,300.50            
JO00542710 ̀ ج[O الحسنات احمد مو 200.00                
USA0014547 IBRAHIM MOHAMMAD SHEHADY 130.00                
IR00986755 مريم عبدالوهاب حكمتيان 425.00                
IN00813781 VARDARAJ MANJAPPA SHETTY 20,000.00         
MA00236955 HAFIDA HADDOUGA 365.00                
0069359632 bسالم راشد سعيد لعطيوى المزرو Vع 400.00                
0007765433 bاحمد سالم راشد سعيد العطيوى المزرو 180.00                
0017055449 فهد عبد+ حميد بالهول 166.20                
0045751450 نوال عبد+ راشد عبيد العوبد 0.30                      
0008552261 ى G]عبد+ محمد كدفور كدفور المه 400.00                
0003705500 حمده احمد عبيد حسن ابراهيم 615.20                
0081346762 يوسف محمد يوسف الشيبا67  99.30                   
JO00492158 عطا عبد الحكيم عطا السيورى 10.00                   
0063470268 ورثه المرحوم العبث حاتم سعيد مسلم المحرم 24.80                   
0075092107 ى زوجه راشد سيف G]جميله جمعه خليفه المه 1.10                      
0075005615 خليفه عبيد محمدالعوى 1,087.60            
0035135816 عبد+ عبيد راشد بن عوقد 10.00                   
JO00945663 سهيال جريس  الياس  خورى 21.00                   
0073552944 وليد عV ابراهيم المناb ب6r تميم 58.80                   
JO00211487 اسامه محمد هاشم سعيد الحسن 142.80                
0020400146 نجيبه عبد+ احمد 2,673.00            
0042863880 مشعل عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار 183.90                
0008765543 حمد احمد عبدالرحمن احمد الجرمن 2,683.80            
0002875425 علياء احمد عبدالرحمن احمد الجرمن 1,342.00            
JO00787345 محمد يوسف محمد احمد 342.00                
0055555500 هند محمد عبدالنور كلن[�  2,654.60            
0054938887 مريم احمد حسن عبدالرحيم دويه 4,367.00            



0022111804  _̀ ليV محمد النا�6 المطرو 56.30                   
PAK0099812 WASEEM SHERAZI 218.20                
0039472362  O7فرح طارق احمد ابراهيم الهيدان الحر 1,210.00            
0078350136 ندى محمد نور محمود محمد العو�6  3,905.30            
0056906787 فاطمه عبدالرحيم محمد عبد+ 2,654.60            
0006477884 Mسلمان حسن سلمان نا 203.50                
IN00457159 KHAN ANEES UR REHMAN ABDUL LATIF 43.00                   
0031272850 حمد شو�� حمدان حبيب سجوا67  3.90                      
DE00275832 YUNSON ON 107.50                
0067716611 مديه ب� مقرن سلطان 16.20                   
0034305110 عبد+ محمد احمد محمد احمد بست§ 1,150.20            
0092684914 محمد ماجد خلفان بن ثنيه 31.90                   
SA00934306 ناM بن صالح بن عبدالرحمن الoا¦ 1,187.00            
IN00991542 RAKESH JAIN HUKMICHAND 10.00                   
IN00565678 MUJEEB REHIMAN MULLANTHAKATH 3.90                      
ZA00668929 FRANCOIS FREDERICK BORCHARDT 404.20                
UK00458744 SHEELAGH MARY JANE DE CLERCQ 45.50                   
UK00320150 CHRISTOPHER JAMES 18.00                   
US00541744 MOSTAFA ELAHY 300.00                
USA0091971 ZIAD NOFAL ZARKA 140.00                
0011591308 سعيده سالم خميس 150.00                
0073527301 عامر يوسف عبد+ سعيد المرزو��  161.10                
0088733458 شيماء يوسف عبد+ سعيد المرزو��  161.10                
0084563862 جمعه محمد عبيد اصبيح 2,338.30            
0098922464 ي§ O]ال Grشو�� عبد+ محمد يح 1,934.60            
0065038495 ي§ O]ال Grعادل عبد+ محمد يح 112.10                
0041278405 عائشه محمد عبيد 7,517.90            
0039950639 حصه مطر محمد مطر 2,916.90            
0067960131 عبدالعزيز مطر محمد مطر 2,916.90            
0096230166 شمسه مطر محمد مطر 2,916.90            
0098903347 مريم عبد+ عبدالرحمن المنصورى 1,300.50            
0050079925 ى G]كلثم محمد احمد الص 1,443.30            
0012422162 مريم سيف زوجه عبدالمنعم السيد الهاش� 1,379.30            
0085109881 ى القمزى G]جميله سيف سلطان الص 1,379.30            
0006268186 ى القمزى G]خليفه سيف سلطان الص 1,317.70            
0030874201 ى القمزى G]عائشه سيف سلطان الص 1,317.70            
0039163250 ى G]سيف سلطان عوض  الص Mنا 1,317.70            
0054877912 عتيق سلطان سالم الرزى 1,257.50            
0021616166 حنيفه عV حا�O محمد الدرم§ 110.00                
0015569851 ماجد درويش  يوسف محمد حداد 10.00                   
0041042556  O7امينه حسن الحاج زوجه محمد عبد+ االيو 2,321.10            
0082287435 منصور حسن احمد عV الحاج 613.00                
0096368714 محمد عبد+ احمد االيوO7 الجزيرى 93.40                   
0059582572 ى G]مطر عبدالرحمن المه Vلي 2,535.00            
0057190810 محمد عبيد محمد عبد+ الجاسم 1,075.00            
0071861926 عائشه عبيد محمد عبد+ الجاسم 1,075.00            
0073064374 خالد عبيد محمد عبد+ الجاسم 1,075.00            
0099988169 عبيد محمد عبد+ عV الجاسم 400.70                
SY00650882 محمد مجدى اليوسف ابراهيم 55.00                   
0008794647 زينب محمد اوغان 2,330.50            
PK00855749 SABIR ALI BADAMI 700.00                
0008628115 زينب عباس  احمد الصفار 1,236.60            



0088266795 ايمان احمد السيد محمد سعيد 1,150.20            
0003342653 bعبد+ محمد راشد المزرو 323.60                
0061447297 سالم محمد عبد+ محمد الركن 21.50                   
EG00018985 منال محمد احمد فياض 222.20                
IN00986523 MEESALA SUDARSAN RAO 200.00                
0008430193 Vفاطمه محمد حسن جعفر اه 254.50                
PS00857420 مجدى عثمان فارع عبدالرحيم 600.00                
0008776377  Orسهيله عبد+ حميد برقع اجت 200.00                
0086115418 bالمطيو jمهره هالل محمد عي 2,360.20            
0078997938 سلطان عV محمد بالرشيد 2,227.50            
0006131124 سهيل سلطان عV محمد بالرشيد 2,035.50            
0023542672 احمد محمد سعيد العصار 50.00                   
0020757137 فاطمه خليفه سعيد هالل بن دميثان 2,422.40            
0045484045 جمعه عبد+ عبيد بن صبيح الفال` 1,290.00            
0055983612 سعيد عبد+ بن صبيح الفال` 700.00                
0055983611 محمد عبد+ عبيد بن صبيح الفال` 500.00                
0023335521  Orمحمد شبا67 الكت Vمطر ع 1,000.00            
0003884878  Orمحمد راشد سعيد مطر بن ظبيعه اجت 200.00                
0041863588  Orبالرشيد اجت  Vسلطان ع Vع 5,070.00            
0068381107 موزه سلطان مبارك زوجه/ سلطان عV محمد 1,845.00            
0051026742  Orمحمد بالرشيد اجت Vمحمد سلطان ع 1,500.00            
0061394783  Orبالرشيد الكت Vموزه عبيد ع 1,060.00            
0093914613  Orبالرشيد اجت Vعبيد سلطان ع 690.50                
0087660310 jجمعه حميد سالم سلطان الزرى الشام 230.00                
0033845593  Orسالم اجت Vامل محمد احمد زوجه سعيد ع 1,075.00            
0076411661 محمد المر سعيد عV بن حلوه ب6r جتب 1,000.00            
0017875019 عائشه محمد عبيد محمد اصبيح 565.20                
0015474456 jمطر الشام Vخلفان عبيد ع 300.00                
OM00675322  Orسالم بن العبد بن خميس  الوهي 190.00                
0079024869 ى G]خليفه عبيد خليفه الحم 19.60                   
0002798556 راشد خليفه عبيد خليفه راشد 1.50                      
SD00045030 احمد التجا67 عبدالرحيم احمد المنصورى 107.50                
IN20011968 KAINIKUDYIL MATHEW VARGHESE 50.00                   
0005213698 عمر عبد+ عامر جاسم 2,500.00            
0007436799 احمد جمعه بالل جمعه 8.70                      
UK00061838 KEVIN DRAPER 25.30                   
UK00784735 HELEN LINDA BAINES 80.00                   
IN00457879 SHYAM KUZHIKALAYIL SOMARAJAN 35.00                   
GR00857703 CHRYSSAFIS CARGOPOULOS CHRISTOS 237.50                
LB00558558 محمد خ6o البشنا�7  245.00                
LB47885719 روجه فؤاد الحاج 100.00                
0026956965 فهد محمد عبدالرحمن حسن العرى 2,420.00            
0008905256 6 احمد GHمحمد شاه Vع 2,075.00            
SY00619782 قمر نصان زوين 50.00                   
IR00569470 MAHNOOSH GHOLAMHOSSIN EBRAHIMIRAD 48.00                   
IN00467228 ROHIT DEV THAKWANI 1,094.20            
IN00991363 KUMAR CHANDRAKANT MATHURIA 400.00                
TM00568847 KRISTINA AYRAPETYAN 60.00                   
LB00129876 عبداالله محمد وز67  174.00                
IN00124657 SANDEEP KARUNAKAR SHETTY 25.00                   
IN00996755 DENSIL VINCENT PANATH 43.30                   
LK00975541 MOHAMED SUBHANI LAFIR 95.50                   



LB00124784 بسام رشيد االعور 250.00                
IN00825210 AZEEMUDDIN MOHAMMED 30.00                   
IN00875235 MOHAMMED FAIZAL 122.00                
IN00566411 ROHIT MISHRA 300.00                
JO00291057 وليد محمود احمد الوادى 585.00                
JO00487468 FAHMI FAHED FAHMI SUHWEIL 350.00                
0021184164 عبدالعزيز احمد محمد عبدالرحمن 10.70                   
0042604760 سعيد عبد+ راشد احمد ب6r ياس 800.00                
0006452852 jحصه محمد عبد+ الرياي 850.00                
0004726631 عبداللطيف مختار غلوم عباس 1,160.60            
0085761277 Vابراهيم اه Vمرضيه ع 1,150.20            
0085870034 محمد حسن عبدالرحيم عبد+ 200.00                
0059358743 خوله ربيع خميس  ربيع 10.50                   
0015839576 ليV محمد اوغان محمد 15,865.80         
0056661691 ̀ عV كرم سعاد مو 337.50                
0006524574 سميه سعيد خلفان الحكيم 133.50                
0038578424 حمد احمد حسن محمد الحمادى 12.90                   
0001551145  Ù عائشه محمد مطر العا�U الفال 660.00                
0064854632 Vعائشه محمد ع 375.20                
0016940880 شمسه مطر عبدالعزيز الظاهرى 184.50                
0006566141 محمد صقر سلطان السويدى 64.70                   
0006097866 هشام خليل محمد سميع محمد المطوع 156.10                
0019674081 6̂ محمد الجزيرى خوله صالح مصط 615.20                
0075735063 6̂ الجزيرى مروان صالح مصط 615.20                
0007359107 عبدالرحيم محمد عبد+ بن شفيع 7,202.00            
0015604897 عV جالل عV مراد كرم 60.00                   
0038708719 فاطمه محمد زوجه عصام محمد سالم 165.90                
0006532984 عيj احمد عبد+ المال 70.00                   
0038511086 V6 عبدالجبار محمد اه GHام Vع 50.00                   
0002521563 فوزيه عباس  زوجه عبدالحكيم عV حسن ماجدى 511.00                
0016754162 Vغلوم حسن اه Vرقيه ع 260.30                
0018111975 6 جمعه البناى GHحس Vمريم ع 17.50                   
0053107770 شيخه سعيد محمد بونواس  الفال` 2,553.50            
0092280095 سعاد احمد جمعه السويدى 1,232.90            
0038289017 محمد سعيد محمد بو نواس 300.00                
IN00857487 MANISH KUMAR 200.00                
0089765599 ى G]اليوحه المه Vسالم ماجد سالم ع 50.00                   
IN45412121 SABU THOMAS 33.00                   
US00469103 ANTHONY POWER 17.60                   
0017728524 6 محمد GH6 حس GHلطيفه حس 0.10                      
PK00129541 NAZANEEN BEGUM MUHAMMED ALAM KHAN 640.00                
0094623328 ثريا عبدالرحمن محمد عمر 97.80                   
IR00852647 ARMIN PARVIZ ZAKERI NIASAR 150.00                
EG00658795 سيد عبدالمنعم السيد محمود 34.00                   
SY00821167 محمد اسماعيل عسكر 400.00                
EG00334154 عمرو محمود محمد احمد 177.00                
UK00629511 ENID ROWENA SMITH 10.00                   
IN00866585 MAHESH NARAINDAS 250.00                
JO00467132 ̀ اسماعيل العروارى طارق مو 234.10                
UK00451784 IAN BRITISH CITIZEN HUNTER 4.00                      
0099538010 عV احمد عبد+ حسن الصفار 3,600.00            
IN00198231 CHHAIYA SANJAY BHATIA 25.00                   



0029813558 معصومه عV غالم زوجه عV عباس  غلوم 100.00                
IN00544540 IMMACULATE MICHEAL NORONHA 2.80                      
UK00531247 KASHIF MAHBOOB RANA 1,000.00            
0006535757 6 عبد+ GHغانم عبد+ حس 800.00                
IN00995638 RAJESH SHANTILAL MEHTA 50.00                   
AF00129846 HAJI MIRZAMAN HAJI MOHAMMED 300.00                
PAK0094752 ARSLAN UD DIN FAROOQUI 52.40                   
IQ00862517 شيماء طارق غالب 50.00                   
IQ00230698  6rهادى القزوي �̂ عدى ت 170.00                
IN00425164 KANWAL DEEP 10.00                   
LB00991780 رنا محمد جمال الدين 1,045.00            
EG00784933 6 سليمان GHاحمد فاروق حس 61.00                   
PS00927384 مها محمود اغا 400.00                
IR00404017 ABDUL HAMID MOHAMMED HADI NABAWY 23.70                   
IR00185246 ESFANDIAR AMANOLLAH MOHAMMADINEJAD 500.00                
YE00867842 ي§ O]يسلم صالح سعيد ال 800.00                
IN00694582 MUHAMMAD SAJID USMAN 35.00                   
YE00496854 سالم عبود سعيد بن سعد 1,620.00            
YE00545876 عبد+ عبود سعيد بن سعد 100.00                
TZ00123668 HUSSEIN GULAMHUSSEIN MAWJI 2.20                      
IN00369730 MOHAMED FAUZAAN MALKANI 107.50                
IN00589687 NITIN KHANCHANDANI 190.00                
YE00646987 فضل صالح مهدى 194.00                
IN00459910 MAHMOOD JEELANI ASKERI 100.00                
IN00564854 RASHIDABANU MAHMOOD JEELANI 67.50                   
SA00362514 فايز بن عبد+ محمد الحمي�6  2,936.30            
SA00254879 فريد بن محمد بن عبدالعزيز الحمي�6  2,552.00            
SA00925200 كائه كه فايز عبد+ محمد الحمي�6 و�_ _� 800.00                
PK00252563 SHAH MAXOUD 10,000.00         
0023412649 فايزه محمد رفيع فتح + فت� العو�6  1,733.00            
EG00913280 هيام محمد عبدالحليم سليمان الجندى 500.00                
0004522777 وئام عادل قاسم عمر 485.00                
PK00631459 FARID AHMED IFTIKHAR AHMED MIR 370.00                
IR00786676 O7 O7 مهشيد سيد محمد ب6r هاش� 362.00                
IN00725726 BHUPESH KUMAR SHARMA 215.00                
UK00762271 MILI SANGANEE 206.00                
IN00564204 RANJITH KUMAR AZHAKATH 200.00                
LB00542857 بل سم[G القزى _� 190.00                
LB00978754  _̀ وسيم جرجس  المعو 190.00                
IN00487624 SUNANDA SASY 150.00                
IN00264658 REKHA AGGARWAL 147.70                
IN00987801 SURANJITA SHARMA KHAUND 129.00                
IN00789632 AKHILESH PANDEY 127.50                
IN00988452 MANZOOR AHMED KHAN 107.50                
JO00145411 عبداللطيف يوسف عبداللطيف ابوشنب 100.00                
LK09583167 PREVIN GERARD FERNANDO 100.00                
UAE0031781  _jحسن المرع �̂ ساره محمد ت 100.00                
PS00451784 مها منذر حل� شعت 90.00                   
IN00625174 VISHAL LAXMAN MEHTA 60.00                   
0054852149 شيخه جمعه حسن فتان 50.00                   
CA00946468 SALMAN ALI MANKANI 40.00                   
0026940247  _̀ محمد عV محمود محمد البلو 100.00                



IN00971154 MOHAMED HUSSAIN PATHAN 100.00                
0004623648 عبدالرحيم عن[O جوهر عبدالرحيم 100.00                
JO44556633 محمد عدنان محمد االخرس 53.40                   
0025236902 اسمهان خلفان محمد بوسارى 160.00                
0062378435 سالم سعيد محمد غريب 3.90                      
OM00253033 wاسامه بن قاسم بن عبدالرسول الجما 400.00                
0007868739 عV بالل مبارك احمد الجس� 0.10                      
0005874123 عائشه جمعه خرام احمد 40.00                   
0040814711 عبد+ محمد عبد+ مد67 جنا� 1,230.50            
0003102626 6 اسماعيل قاعود GHتركيه حس 1,738.50            
0004512374 لؤى اكرم عوده عيد 182.00                
0007585754 عارف سالم محمد ابراهيم 200.00                
0068827322 6 عبدالعال GHحسن عبد+ ياس 0.70                      
IN00074871 SANGEETHA NAHAR 212.60                
YE00857430 توفيق محسن عV السويدى 50.00                   
IN00857266 SUNITA 161.20                
OM00264451 محمد بن سليمان بن محمد اللم§ 1,342.50            
TR00254687 DILEK AYOUB 1,000.00            
0050139044 ى G]احمد ب� احمد ب� المه 3,084.80            
0096635489 jسيف سلطان عبدالرحمن الشام 150.70                
0006388939 ى G]راشد عبد+ دلموك المه 8,300.00            
0006321258 شيخه خليفه احمد محمد خريده 245.00                
0098548578 ميثاء سالم خميس 205.50                
IN00267854 PANKAJKUMAR VALLABHDAS 100.00                
0016506374 خلود محمد خليفه سلمان بوذينه السويدى 186.90                
0010028673 يف اسد الفهيم فوزيه محمد �_ 5,900.00            
0017272171 خالد عبدالكريم اسماعيل الفهيم 455.60                
0050745866 ̀_ زوجه احمد عبيد اسماء عبد+ المطرو 230.00                
0035640713 امينه عطاالسيد زوجه محمد ابراهيم عبد+ 1,732.40            
OM00652209  _̀ عبدالعزيز بن عبد+ بن يعقوب البلو 17.80                   
0038023902 عدنان ناM عبد+ العو�6  189.90                
0006522711 هادى محمد نصيب محمد حميدان 340.00                
0064439981 وفاء حمد محمد احمد بن سليمان 802.50                
0020088656 wعبدالرحمن العبدو Vامل محمد ع 956.80                
0056931611 عامر خليفه ناM بالحباله 512.50                
0083788458 عبد+ عV جاسم م§ 2,321.40            
JO00446580 غسان عواد عدوا67 حبابيه 7.80                      
0020790002 خليل سيف احمد محمد بن خريده السب̀و 2,364.70            
0005588548 ه شامOr محمد ابوبكر G]سم 166.60                
SA00326957  G]ناديه بنت حرب صالح الزه 1,000.00            
0009940006 معصومه عباس  جليل 1,150.20            
0001387166 jمحمد عباس  محمد عبد+ الرئي 200.00                
0090243361 غانم عV محمد حسن المرزو��  230.00                
0006522338 فارس  يوسف ثا67 الوعيل السويدى 200.00                
US00658545 ABDELKADER MAZOUZ 1,000.00            
IQ00275781 محمد احمد عبدالهادى 628.30                
0015215412 سهيله احمد عباس زوجه خليل ابراهيم 104.00                
IN00098165 NAVDEEP SINGH OBERAI 30.00                   
GE00337945 KURT PETER KORFGEN 15.70                   
PK00314537 ROBINA TASSADAQ 250.00                
EG00481314 عماد من[G عبدالمسيح ابراهيم 300.00                
0002276826 موزه مالك عباس  سهراب 2,300.50            



IR00698633 MARYAM AZAD 26.50                   
0034018878 مريم صالح احمد رشيد 123.00                
FR00986711 ISABELLE FRANCISE DELCOURT 107.50                
JO00135512 اديبه حامد احمد الشيخ 61.00                   
SA00993403 6̂ بن طاهر بن عبدالحكيم عثمان مصط 13.00                   
0006529895 االجيال لالستثمارات ش .ذ.م.م 200.00                
UK85220214 GHALEB DARABYA 1,500.00            
LB00927155 MAURICE GEORGES ZAKHIA DOUAIHY 410.00                
SE08487315 ANAND ANDREAS DESAI 50.00                   
CA00548808 KARIM GHANDOUR 1,000.00            
SA00765411 وليد بن خالد بن يوسف الحاج 6,575.00            
SY00042157 سوسن عبد+ وهOr الجراح 331.10                
AU00484267 ANGELINA PAUNOVIC 521.30                
0052846054 راشد معضد صالح معضد بوقراعه 545.00                
JO22147551  �rرفيق انطون يوسف كفعي 100.00                
JO00576489 دينا وائل حسن اسماعيل 1,560.20            
UZ00650185 LIDIYA ARKHIPOVA OR TATYANA ARKHIPOVA 196.50                
0023551225 Vجميله راشد سالم ب� الهام 4.80                      
0069221112 ورثه المرحوم عبدالرحمن عبدالرحمن يوسف 7.30                      
PK00487625 ROOMAILA SHABAN 140.00                
SY00283911 اياد حسن ابراهيم 610.00                
US00087654 GULSHAN NOSHIR AND OR NOSHIR MOHSIN 2,169.60            
KW00458521 عادل عباس عيدان عباس 1,000.00            
EG00032326 6 محمد كامل GHاحمد حس 703.50                
TN00421551 عياض  بن محمد عبدالكا�6  500.00                
JO00550429 6 محمد المoى GHام Grيح 400.00                
LB00125525 سم[G بولس  رزق 184.00                
EG00864541  6rبي ¦ محمد عادل ال�_ 100.00                
EG00446976 6̂ فه� هلوده هبه احمد نo الدين مصط 90.00                   
EG00032214 احمد السيد محمد عبدالفتاح 67.50                   
LB00047811 يف عاصم بدرالدين _� 43.40                   
LB00675922 صالح محمد كنعان 36.00                   
JO26051976 ايمن عبدالحميد عبدالرحمن طه 25.80                   
UK00319677 ABDELFATTAH EL HAMMOURI 4.30                      
USA0023597 SOHAIL DAROOGAR 300.00                
0050942229 عارف عV عبد+ رجب 538.30                
0063398563 هدى عمر حسن الحامدى 386.30                
0063325476 سهيله عمر حسن الحامدى 206.60                
DE00159564 SAM SACHA 500.00                
SA00982137 مروى بنت سليمان بن محمد كرزون 23.00                   
ES00767654 LUCIA CABREJAS ARTOLA 204.70                
UK00774410 LINA MUTHAR DHIA 300.00                
UK00415573 SHAMMI SULTANA CHAUDHRY 172.00                
IN00216982 VIJEY KAPOOR 200.00                
IN99552310 SALAH ANAPPADIKKAL 3,200.00            
JO00676567 سفيان يوسف رشيد يوسف فرسخ 1,706.20            
JO06264622 هنادى سعيد محمد ايوب 906.50                
US00125596 ADNAN MOHAMMED ABU SHARAR 100.00                
JO00685099 يزن احمد يوسف ابو العيش 97.90                   
EG14700667 عاصم عثمان كابش 88.50                   
LB00178176  Oجومانا ابراهيم بلط� 265.00                
CA00468920 LAYLA ALKADI 80.00                   



CA00505646 AYMAN ALSATARI 1,000.00            
EG00129320 خالد تميم خطاب 70.70                   
JO00782436 واصف يوسف خلف عناقره 14.90                   
0050700345 wحسن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العبدو 382.40                
LB00145788 عهود محمد القادرى 8,273.50            
LB00764411 ابتسام اسعد جمعه 283.70                
EG00759639  6̂ 6̂ اكمل الدين محمد الحسي6r حن مصط 675.00                
UK00659211 RAJV SRIVASTAVA 140.00                
US00084157 ANINDYA MITRA 275.00                
AU00196510 SUSANNA MARTINA BEN DEKHIL 72.00                   
PK52002588 MUHAMMAD BILAL MUHAMMAD ARIF 120.00                
0095687478 موزه محمد حسن اسماعيل 400.00                
IR00987366 ALI ABDOLHOSSEIN KHALILI 30.00                   
JO00065902 سا¦ سهيل فوزان المفلح 7,082.30            
0045845705 عيj احمد محمد العطار 1,000.00            
UK00951975 SUSAN CLAIRE LAYBOURN 354.90                
0012858358 ى G]الجم Vمطر ع Vمحمد ع 1,000.00            
EG00698744 سمر محمد صالح الدين محمد 0.40                      
SY00457895 مياز عدنان الدالل 3.00                      
0052718018 حريه السيد عبدالقادر اقويدر 6,951.50            
SY00467311  Orعصام فريد حل 1,780.60            
0077728613  _̀ ̀ عV اك[O البلو 6 مو GHحس 1,236.10            
JO00125032 داليه عبدالجبار حيدر حمدان 50.00                   
SY00581245 محمد مروان الشالح 30.00                   
PK00576829 UMAR KASHIF MALIK 6.70                      
CA00370026 MIRZA KAMRAN BASRAVI 4.30                      
ZA00198278 AYSHA HASSEN 180.00                
0068746653 عارف �ور محمد بالعبيده 500.00                
MA00346739 حكمت بوجالبه 244.70                
0002135214 6 المرر GHخليفه مطر عبد+ خليفه شاه 1,740.00            
UK00586955 KARIM JIVRAJ 200.00                
0099340788 ى G]راشد خميس  خلفان ب� المه 1,100.50            
0069263482 قدريه عبدالعزيز عباس 2,181.10            
0021372522 عب[G عبدالغ6r محمد حبيب ال رضا 955.90                
JO00564411 زياد حسن عبدالرحمن العقرباوى 843.20                
0065783212 زبيده كنارك جكرد زوجه محمد ابراهيم محمد 13.80                   
UK00321490 TOBY JAY SPENCER DAVIES 11,000.00         
0004686490 محمد عV عباس  او معصومه احمد عباس 6.30                      
0000649966 خديجه ابوبكر ابراهيم رحمه + 130.30                
0053492407  Oاحمد عبد+ احمد الطني� 577.00                
SY00784510 ازى O]ب�_ مروان ال 155.00                
OM00256698 ايمان مولد مشنجامه حاج عمر 17.40                   
SA00088524 AL TOUKHI INVESTMENTS (L.L.C) 52,078.50         
SA00095602 مازن او محمود 7,118.00            
CA00567230 LAMA MAANI 1,628.00            
0016686167 رجاء محمد سعيد 695.00                
JO00471179  6 GHمراد عاهد عبدالعزيز حس 118.90                
JO00524854 Mنا M6̂ نا غالب لط 60.00                   
0003561833 محمد حسن عبد+ محمد جنا� 1,480.00            
JO00163819 ABEER HISHAM M.ODEH 674.60                
JO00610248 هشام محمود حسن عوده 646.10                
0087521452 عبدربه محسن عبد+ الديا67  110.00                



UK00548751 GORDON FIDDES ROBERTSON 390.00                
SA00336580 سلطان بن عبدالعزيز بن خالد السديرى 50.00                   
0005205552 Vسالم نايع سالم الغف 1,100.00            
0093005575 محمد حمد بن قماشه 215.00                
0003417082 راشد مصبح راشد الفتان الفال` 1,600.00            
0051000667 6 حبيب جاسم الخلصان النعي� GHحس Vع 1,552.60            
0007251114 6 حبيب الخلصان GHاحمد حس 690.00                
SA00478199 اك O]بن صالح ال Vامل بنت ع 1,847.10            
UK00987855 FRANCOIS LEON CLAUDE LASSALE 64.50                   
IN01986710 NILAY JAGDISH SHAH 706.90                
IN00287525 VIKAS PADAMKANT CHANDNANI 195.00                
EG00625497 ها67 ابراهيم الحسي6r مشعل 100.00                
UK00069611 MICHAEL GREGORIUS OR JENNIFER ANN 970.00                
US00687293 HAMED OQLA IBRAHIM 29.40                   
0064641567 طيبه مسعد نا�O صالح الحيظا67  532.00                
0038736829 يوسف محمد عبدالرزاق البست§ 450.00                
0028735618 زيد عبد+ زيد سعيد 74.70                   
UAE0063811 محمد ابراهيم عبدالجبار محمد سعيد 1,828.10            
UAE0023658 نوره عبد+ عV بوكربل 161.00                
EG00437392 وائل عV عبدالرحمن عمار 442.50                
IN00372657 SHAZAD SHAMIM LAKDAWALA 168.10                
MA00678392  6 GHيونس  يس 351.00                
0016966941 wعبد+ كما Vخالد ع 0.20                      
0058059453 خالد حسن اسد فهد 400.00                
0068421151 محمد عبدالرحيم محمد المال 1,100.00            
0082330112 سند عبد+ سلمان عبد+ الجزيرى 615.20                
0074012748 Vال ع Vاحمد يوسف احمد ع 902.10                
JO00991503 عماد حل� عبدالكريم يوسف 110.00                
0003814542 6̂ محمد الجزيرى عيj صالح مصط 119.60                
0066585005 م6r حسن سالم بن بريك 2,309.50            
0095624810 wافادت سليمان محمد سليمان المعو 36.20                   
0054055001  Orاالجت Vفارس  ع Vع 45.10                   
0016631551 فهد راشد الحميدى عV خصيف يما� 2.50                      
0070096430 Vنبيل عبدالملك محمد اه 33.40                   
0042949382 عصام راشد معصم جمعه المعصم 37.00                   
0043006626 خالد راشد معصم جمعه المعصم الفال` 37.00                   
0058146822 فاطمه سلطان الجراح زوجه سعيد محمد احمد 250.00                
0052808500 فاطمه صالح خميس 2,344.10            
0004122437  _̀ 6 طاهر البلو GHجاسم مراد حس 520.00                
0076786545 6 الطاهر GH6 يوسف اسماعيل حس GHحس 150.50                
0004631090  _̀ ابراهيم محمد جمعه البلو 152.50                
0003625148 سميه عV محمد مسلم الغاوى 200.00                
0025534678 ̀ لنجاوى خالد عV مو 128.00                
PAK0043595 MUHAMMAD SALEEM AYUB 14.30                   
0085546988 سعيد يوسف محمد يوسف الشيبا67  899.30                
JO00329824 رw عوض  احمد الفياض 1,255.00            
0064519085 jسالم جمعه سعيد حميد النقاز الشام 630.20                
0081283347 6ى الفال` G]احمد جمعه غانم درويش  مصبح الق 1,486.00            
0012589622 نجالء فريد محمود السعدى 500.00                
EG00235562 جوزيف عبدالشهيد غطاس 400.00                
UK00683452 BEVERLEY ANN  WEEDEN 60.00                   
0001351351 wميثاء حسن محمد احمد عبد+ العبيد 51.30                   



0078555040 عبد+ حميد سيف حميد بن حميدان الفال` 293.00                
0071319401 كظمه كنون سعيد زوجه حميد سيف بن حميدان 100.00                
0059737563  Ù فاطمه حمد احمد بن سوقات فال 1,682.30            
0036514358 محمد يوسف زينل حسن عبد+ 116.90                
0071346857 عبد+ يوسف زينل حسن عبد+ 116.90                
0084764172 Vعبيد حمد الغف Vسهيل ع 2,889.30            
0050720843 Vعبيد حمد الغف Vخليفه ع 2,654.60            
IT00126166 ALESSANDRA MUSSO LINGUA 50.00                   
0067868499  Orحمد خليفه مصبح عبيد الكع 70.00                   
JO00677315 ات G]سمانا نواف طالب النص 12.00                   
0019304421  Uالطابور النعي� Vيوسف ع Vع 11.70                   
0044739784 فاطمه محمد سيف زوجه عV يوسف الطابور 10.70                   
0035352737 احمد محمد مسعود بن مسعود 100.00                
JO00692173 ̀ سليمان عالن مروان مو 1,150.00            
0028756526 م6r عV محمد حسن المال 541.90                
0002452483 جمعه محمد درويش  درويش  شكر السويدى 3,191.90            
0006452227  Oيوسف حسن حا� Vفاطمه ع 200.00                
EG00288154 عمرو اسماعيل مسلم عبدالعال 86.50                   
JO00258610  Orنضال عباس  يوسف الشل 400.00                
0005484759 اسماعيل احمد قم[O البناى 0.30                      
0085276485 مروان عبد+ محمد عبد+ قاسم 2,442.00            
0044511892 راشد عبد+ سعيد بن صبيح الفال` 215.00                
0010320065 عفراء سالم محمد 1,327.60            
SY00991243  G]محمد واصف محمد بش 100.00                
JO00651824 مروان صالح شفيق ارشيدات 60.00                   
EG14091968 ايهاب سيد محمد الويش 24.50                   
IN00528699 NICOLLETTE RODNGUES MARY 173.50                
0098087204 عبد+ محمد توفيق الشافE المد67  433.90                
0068243310 يوسف عبد+ مال عV المال 80.00                   
0065660147 هدى حسن غالم محمد البناى 50.00                   
0098745046 مروان عبد+ محمد عبد+ الجزيرى 700.00                
0007365211 Vخديجه عبدالرحمن يونس  ع 1,186.50            
YE00015498 ناM احمد راجح حسن 1,000.00            
YE00650224 مطهر عبدالرزاق محسن الحكم 50.00                   
0071964215 رفيعه عبيد سعيد غانم غباش 19.60                   
IN00221652 MOHAMMED PARVEZ 10.00                   
JO00213698 ايهاب نايف مخائيل الزوايده 450.00                
LB00649780 احمد محمد فارس 420.00                
0009865551  G]عصام احمد يوسف ابو حج 200.00                
NG00517206 EKENE CHIJIOKE ANAZODO 11.50                   
0065545151 خوله حسن عبد+ قاسم الرقا��  133.60                
0029393277 محمد حسن عبد+ قاسم رقا��  2.80                      
BD00493205 SAIFUR RAHMAN 49.20                   
0006855424 ايمن حيدر عبد+ جعفر احمد 220.00                
0004578147 ى مانع احمد عبدالرحمن عV الب�_ 12.70                   
0023779853 Vع O]نعيمه قم 460.10                
EG00132056 ى مجV خليل يف ب�_ _� 1,500.00            
0004365987 jسعيد ابراهيم يعقوب الشام 24.10                   
SY00994533 نضال توفيق حسن 300.00                
0005128115 هناء درويش  يحGr االنصارى 0.10                      
AF22177124 رمزيه عبدالقادر 1,290.00            
JO00954155 اسامه سليمان م� الدين قدروه 477.80                



0001817829 فاطمه عبد+ عتيق بن سيفان الفال` 1,000.00            
0064820727 ميثاء عبد+ عتيق بن سيفان الفال` 1,000.00            
0009885246  Orمنصور سالم حمد سعيد الجني 0.50                      
NG00458404 AHMADU ADAMU MUAZU 3,800.00            
JO00742554 6̂ الشا¦ سا¦ درويش  مصط 1,620.00            
SA00415826 ى G]جلوى دعيج مصلح المط 1,290.00            
EG00998756 منال عدw ايوب سعد 602.30                
EG00876244 عريان يوسف رزق + سعد 352.70                
PS00150128 اكرم طاهر محمد برهوش 1,000.00            
MA00120021  �rسلوى العلوى البلغي 8.00                      
EG00589421 عادل متوw عبدالعزيز �اج الدين 2.70                      
0098083544 سالم محمد عبد+ بن عوقد 2,100.50            
LB00576812 فضل توفيق الديال�7  250.00                
IN00875640 SAMEER SHERIFF 300.00                
0012753771 جميله يوسف سالم هالل 1,230.50            
0005541151 عائشه طناف زويد مبارك 66.80                   
0049270809  Orالمياله اجت Vصبيحه عبيد ع 100.00                
JO00482210 صفوان احمد محمد بلص 1,500.00            
0006522526 سعيد محمد مال عV محمد المال 200.00                
UK00761256 HAIDER MADANI 430.00                
0002152154 Vيوسف محمد عثمان ع 289.20                
0005466541 الهام محمد بوعلوه زوجه ربيع عV جعفر 379.80                
0052136544  6 GHشيخ حس G]كوثر بيجم شيخ جهانج 1,469.00            
0065189101 عادل عبدالرحيم عبد+ حسن العو�6  32.30                   
IQ00485710 راشد عبدالمنعم احمد 12.50                   
0041915906 احمد محمد يوسف محمد اسماعيل الهاش� 9.80                      
EG00721657 wمحمد محمد محمد الشاذ 500.00                
JO00245690 محمد يا� قدرى خلف التل 934.00                
JO00968231 6 جورج جورج رن[�  GHربيكا جان 250.00                
MA00326562 سعاد رومات 100.00                
IR15021986 MOHAMMAD HOSSEIN DANESH 238.50                
IN00798431 PRASANNA DASHRATH REDDY 4.00                      
0033140713 ماجد بش[G الماس  فرج 200.00                
SY00365247  67 O]ال Vمنال ع 60.00                   
OM00875219 مسعود بن صالح بن سليمان الجهض� 454.80                
0007406531 محمد عبد+ محمد خليفه سلمان 81.10                   
0007964631 عبدالرحمن عبد+ محمد خليفه سلمان 81.10                   
0007296312 فاطمه عبد+ محمد بوذينه السويدى 40.70                   
0007496531 عنايه عبد+ محمد بوذينه السويدى 40.60                   
0058476321 عدنان ابراهيم عبد+ عبدالواحد البست§ 15.90                   
0055857486 ريم ابراهيم عبد+ عبدالواحد البست§ 8.00                      
0001299830 ى G]مروان محمد سعيد بن ب�_ المه 54.50                   
SY00521510 Vعبدالرحمن فاروق حل 122.50                
IN00026584 NIKHIL ASHOK BELANI 408.00                
0019435173 ºحسن عبد+ المال ̀ محمد مو 5.00                      
0006599511  UV6 ع GH6 محمود حس GHسيف حس 10.00                   
SY00674127  Oبندق� G]محمد سم 210.00                
BG00859595 SERDAL HYUSEINOV 485.70                
IR00985671 عبدالحميد محمد معمارى 50.00                   
LB00421587 امل فاروق اال غور 100.00                
UK00621458 NABIL MOHAMMAD SHEHADEH 300.00                
EG00504500 احمد محمد عبدالعظيم خليل الطنا67  50.00                   



EG00693543 احمد محمد يوسف عيد 229.00                
0066730136  6rحمد خلف عبد+ مال + الحوس 3.50                      
IQ00876512 عمر زغ[G ذيب 883.00                
0036444005 فاطمه محمد عV عبد+ 1,020.50            
0004567785 عبد+ درويش  عV حسن 340.00                
IN00312432 JOE PETER GONSALVES 2,000.00            
SY00334339 Vرا¦ غسان الع 1,070.60            
0006204811 محمد حمد محمد احمد سليمان 1,284.50            
JO00585655 ف عبد+ عثمان العبوره ا�_ 50.00                   
0005584293 حمزه محمد قم[O محمد 390.00                
0053132486 مرزوق محمد عV سيفان المرى 500.00                
0066106337 مريم مطر راشد بن يليل 2,291.10            
0039724430 ناعمه عبد+ سعيد عبد+ ال ثا67  1,221.00            
0051420470 حمده عبد+ سعيد عبد+ ال ثا67 الفال` 1,221.00            
0069068154 مريم عبد+ سعيد عبد+ ال ثا67  1,221.00            
0090549010 سالم مبارك جاوس 1,294.40            
0001085064 Vماجد احمد عبد+ ال ع 194.80                
0005878739 Vغالب عبد+ محمد �حان غف 522.50                
0018709824 jالرم Vمحمد حمد طاهر ع 2,442.00            
0023322698 jالرم Vنوره حمد طاهر ع 2,442.00            
YE00549863  6 GHعبد+ حسن صالح حس 200.00                
0021548795 وداد الحاج الميدور زوجه خالد سلطان 2.00                      
0001630833 طارق احمد عبد+ القاسم 1,000.00            
0060707901 ابتسام احمد القمزى زوجه خالد محمد عبيد 1,154.00            
0092222361 خالد محمد عبيد بوشقر الفال` 850.00                
0015824425 مريم ماجد راشد العبار 2,556.60            
0006562144 موزه ماجد راشد العبار 1,000.00            
0041321620 احمد خميس عV محمد بن حجر الش� 34.00                   
0004747844  _̀ شما ماجد سيف ماجد الماجد المطرو 240.00                
IN00420660 VERONICA DOMNIC FERNANDES 51.30                   
0010342869 ريم حسن راشد احمد العبار 577.00                
0029802977 نجاه حبيب ساجوا67  2,716.70            
0055648317 فاطمه محمد عبد+ كهربار المرزو��  100.00                
0036974703 شذا عبدالرحمن عبد+ بن فارس 15.00                   
0011079326  _̀ حسن محمد عV احمد البلو 100.00                
0094546761 غياث محمد هاشم محمد زمان 430.00                
0098411619 ى O]سعيد عبدا+ سعيد محمد الع 20.90                   
0036187904 bابراهيم خليفه محمد بكر الفقا 537.50                
IQ00486901  6 GH6̂ حس طالل مصط 386.90                
JO00328960  O7غسان فؤاد فياض   عرا 340.00                
0072384732 صقراحمد سيف حارب المرى 810.00                
IN00521588 JAYAKRISHNAN RAMAPANICKER 0.20                      
0085337444 محمد صالح محمد احمد المال 3,059.60            
0005753838 اصول الدوليه لالستثمار التجارى 5.00                      
0001250023  _̀ نبيل احمد درويش  احمد البلو 200.00                
0022669107 يف محمد عبد+ عV المرزو��  محمد �_ 300.00                
JO00721104 عاهد احمد يوسف احمد اخليف 646.10                
0024286868 عائشه محمد عبيد يوسف القطا¦ 2,321.40            
0047067196 نجالء محمد عبيد يوسف القطا¦ 2,321.40            
0039806730 ̀ سالم ارمله سليمان قم[O عبد+ سالمه مو 46.20                   
0038347779 مزون عبد+ محمد رفيع الدالل 2,420.00            
0040350333 محمد عبد+ محمد رفيع الدالل 2,420.00            



0025954880 فؤاد محمد حسن عبد+ 307.90                
SY00698547 محمود محسن الحسن 183.10                
0000678788 عبيد محمد عبيد صقر بن غباش  المرى 1,700.00            
UAE0069853 سامر رزق حس6r قدوره 140.60                
0089772231 بدريه احمد عبد+ المال 50.00                   
PK00768930 MUHAMMAD WASEEM MUHAMMAD 1,314.80            
0019417074 عفراء احمد عبد+ محمد بوحميد 1,333.70            
IQ00767186 معن طارق حسان 93.10                   
LB00214784 زا سا¦ داغر G]م 599.80                
FR00528791 RAOUF ADEL MESSIH 15,000.00         
0010759103 سالم عيj سالم بن شقوى 698.20                
0066867660 6 السيد معتصم ارمله سيف GHفاطمه السيد حس 201.00                
JO00065102 امجد تيس[G عبدالعزيز طبيشات 3.10                      
OM00658211  6r6 بن سويد المخيrعوض  بن ثوي 45.60                   
0028465252 ندى ب� خليفه سلمان بوذينه السويدى 2,000.00            
JO00552003 ابراهيم اسماعيل محمد ابوالحاج 38.20                   
0042001080 احمد عبد+ احمد بن الحج الفال` 2,000.00            
EG00750286 محمد عبدالبادى علىالشناوى 200.00                
EG00193874 مجدى محمدى سعد سليمان 100.00                
EG00427134 خالد اسامه ابوالسعود 300.00                
0068378937 راشد سلطان راشد الكيتوب 12,705.70         
0043765881 وداد سيف عبدالرحمن مويزه 50.00                   
IN00542181 PREETI RAY 700.00                
LK00986512 DAVID MILROY SURIYAKUMAR RAMALINGAM 430.00                
UK00635215 SUZANNE JAYNE BULL 255.10                
DE00095123 MICHAEL SCHWEIGHOFER 75.00                   
SA00123475 عV بن محمد بن صالح القحطا67  222.50                
0099887755 لطيفه عV عبيد حسن شهدور 615.70                
YE00542699 صالح سعد محسن عتيل 4,500.00            
0027779493 م6r محمد يحGr محمود سالم 637.30                
0026417391 امنه يوسف محمود ارمله محمد يحGr محمود 615.20                
0047258423 Vناديه سلطان عبد+ يوسف ال ع 429.00                
EG00525699  6̂ احمد ابراهيم محمد حن 300.00                
LB00516478 احمد عثمان خالد 250.00                
0058796833 عبدالعزيز عبدالرحمن الرئيس 200.00                
CN00739625 YONGFANG LI 53.00                   
0027722921 حمد عبد+ عيj ثا67 ال ثا67  4,022.00            
IQ00411612 علياء عبدالرزاق حمودى 2,117.10            
YE00254874 عمر عبدالرحمن سالم باجرش 800.00                
0017815773 صفيه محمد صالح الزرعو67  3.90                      
IQ00752682 خليل ابراهيم عمران 384.60                
SY00231767 ديمه صالح الدين عدى 1,000.00            
0000641259 فاطنه مختار بوشعيب اونيس 73.50                   
IN03465900 TASNEEM MURTAZA KAPADIA 30.00                   
EG45665454 احمد محمد عV سيد احمد العبادى 100.00                
JO00586547 جودت خالد احمد عبدالجليل 500.00                
0067940311 حسن محمد احمد حسن بوملحه 10,000.00         
0065821147 سلطان سالم عبدالعزيز المخاوى السويدى 1,079.60            
UK00875215 HASHIM MURTADHA 22.50                   
DK00253620 JENS FALENTIN HANSEN 380.00                
PS00219980 نور الدين محمود ج[O مصلح 184.00                
JO00195342 V6̂ طاهر ابولي زياد مصط 178.70                



0098754166 عامر محمد عقيل عV حسن  الزرعو67  1,230.20            
0034078471 ى G]احمد عبيد راشد عبيد المه 2,300.50            
PAK0018651 SAJID RAHIM 0.10                      
UK00994523 FOUZIA ERRAMI 2,500.00            
USA0035606 ABDULELAH ABDU SALEH 2,313.50            
YE00259633 محمد حسن صالح الشوما67  419.00                
0016910013 ̀ تر� هدى ابراهيم زوجه سعيد عV مو 572.20                
SA00938874 يوسف بن فيصل بن محمد بدر 575.40                
ES00125485 IVAN ACOSTA LEON 243.00                
0047741066 Vحمده محمد خلفان السويدى زوجه محمد ع 615.20                
SO00995634 عتOr عبد+ جامع 149.50                
0099423308 شذى عزت زوجه درويش محمد عV محمد 660.00                
0001366577 ى G]ه عبد+ سلطان عبد+ المه G]من 1,000.00            
0058661653 شيخه عبيد سيف 465.00                
IR00439672 MOJTABA BEHROOZ SHARIFI PARSA 90.00                   
SY00650631 جورج نبيل الخورى 5.00                      
JO22448791 صالح الدين قسام رضا محمد 112.20                
0001734104 فاطمه عV حسن عباس  حتاوى 1,216.90            
IN00265489 SAYED MOHAMMED AIJAZ AHMED 209.10                
0004658321 ه محمد عV الطاهر زوجه جمال محمد G]سم 0.20                      
0069985247 جمال محمد عبد+ ابراهيم احمد 0.20                      
0031315243 شيخه محمد عبد+ عبيد بن عوقد 500.50                
IQ00565656 مروه صالح عطروز السودا67  2,500.00            
CH15465899 HE QINGHUA 357.70                
0073047852 ى G]عبد+ سعيد خليفه عبد+ المه 100.00                
IN00131956 EDAKKUNNY SUNIL KUMAR 10.00                   
SY00276627 دالل محمد بندر الهالالت 1,406.20            
0037047207 عمر عبداللطيف محمد عبداللطيف الهاش� 5.00                      
0011149716 عبد+ عبدالرحمن جابر بالشاالت 11,273.00         
0006569980 عبد+ جمعه وليد 205.00                
JO00951651 MAZEN GHAZI SA'ADO KAWASH 783.50                
0098667500 علياء سالم عبد+ سالم السويدى 334.70                
0003678692 ى G]ندى سيف سالم سيف المه 349.00                
0043829581 جعفر عبد+ جعفر الزرعو67  3,285.80            
0012558279 عV محمد عV باوزير 7,000.00            
CA00087916 AKRAM MOH'D KHALIFEH 300.00                
0006244070  Orمحمد ظاعن عبيد ظاعن الجت 107.00                
0011683811 عبدالرحمن محمد عبدالكريم محمد دويه 2,300.50            
0029946734 Vمحمد عبدالكريم دويه اه Vع 2,300.50            
IT00624859 FABIO ZUCCHELLI 215.00                
0072771940 محمد اكرم جمعه حلوم حجازى 0.10                      
BE00015487 IVAN VAN BLADEL 1,775.00            
0013554477 Vسلطان زعل سهيل مفتاح ال ع 16.00                   
SA25889852 عبد+ بن عادل بن عبدالرحمن العوجان 1,500.00            
IN00312845 KANISHKA GUPTA 400.00                
FR00456885 GHISLAIN YANN 343.50                
US00482646 MOHAMMAD SHAKER AKBAR 43.00                   
US00595196 BERNARD ALAN BULLOCK 60.00                   
TR00461093 INCI MALIK 50.00                   
SA00287562 ها67 بن ابراهيم بن عابدين نقشبندى 1,000.00            
IN00764483 MANOJ GUL THAWANI 200.00                
UK00232123 SALINAH HIRJI 336.00                



SA00934624 عبد+ بن محمد بن حسن وزنه 430.00                
US00319435 WALID FOUAD GHOBRIAL 1,242.80            
PK00589544 RAAFIA MUHAMMAD ALI 593.00                
IQ00645904 خالد رشيد عبدالرزاق 274.00                
0077641551  6̂ عائشه شيخ ش 257.50                
UZ00948558 NADIRA ERKAYEVA 8.60                      
SA00896150  O7حمد بن محمد بن هبيص  الكر 42,000.00         
IN00541074 BALINDER KRISHNA KAUSHAL 10,000.00         
0005767829 wحمد المنها Vطالب عبد+ ع 427.30                
SA00287622 احمد بن بهالن بن حمد الرشيدى 85.00                   
0004873534  Orصافيه حمد سيف سعيد بن جراده اجت 4.40                      
UK00634523 STEVEN MICHAEL LAWES 450.00                
JO54120369 نا�O صيام عبدالرحمن صيام 97.80                   
IQ00196376 عV هشام قاسم 4.70                      
PH00416755 GRACE SANTINOR 65.30                   
0056909325 عV يوسف حسن عباس 8.70                      
CA00012558 ABDUL SAMAD 130.00                
YE00857463 عامر فرسان عبد+ خليفه 134.80                
0006269883 سم[G عبد+ عV عبد+ 248.00                
SY00653214 وسيم محمد مامون قد` 200.00                
UK00078524 ZEENA AL HILLI 150.60                
EG00728495 مدحت فوزى زكرى عبدالشهيد 4,885.00            
0035090484 كلثم سلطان زويد خليفه 0.70                      
JO00654123  6 GHشاه Vمحمود ع Vع 193.50                
EG00623012 Vاحمد فت� محمد ع 100.00                
EG00878821 نادية حبيب ابراهيم حنا 800.00                
UK00088974 SUHAIL REHMAN 331.90                
IN00987253 ANCEL JOSEPH FERNANDES 43.00                   
IN00653160 RAJENDRA KUMAR KANTILAL 190.00                
0027777853 مريم خلفان محمد بوسارى السويدى 577.00                
PK00857499 KARIM ALI ALI BHAI 257.00                
SK00857499 LENKA PRIBISOVA 1,467.70            
AU00986594 TIMOTHY MICHAEL HILL 213.30                
IN00526419 ARUN KUMAR JUNUTALA VENKATA NARASIMHA 81.10                   
IN00031020 SOWMYA SHARLET LOBO WILFRED D SOUZA 31.00                   
IN00918754 REYNA FRANCESCO PEREIRA 28.80                   
EG00784390 نجالء يحGr حس6r محمود محمد 16.90                   
TZ00739411 GLOBAL HOLDINGS FZC 17,300.00         
0021401873 عV حمد احمد سند 633.30                
CA00379890 SANAZ TARANSARI 364.90                
KZ00658299 SVETLANA NAIMANOVA 50.00                   
0092801358 يوسف احمد يوسف عبد+ لوتاه 1,790.70            
IN00243694 SACHIN NARESH SHAH 80.00                   
MA00154470 سناء عنقود 149.10                
SA00531691 نايف بن صالح بن عبدالعزيز الراج� 632.50                
JO00785653  O7محمد مهدى احمد زنو 358.00                
SD00985632 نزار يوسف عمر احمد 100.00                
LB00214457 رياض  جوزيف بصيبص 6,184.00            
IN00565280 SURAJ VASHU MULANI 2,850.00            
SY00091250 وسيم محمد ضبعان 913.90                
0070399929 كوكب نظ� محمد سويد 228.70                
0008787838 كه ريف لالستثمار العقارى ش .ذ.م.م _� 74.70                   



IN00689788 MASIUDDIN MOHAMMED MOULANA 57.50                   
SA00284677 طارق بن عV بن سليمان ال حبيب 500.00                
0003451111 فاطمه خميس  ابراهيم عبد+ محمد 12.20                   
0038040797 Vابراهيم عبد+ ع Vع 201.00                
0003124157 حسام سميح سعيد الدم 100.00                
US00875421 يزن عواد عواد 95.00                   
PK00124575 MUHAMMAD ASHRAF DIWAN 100.00                
IN00123919 MAHENDRA VAKHATCHAND MEHTA 42.00                   
KW00274985 ي G]نواف عقيل دغيم المط 1,335.60            
SY00252140 غنوم اال حمد الشيخ 18.20                   
SY00388154 بديع الياس  ضومط 65.00                   
IN00987720 ALEEM IMTIAZ AHMED 20.00                   
SA00456838 طه بن احمد بن غالب الحرازى 138.00                
IN00631587 BABY PADDAYATTA LONAPPAN 100.00                
IN00556983 SHANKAR SUBRAMONIAM 496.00                
USA0035957 ف احمد هيثم �_ 100.00                
IN00692844 SHRIDUTT PUROHIT 300.00                
MA00589560 ابتسام البوزنا67  225.00                
MA00658795 فاطمه الزهراء البوزنا67  177.00                
USA0098667 HUMAIR HASSAN P 50.00                   
IN00019197 REGO DEEPAK ARNOLD 359.40                
JO00672186 را¦ فت� صادق قدو¦ 0.10                      
IR00853220 AMIR AHAD PISHYAR 20.00                   
JO00451540 محمد نo محمد هاشم دويدرى 50.00                   
UK00048488 MOHAMMAD SULEMAN TAHIR 104.00                
SA00662811  O]زياد بن ابراهيم بن سليمان الغث 1,865.00            
IN00017524 NAZISH KHAN 841.70                
IN00645560 DAYANANDA PREMACHANDRA SAGAR 600.00                
PS00548599 Mرائد محمود نا 300.00                
JO00602156 ك عاصم را�6 عبدالقادر ال[� 500.00                
0007780779 ديانا جوزيف الحداد زوجه سهيل عبد+ 390.00                
UK00194014 AMARJEET HANS 245.20                
UK00569388 GHASSAN SARHAN 10.00                   
SA00269326 وليد بن درع بن سليمان الدرع 3,000.00            
CN00055441 ZHOU AIHUA 2,000.00            
CA00865460 MIR MANSOOR NODJOUMI 28.00                   
IN00412278 GEETANJALI VISHAL TALWAR 96.70                   
EG00652132  6r6 احمد حس GHاحمد حس 112.50                
IR00991583 PEDRAM NOSRATI RAD 23.00                   
0002403187 ى G]يوسف سعيد مبارك جم 40.00                   
YE00547844 كهالن مجاهد ي�U ابوشوارب 35,500.00         
0051307401 وز ثا67  G]خصيبه عبيد مبارك ف 87.40                   
0009836426 خليل ابراهيم حسن الصفار 50.00                   
LB00458236 وسام تامر تامر 47,450.20         
IN00998032 ANIL BHASKARAN NAIR 100.00                
IN00962184 SUNDERLAL BHAGWANI 50.00                   
UK00458745 WARREN LEON GEMLIK 830.90                
IN00597806 AMITKUMAR MULCHAND MEHTA 57.90                   
0081595137  6̂ بدريه فيصل علوان العفي 230.00                
IN00214141 MADAIAH SOMAIAH BALLACHANDA 100.00                
IN21323232 MAGESHKUMAR RAJENDRAN 100.00                
IN00049871 VICHARE ROHAN RAMESH 70.00                   



SA00216274 خالد عبد+ عV الخلب 5.00                      
IN00549031 ATISH NARESH MEHTA 22.50                   
IN00743645 UMAMAHESHWARAN LAKSHIMINARAYANAN SHASTRY 22.00                   
IN00302640 SEARCH POINT MANAGEMENT CONSULTATIONS 230.00                
0027353923 ى G]محمد فرج عتيق المه Vع 2,300.50            
YE41526366 صالح غالب هادى 1,633.90            
IT00753427 GIORGIO PALERMO 525.40                
LB00750288 مروان زه[G العj_ شبيب 1,038.30            
LB00658705 wعفيف فوزى خو 1.10                      
JO00547577 اريج سا¦ يوسف ابودارى 165.00                
IN00748830 DHIRAJ MIRCHANDANEY 180.00                
SY00274682 يفه خالد عبده �_ 250.00                
FR00884120 ILHAM LAALLAMI 200.00                
0004561560 خلود ابراهيم سيف عبيد 40.00                   
EG00534562 يفه فاروق حسن احمد _� 1,750.00            
IN00498651 THAYYIL UPENDRAN REJI 77.50                   
LB00565847 Vجمال عبد+ ابوع 2,125.70            
EG00364215 مدحت من[G جور�O بولس 650.00                
EG00023687  6rبي طارق السيد السعيد ال�_ 3.90                      
SY00650674 خوله ممدوح المد67  110.00                
OM00384721  U

6 بن محمد بن عUV اللوا�7 GHحس 783.60                
IR00432617 ALIREZA FIROUZ FATEHI 100.00                
IN00879621 MOHAMMED SIRAZUL HAIDAR 42.90                   
IN00986159 GORDE MOSES SUSHIL 87.20                   
UK00269852 STEPHEN JAMES COETZEE 285.00                
IN00068713 NADUVILE ILLAM UNNIKRISHAN 30.00                   
0001242319 رشا خليل عيj عوض 2,163.00            
IN00162845 SPANA SADHWANI RAJU 650.00                
PK00044968 MOHAMMAD HUSSAIN KHAN NIAZI 0.10                      
IN00956524 KORAH IPE 600.00                
DZ00653346 امال شابه 450.00                
UK00565321 KHURRAM JAFREE 8.00                      
IN00789153 MUDASIR ALI SHAH 29.10                   
IN54112599 KISHAN GIRISHBHAI BATAVIA 154.50                
DE00369852 PETER GERHARD HEINRICH ECK 25,000.00         
PK00984324 MENTOR ANGEL VENTURES FZE 20.00                   
CA00625488 PHILIPPE HABEICHI 300.00                
IN00013102 WALTER GREGORY DMELLO 530.20                
MA00450715 شفيقه محفوظ 1,650.00            
IR00215851 MARYAM SAMADOLLAH BAHRAMI 54.30                   
0005212471 مريم بخيت خميس  مبارك 360.00                
0052040297 يوسف طاهر عبدالرحيم طاهر الخاجه 84.40                   
IN00215423 RAFAT ABDULKUDDUS DURANI 242.00                
LY00128872 احمد الجيال67 محمد هبال 15,000.00         
ER00334194 YOSEPH BERHE KIDANEMARIAM 400.00                
LY00651583 6̂ رمضان خليفه مصط 1,000.00            
LY00415799 ى سعد G]رمضان السح Mعبدالنا 935.00                
LY00675540 عبدالوهاب جمعه الهماw ابراهيم 355.80                
PS00256695 6̂ محمد ابوسنينه محمد ابراهيم محمد لط 263.30                
CN00625153 LIU YANG 995.00                
PAK0029864 FAIZ MUHAMMAD HAJI AZIZ 192.00                
IN00986477 THOZHUTHINGEL ASHRAF 450.00                



IR00449672 RABEEH ABDOLRAHMAN BEHROOZI 485.40                
LY00121005 ابراهيم محمد احمد ب�O العا�7  140.00                
JO00845671 بدر محمود عبدالفتاح النشاش 500.00                
SA00884403 سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الحبيب 360.00                
CA00120912 FADWA MOHAMAD ALI 450.00                
IQ00458768 يزن نزار عبد+ الصباغ 272.00                
PH00598848 ELIEZER  SEMINE 86.70                   
0045764075 سالم مبارك وليد خميس  ال�كال 250.00                
JO00156671 امجد يوسف عبدالفتاح خليل 15.00                   
ML00845873 SAID BEN BELLA KOUNTA 20.00                   
SA00383527  O7عبد+ بن عليثه بن صويدر الحر 28,487.50         
JO00897724 ̀ عبدالمجيد سمور وائل مو 1,536.40            
PK00125569 AKHTAR ISHAQ JUMA 452.50                
IN00344578 SUSHIL KUMAR MALHOTRA 1.50                      
PK00216092 SYED IMRAN AHMED SYED 1.90                      
YE00827865 Eعبداللطيف احمد محمد الدب 1,145.00            
IN00954867 ASHWIN KUMAR KALANTRI 20.00                   
JO00437281 يف مهدى زه[G انيس  ال�_ 69.00                   
IR00256695 طاهره توتو نفروش  باالخا67  300.00                
JO00995317 jرا¦ بسام عبدالعزيز النابل 200.00                
PH00648009 VILMA GANDIA 95.20                   
PH00342542 RONALD MALAGUIT GONZALES 17.70                   
PH00495421 ANTHONY CASTILLD ARENIO 16.80                   
PH00945231 RODELITO DIORICO VILLDNES 16.80                   
PH00985429 DANTE JR. CACALDA EVANGELISTA 16.80                   
PH00526302 CARLO MAGNO GALLEON PABLO 15.10                   
LB00985828 عV تر� ابوعمار 13.30                   
LB00031020 نجيب خالد ضاهر 13.10                   
PH00618290 ALEX MANABAT BERNARDO 11.20                   
PH00033101 JOEL MONTELIOLA JANDUSAY 9.60                      
PH00215580 JOSE JR PILARE 9.60                      
PH00594859 VICENTE ELAYDA CALIMLIM 9.60                      
IN00599105 MARYAM RASHAD PATEL 8.10                      
IN00042044 GOURAMMA KARIYAPPA YARISWAMY 7.60                      
IN00415590 KAMESHWARAN ELANGOVAN 7.60                      
LB00485890 سمر ايليا ابو جوده 5.60                      
IN00440891 BUVANESWARI MURALI 4.40                      
IN00545100 ANITA SANDRA FERNANSES 4.30                      
IN00601350 KUNNATH BHASKARAN 0.90                      
0006280364 رياض  عبدالعزيز مقدادى 10.70                   
LB00986755 فراس  زيد سليم 160.00                
CA25889633 LAITH RAOUF HASSAN 2,000.00            
CA00521681 SASAN REZA ARBABHA 186.00                
BD00352158 MOHAMMAD MOHIUDDIN NURUL MOSTAFA 882.30                
PH00545400 LEVI ESGUERRA FONDA 16.80                   
AU00983638 TODD ANDREW WILFORD 700.00                
0008884484 عبد+ جمعه محمد مطر الفال` 69.80                   
0054724480 فوزيه خليل الفردان زوجه عبد+ حسن م§ 310.00                
0087331205 ى G]عبيد سيف عبيد خلفان البوش  المه 600.00                
SA00342466 خالد بن فهد بن ابراهيم الدغي[�  435.00                
0008585858 شوعه عبد+ محمد الجاقه 11.60                   
LB00387729 6̂ حشمه محمد لط 736.10                



MA00525897 ZINEB GHRISSI 127.90                
CA55779944 BASRA  KHAN HAIDER 215.00                
USA0545412 MICHAEL WILLIAM HEWITT 57.00                   
UK00871426 AICHA BENZAKRI 420.00                
SA00695320 عبدالعزيز بن سعد بن سليمان الحقبا67  300.00                
0010601650 رضا اقبال محسن جواد ساجوا67  22.20                   
0077747305  _̀ هدى جوهر بالل حسن البلو 12.30                   
JO01326902 ندين شهاب احمد خليل 100.00                
LB00488732 غسان ميشال تركيه 2,250.00            
YE00132921 Vخالد عبد+ محمد ع 100.00                
IR00560321 سعيد عV عV زاده 390.00                
SA85233216 ابراهيم بن عبدالرحمن بن سعد بن زيد 1,200.00            
YE00033102 محمد احمد عبد+ حزام 600.00                
IQ00859744 ام[G رؤوف فرج 1,700.00            
0001234995 عبد+ مبارك هاشل 626.80                
0095103674 مروان عبد+ عبدالرحمن محمد 2,241.50            
0006256328 طلحه السيد عبدالقادر السيد محمد الهاش� 184.00                
0048491523 jحميد مانع سيف الشام 433.90                
0092695243 جمال محمود ابراهيم العلوى 70.20                   
JO00314732 معن عبدالستار صديق الحاج محمد 3,974.10            
LB00873279 توفيق سليم عرمان 183.30                
UK00463215 HADI AYOUB AGHA 50.00                   
AU00927140 ROBERT HENRY DEVEREUX 1,390.00            
DE00654880 TANJA KERSTEN 90.00                   
DE00632012 DANIEL SPODEN 30.00                   
IR00523140 NASROLLAH HOUSHANG MOSTOFI 38.00                   
USA0085220 NAEEM AKHTAR ALI 150.00                
DE00520452 HANS JOACHIM WIRTH 178.60                
0012356789  O7غاليه ابراهيم النو 2,104.50            
UK00014862 GREGORY CHARLES PERRINS 111.30                
IN00125890 NEELAM VERMA 50.00                   
0005783152 V6 عبيد عبد+ عrم 47.50                   
JO00524646 اياد حسام الدين محمد عساف 52.10                   
AU00060145 KENZA DAOUDI 1,446.80            
JO00462844 وسام محمد بالل عو67 الجي̀و 400.00                
UK00129430 FARES HASSAN MAKAREM 100.00                
SA00045827 U بنت حمد العايش

مو�6 980.00                
UK00065897 EHAB SEFAIN 400.00                
EG00756957 6̂ عبدالحافظ عبدالمحسن احمد مصط 2.50                      
0077747025 امل ابراهيم زوجه محمد ابراهيم عV بادى 100.00                
PK00587193 AHMAD JAWAD CHAUDHARY 2,000.00            
0006754388  Orرفيعه محمد سالم بنواس  الكت 330.00                
IN00091203 NEETA SHORI LAL PUNIANI 180.00                
EG00272562 م6r حسن عV سعده 30.00                   
UK00025699 KHALDOUN KHARTABIL SHAFIQ KHALIL 500.00                
EG00134697 يف صالح الدين عبدالسالم عV النجار _� 987.50                
EG00914245 وسام شوكت حبيب سوريال 215.00                
IE00362263 CLAIRE ELLEN MURPHY 175.30                
0075726526 حصه عبدالرحيم عبدالكريم حسن الزرعو67  2,420.00            
0006624742 احمد عتيق سالم محمد بن ثا67 المرى 1,168.90            
UK00994731 SOROYA JANMOHAMED 40.00                   
SY00512448 wالجند bمحمد معن الرفا Vمحمد ع 18,330.00         



PS00695847 احمد يوسف عزام 230.00                
EG00994572 يف اسامه محمد جميل _� 24.00                   
IN00652894 VIJAY HIRO MALKANI 2,400.00            
JO01094756 سا¦ عبدالسالم الشيخ محمود نمر 200.00                
0060682286 احمد ناM سعيد عثمان الواحدى 389.90                
JO00698699 GABI NAZIH JERIES SALAMEH 1,200.00            
0011784031 ه عبدالعزيز حسن عV باقر G]شه 6,257.10            
0055336952 ̂� الزرعو67  ماجد ابراهيم عV ن 5,000.00            
0023555645  U

U الزرعو67
�̂ عبد+ ماجد ابراهيم عUV ن 490.60                

0031468333  _̀ زهره قم[O درويش  محمد البلو 12.30                   
0085217495 زينه هاشم سلطان 17.20                   
0071636041 Vزا ع G]جابر احمد م 30.60                   
SY00568723 6̂ خلك محمد يحGr مصط 200.00                
IN00547811 SHIJU BHASKAR PONNANAKKAL 1,756.30            
EG00014578 ELHAMY ADLY ABDELLATIF SAYED AHMED 112.00                
IR00394057 صادق احمد صادق فرد 299.00                
0063508030 6ى الفال` G]مصبح الق Vه احمد سعيد ع G]م 79.10                   
0009778635 عمر عيj سعيد عيj الفال` 83.90                   
IN00140193 SENGVPTA SHILPI 1,050.00            
UAE0076403 منا خض[G عبدالحسن بروايه 20.90                   
IR00238754 SAYED MOHAMMAD MEHDI SAYED MORTEZ SAFAVI 62.00                   
PK00045178 MUHAMMAD NAUMAN MUHAMMAD NASEEM 32.50                   
IQ00853459  U O76 الجنا GHعبدالحس G]بسام خض 190.00                
CA00623180 TAYYABA AHMAD 500.00                
IN00593648 MOHIT BHARGAVA 190.00                
LB00154848 محمد احمد محمود ابوالنجا 1,600.00            
0006650433 سهاد اسماعيل ابراهيم دحالن 170.00                
0009765214 عامر محمد رشيد الداعور 364.70                
0026090275 ̀ لنجاوى احمد عبدالرسول مو 1.60                      
IN00254800 ANIRUDDHA RAY 10,300.00         
0044615724 محمد احمد عV عبيد العوير 12.30                   
LB00098574 محمد خليل عبيد 2,576.00            
0003728992 بدر هالل عV سالم الخرو� 60.00                   
0099675523 احمد عبد+ محمد سعيد بن حميدان الفال` 2,600.00            
0057794294 فاطمه محمد اصبيح زوجه ثا67 مبارك بالرقاد 2,360.20            
JO00124420 را¦ سليمان داود المهتدى 948.00                
CN00658856 XINQIU JIN 200.00                
0099064510 محمد عبد+ مصبح بوهناد 300.00                
0078417948 jسعيده احمد محمد مليح الشام 17.00                   
0058385432 سالم كميدش  حمد سالم بن علوبه 2,300.50            
0001251524  Orاحمد سعيد سيف مبارك بن بناء اجت 500.00                
LB00251455 ELIAS YOUSSEF WAKIM 100.00                
0051876374 عV يوسف عبد+ عبدالرحيم العو�6  1,340.60            
AU00985600 ALINA LORELEI GUTU 140.70                
0003365426 هدى احمد حبيب 139.30                
IN00763300 RESHMA MEHRA 11.50                   
ZA00632659 ANDRE ROBERTO ENRICO EERENSTEIN 103.00                
IR00857466 FATEMEH MOHAMMAD REZA HOOMANZADEH 62.50                   
USA0062145 SAMIR TUFAIL 130.00                
FR00453033 TALA FRANICEVIC 207.00                
US00719679 FARES AL CHIHABI 4,536.00            
IN00129906 SURAJ SURYA MAINAT 100.00                



IT00001658 MICHELE DE LUCA 384.80                
0002384992 سعيد حميد سعيد سالم الش� 3.90                      
QA00448207 ناM اسماعيل محمد نo + العمادى 1,386.50            
QA31101977 معاذ اسماعيل محمد نo+ العمادى 1,336.50            
0072992034 سالم احمد محمد عبد+ الحمادى 1,775.00            
0089286243 محمد حسن محمد البحر الش� 151.20                
IN00497871 MAJO SAM VARGHESE 20.00                   
0094588731 محمد عبد+ بالحصا 50.00                   
0093907165  Orمحمد بنواس  الكت Vمحمد ع 46.00                   
0091969902 عV محمد سالم سيف بنواس 20.00                   
0070466451 زا الغفارى G]خوله عقيل م 39.70                   
UK19041963 CALVIN JOHN PLATFOOT 244.40                
0095535494 محمد يوسف محمد المنصورى 35.00                   
PAK0039643 UZMA SALMAN 400.00                
PAK0080604 SALMAN FARRUKH MOHAMMAD ABDULHAMEED 200.00                
0098035321 6 عبدالعزيز عبد+ النجار GHحس 290.00                
0009393125 امنه عبد+ حسن 0.20                      
JO00236595 ا 6oمحمد خ G]عمر بش 164.50                
CAN0076537 MICHAEL SKAIRJEH 130.00                
0005685856 ورثه المرحوم:خميس  �ور خميس  سالم 2,795.00            
PS00368198 سهيل حكمت ديب الريس 2.00                      
CA00857462 YVONNE SALIM AL JAMAL 150.50                
IN00723575 VIBHA SURI 415.00                
EG00126254  _̀ 6 غبا GHكريمه محمد حسن 48.30                   
IN00989457 NAVEEN RAWTANI 180.00                
YE00564933 نبيل عبدالحكيم مسعد الطويل 10.00                   
IN00714596 THEKKEPEEDIKA JOE DEVASSY 125.00                
IN00652434 DEEPAK BHAGCHANDANI 5.00                      
JO00782250 6 محمد فت� مصباح العابودى GHماجدول 1,087.00            
JO00235959 سامر عبدالرحمن خليل عوض  + 86.00                   
NI00889955 FAKHRI BASSAM ABU ELAYYAN AGUILAR 50.00                   
UK00645288 OMAR AHMED SHAWKI 258.00                
LB00587944  G]يوسف بشاره المن 408.00                
CA00019272 JOSEPH GEBRAN 91.00                   
JO00134679 حازم محمد عياش ملحم 9.40                      
JO00625868 6 غرابيه GHقيس  سا¦ حس 220.00                
JO00742569 6̂ البيت شاويش مجدى عبدالقدوس  مصط 150.00                
JO00787614 ن�ين محمد عبداللطيف سماره 1,290.00            
IN00991254 PADAM KUMAR BAID 10.00                   
JO99303387  Uسحر محمد نايف العل� 164.30                
LB00996734 مروان جورج  بجا67  350.00                
JO00650571 محمد عادل جميل فراج 743.00                
EG00596310 ايمن فؤاد هالل 2,500.00            
UK00358004 NATASHA SAJID ZAHID 300.00                
UK00874123 DARREN CHERRY 1,386.80            
JO00151324 طارق جميل عيj معايعه 31.40                   
JO00463461 ى O]سليم سعيد ص G]سم 330.00                
JO00642533 6̂ اسماعيل 6̂ يعقوب صي صي 200.00                
IN00256844 JOE DAVIS KODANKADATH 175.00                
0013021196 هاله صالح الدين عبدالحميد احمد 400.00                
AU00650125 STEPHEN MICHAEL CAHILL 367.00                
TR00865278 MEHMET FATIH TATARI 56.00                   



IN00732565 BIJOY RAGHAVAN 100.00                
EG00225104 صالح محمود طلعت 34.30                   
LB22435252 زياد احمد طارق قدوره 749.30                
SN00021341 ZAID KADDOURA 48.30                   
DE00234580 DOROTHEE SCHWEIGHOEFER 1,400.00            
0006361332 عبدالسالم محمد عبدالكريم عبدالرحمن 450.00                
EG00345904 ى احمد عاطف احمد الع�_ 17.00                   
PH00954287 KAREN GRACILES REMO LISTANA 440.00                
IQ00645223 سالم عبدالجليل ابراهيم 120.00                
PK00112544 MUHAMMAD FEROZ KHAN SURKHARO KHAN 39.20                   
0007534237 ابراهيم عبدالرضا محمد مهدى العسماوى 1,000.00            
IN00498057 ANJALI BANERJI 96.70                   
JO00067623 سامح حسن رشدى العالول 50.00                   
SA00239878 عبد+ بن محمد عبد+ المد67  400.30                
MA00648896 المعه الشليح 500.00                
UK00352654 MOHAMMAD KHALID YOUSAF 1,075.00            
CA00569356 NADINE HAWA 485.90                
SY07071974 محمد يوسف برهان 30.00                   
JO00996430 احمد سم[G فائق الريماوى 117.30                
IN00251477 ANIL MOHAN SANKHDHAR 80.00                   
LB00962185 كاتيا اديب طيار 400.00                
DE00744587 6 محمود دميا· GHام 1,645.00            
JO00711581 6 جمال سالم فرج GHكارول 867.80                
CA00983465 SAEED HASSAN AL NAJI 842.00                
JO00531279 wسامر سالم محمد الشو 950.00                
IN00905344 SUNDEEP FERNANDES 5.30                      
LB00458958 KARIM MOVNIR SLEIMAN 100.00                
JO00657933 ابراهيم عبداللطيف محمد شنابله 125.00                
IN00614850 MANAKULANGARA PARAMBIL MOIDEEN MUHAMMED 58.00                   
SY00258895 رامل عبدالقادر قبا67  510.00                
SY00607285 خالد ساطع رسالن 5.10                      
PS00618293 هيثم كامل الحالق 854.50                
US00445230 GEORGE LOUIS ABI HABIB 762.60                
IN00658463 YASHODHAN DHANANJAY BORKAR 120.00                
IN00234625 CLYDE CHRISTOPHER D'SOUZA 57.10                   
CA00569366 TAREK AHMAD FADEL SAADI 200.00                
USA0023698 MOHAMAD MAHMOUD DERGHAM 76.60                   
IN00592178 MOHAMMED RAFI JEELANI 295.50                
UK00064017 BIBI MARRIAM KHAN 1,130.00            
IN00512456 RAMESH DEVDEVESA SARMA 500.00                
SY00296350 هشام عبدالقادر مراد 1,400.00            
EG00990654 عالء عجايOr سدراك فلتاوؤس 246.00                
CA00252589 NANCY ZABANEH 288.00                
LK00658977 MUWAHID MOHAMED AZWER 8.00                      
JO00872652 6 بيدس GHرنا محمد سميح ام 260.00                
DE00346986 REINER BRAUN 150.00                
DE00582145 MAHMUD AWAD 200.00                
EG00357115 محمد السيد عبدالعزيز عبدالحليم شتا 2,120.00            
EG00632951 هبه سم[G محمد يونس 400.00                
UK00993612 NIGEL WATSON SILLITOE 52.60                   
SE00064115 HENRIK AXEL BERTIL KAHM 941.90                
LB00051455 CHRYSTEL MOONIR ZGHEIB 250.00                



HU00014584 PETER FODROCZY 290.00                
UK00991861 ALI ABBAS MERALI 1,100.00            
ZA00491682 KIA EDELSTEIN 150.00                
CA00125578 MANOJ NATHANI 100.00                
IN00542146 GAURAV JAIN 183.00                
EG00514874 محمد طارق محمود ابراهيم عثمان 0.10                      
IN00923510 KARAPPAM VEETTIL ABDULKHADER SHIHAB 118.00                
CA00930258 JIHAD KADRI 21.60                   
BE00464742 PHILIPPE DE BRIEY 1,387.00            
NG00654780 BADAMACY LAWAL ABDULWAHAB 0.10                      
0027531001 6 عبد+ الخاجه GHحوريه محمد ام 350.00                
IN00988371 KIRTIE AHLAWAT 375.50                
0053641151 مريم عبدالكريم مبارك الرصا� 4,601.00            
SA00763261 خالد بن محمد بن عبد+ المزيد 106.90                
LB00580071 LINA ISSA BAZZI 531.00                
0005901064  6rصقر ابراهيم محمد حسن المعي 12.30                   
0007549975 فاطمه منصور الرخي� 12.30                   
0019404287  6rابراهيم محمد حسن المعي 12.30                   
0036266826  6rعايده ابراهيم محمد حسن المعي 12.30                   
0046643012 سلطان سالم سلطان 12.30                   
0046836327 رقيه محمد صالح 12.30                   
0048536439 سعيد سلطان سالم سلطان 12.30                   
0048907632  6rعبد+ ابراهيم حسن المعي 12.30                   
0075602632  6rخالد ابراهيم محمد حسن المعي 12.30                   
0083942472  6rنائله ابراهيم محمد حسن المعي 12.30                   
0073261650 Vيونس  حسن محمد ع 1,350.00            
BH00598631 مبارك خالد مبارك فهد 500.00                
YE00058361  6oخالد زيد خ 35.00                   
0009658674 نوال سعيد سالم المعمرى 4.00                      
0005826011 خوله سالم عV محمد المحمود 92.60                   
0098457302 امنه عبدالقادر زوجه مال + احمد 96.80                   
0024503822 ايمن مال + احمد عبد+ ابراهيم 47.40                   
PK00368724 WAHEED ABBAS NOR MOHAMMAD 129.00                
0096289837 مبارك خاتم مبارك 450.00                
0045536325  �rمرشود حفي Vسالم ع Vاحمد ع 2,321.10            
0061686593  �rمرشود حفي Vسالم ع Vمريم ع 2,051.20            
0006211712  �rمرشود حفي Vسالم ع Vعائشه ع 21.10                   
0080384019 سيف محمد عبدالعزيز سيف المدفع 150.00                
0040253842 Vقاسم الساح Vسهيم ع 1,230.50            
0030494460  O6 عبد+ احمد الح� GHموزه سعيد زوجه حس 21.40                   
0001617884 6 محمد سعيد عو�6  GHمحمد ام jفريد عي 3.40                      
0035603724 نوف محمد حمدان راشد بن خادم النعي� 2,990.60            
PS00452379 نضال سميح اسماعيل عكيله 108.00                
0025696533 يوسف محمد عبد+ المحمودى 93.60                   
0036373840 فاطمه محمد اكرم 615.20                
0069739400 نفيسه احمد عبد+ محمد المال 615.20                
SY00054214 محمد يا� محمد عبدالجواد 2,712.80            
0029562482 موزه محمد ماجد درويش 2,300.50            
0018618577 بدر ابراهيم عسكر اسماعيل محمد العسكر 575.10                
0037804363 6 محمد جمعه المطوع GHسالم حس 687.40                
0066709820 6 محمد جمعه المطوع GHماجد حس 687.40                
0071853259 6 محمد جمعه المطوع GHسيف حس 687.40                



0038394727  �rمرشود حفي Vسالم ع Vسعيد ع 1,781.30            
0083973262  �rمرشود حفي Vسالم ع Vهدى ع 1,160.60            
0025895714 م6r عV سالم عV مرشود 21.10                   
PS00275684 احمد بش[G احمد الس̀و 200.00                
0007775342 محمد سعيد محمد سالم المزروع ب6r تميم 70.00                   
EG00264039 محمود كمال محمد الدمرداش 50.00                   
0001115730 jعبيد النابوده الشام Vموزه ع 2,420.00            
IQ00496566 حبيب محمد حبيب 779.40                
0044659253 مريم حارب اسماعيل حرمول 1,230.50            
0032915078 6 ابراهيم GHعليا عبيد حس 21.10                   
MR03067001 wالسالمه عبدالكريم عا 194.30                
PS54111025 هيثم كامل خليل 170.00                
0002503657 jمريم محمد ماجد درويش  الشام 2,300.50            
0014722367 موزه خلفان محمد خلفان الرو¦ 2,300.50            
0064715148 jمحمد ماجد درويش  الشام Vني 2,300.50            
0004587962 عV عبد+ مبارك محمد مرزو��  284.80                
0011477420 صقر عبد+ القاس� 23.00                   
0023873402 فاطمه عبد+ القاس� 23.00                   
0059366991 محمد عبد+ القاس� 23.00                   
0001143795 عثمان احمد عبد+ المحسن 1,520.90            
0026856825 عيj م[G عبدالرحمن عبدالنور ال�اح 0.20                      
0057366868 عمر بخيت عV بخيت الشوق السويدى 100.00                
0071100215 سعيد احمد الزرعو67  53.30                   
0017093934 يف حاجو67  خوله عدنان حا�O محمد �_ 10.40                   
0045526074 عV عبد+ مال حسن درويش 115.00                
0006784852 شيخه محمد سلطان سيف السويدى 12.30                   
0029050249 محمد سلطان سيف سلطان السويدى 12.30                   
0003024250 موزه سعيد عV محمد 615.20                
0009901528  6rراشد مال + حيدر عبد+ الحوس 2,492.60            
0017143959 شهالء حسن محمد 21.00                   
0006321970 زبيده حسن عV حسن المازم 40.00                   
0056727739 مريم حمد خلفان 1,230.50            
0068587427  O7سالم درويش  الزعا 615.20                
0044188745  O7فاطمه عبيد محمد الزعا 10.00                   
EG00487122  6 GHحسن V6 ع GHصفاء ام 208.00                
CAN0098765 RAED MOHAMED SHUBAIR 7.10                      
SA00993325 احمد بن راشد بن عبد+ التمي� 170.00                
0012059927 6 ارمله ماجد محمد ماجد السويدى GHجلثم ام 270.00                
0092205504 عائشه ماجد محمد ماجد السويدى 147.50                
0058621102 محمد ب� عV العبدوw العبادله 6,648.50            
0092534820 محمد عبد+ عV عبدالرحمن بن درويش 647.20                
0009658377 سعيد احمد عبد+ لوتاه 210.00                
0087200035 فاطمه عبيد محمد 12.30                   
EG00542566  6̂ 6̂ جمال الدين السوي مصط 215.00                
0017414377 عبدالعزيز صالح عV سمبيج 183.80                
0074579101 بك حسن ابراهيم حبيب محمد م�_ 158.60                
0073359277 عهود احمد سلطان محمد القطرى 173.50                
0050583582 jعبد+ الشام Vعبدالعزيز ع 200.00                
0002263516 خليفه عبد+ خليفه ديماس  السويدى 323.00                
LB00161807 عماد تيس[G سعد 9.80                      
JO00986173 سامر محمد سعيد عV شقواره 146.00                
IN22789945 ASHISH DHAM 135.00                



0013737316 ه محمد سعيد محفوظ G]ام 38.90                   
0087456105 خليفه محمد سعيد محفوظ 38.90                   
0019653516 6 يعقوب حسن GHام 1,419.90            
0007278167 6 محمد محمود عV البناء GHحس 309.50                
0039029212 ب� محمد ابراهيم ابورحيمه الخيال 550.00                
0008163796 عبدالرحمن احمد يوسف  محمد الحمادى 1,000.00            
0034890473 عبدالعزيز حسن عV هاشم الحمادى 1,000.00            
0070976220 مريم محمد حسن 24.60                   
0003402698 عائشه راشد الزرى 12.30                   
0032437064 صالح راشد الزرى 12.30                   
0032964507 عادل عبده الراد¦ 12.30                   
0033519116 عبده احمد الراد¦ 12.30                   
0034330006 محمد عبده الراد¦ 12.30                   
0036652363 بدر ناM الزرى 12.30                   
0037037419 راشد ناM الزرى 12.30                   
0040716106 بدريه راشد الزرى 12.30                   
0041292885 اسماء راشد الزرى 12.30                   
0042328525  Oحمد زياد محمود الح� 12.30                   
0052414035 شيخه راشد الزرى 12.30                   
0052444435 ندى راشد الزرى 12.30                   
0054231376 هند راشد الزرى 12.30                   
0060507446 عبدالرحمن عبده الراد¦ 12.30                   
0067783230 شمسه راشد الزرى 12.30                   
0070044540 خالد ناM الزرى 12.30                   
0071135179 احمد محمد سلطان عبد+ 12.30                   
0071395205 م6r عبده الراد¦ 12.30                   
0073374145 ناM راشد الزرى 12.30                   
0073984975 حصه راشد الزرى 12.30                   
0076194146 فهد صالح الزرى 12.30                   
0087924747  Oالح� + G]شما زياد محمود خ 12.30                   
0091102685 م6r راشد الزرى 12.30                   
0093778929 عائشه محمد احمد حسن 12.30                   
0098583022 رائد محمد سلطان عبد+ 12.30                   
0001543346 6 محمد GHوحيده عبدالعزيز زوجه عبدالرحمن حس 50.00                   
0015211792 خلود محمد صالح محمد رفيع 33.10                   
0065732770 6 زوجه فهد كاظم غلوم عباس GHمريم حس 100.00                
SY00326585 شهريار عبدالهادى العطار 45.00                   
0070957658 عV احمد سالم عV المزروع 196.20                
0024970415 شيخه عV احمد سالم المزروع 46.00                   
0077641706 احمد عV احمد سالم المزروع 46.00                   
0005935434 احمد حسن عبد+ 12.30                   
0007317236 مشعل احمد حسن عبد+ 12.30                   
0008656440 فاطمه احمد حسن عبد+ 12.30                   
0018990695 طارق احمد حسن عبد+ 12.30                   
0019445305  6rوليد عبد+ محمد المعي 12.30                   
0034120589  6rعبد+ محمد المعي 12.30                   
0041616770  6rمحمد عبد+ محمد المعي 12.30                   
0043038297  6rبدريه عبد+ محمد المعي 12.30                   
0052043465  6rوحيد عبد+ محمد المعي 12.30                   
0063207563 بدور احمد حسن عبد+ 12.30                   
0064284155 نوره احمد حسن عبد+ 12.30                   
0066744628 حسن احمد حسن عبد+ 12.30                   



0072192194 امل احمد حسن عبد+ 12.30                   
JO00477151 وجيه ز� محمد مسعود 303.90                
0096183867 حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 2,420.00            
0070528842 6 عV عيدى GHاحمد حس 306.50                
SY00968731 ساريه صالح االحمر 3.90                      
0042795028 مريم جاسم سليمان جاسم ال�كال 1,121.40            
IN00346511 VISHAL SHARMA 219.00                
0027150144 سعود عبدالعزيز عبدالرحيم النمر 11.10                   
0047843190 موزه محمد عبيد بوسمنوه 650.00                
CA00690032 NADA AL CHALABI 48.00                   
0012413625 حمده احمد سيف الحمرا67  1,419.90            
0039755068 ى G]علياء مبارك خلفان المه 1.30                      
0001307545 منصور احمد درويش  احمد عمران 30.60                   
0046419410 ض� احمد درويش  احمد عمران 30.60                   
0008355050 رؤى احمد درويش  احمد عمران 15.30                   
0024828963 درويش  احمد درويش  احمد عمران 15.30                   
0067104189 يعقوب احمد محمد سليمان 180.30                
0098253884 فاطمه يوسف عبد+ محمد الهرمودى 12.30                   
UK00773516 HAMDAN ELGERGAWI 481.10                
IN00991205 MINI ROY 120.00                
0003861342 عبد+ محمد ابراهيم محمد الزرعو67  70.00                   
0006482210 ساره محمد احمد محمد المدفع 527.00                
0065122143 Vنوره محمد رفيع ع 1,225.50            
0074727456 احمد تر� احمد محمد المدفع 70.00                   
0003665747 خالد محمد عبيد سيف محمد المعمرى 100.00                
JO00362491 اما67 وليد محمد سقف الحيط 556.60                
JO00521744 فخرى نبيل فخرى صالح 287.20                
JO00853629 ايهاب يوسف حسن عجاج 110.00                
SY00959168 نزار عبد+ الجارح 39.20                   
0004451786 عV عبيد عV خميس  الزباد 30.70                   
IQ00258865 ي§ 6 اال�_ GHفاديه عمر ام 19.60                   
0001031847 فاطمه كرم محمد مراد 12.30                   
0001602299 خالد مختار محمد ابراهيم كندوره 12.30                   
0004057283 عبدالرحمن احمد عV عبد+ دربول 12.30                   
0007359351 ابراهيم كرم محمد مراد 12.30                   
0008317722 احمد مال + احمد نصيب 12.30                   
0009423257 مريم عV محمد عبد+ 12.30                   
0009575637 فاطمه مال + احمد نصيب 12.30                   
0010542461 µزكيه اسماعيل محمد عبدالرحمن التال 12.30                   
0010848220 مختار محمد ابراهيم كندوره 12.30                   
0015527357 عبدالسالم محمد ابوبكر احمد 12.30                   
0016197065 ثريا محمد مظفر العو�6  12.30                   
0016983417 عV كرم محمد مراد 12.30                   
0017217989 درويش  محمد عبدالرحمن يوسف جكه 12.30                   
0022221829 محمد عيj عبد+ 12.30                   
0025493538 جواهر كرم محمد مراد 12.30                   
0027216431 ماجد محمد عيj عبد+ 12.30                   
0029331264 محمد مختار ابراهيم كندوره 12.30                   
0029614459 زينب محمد غلوم 12.30                   
0033935618 محموده محمد عباس 12.30                   
0038613280 محمد عبد+ عV محمد الجس� 12.30                   
0039713974 حمد عبد+ عV محمد الجس� 12.30                   



0040290322 Vع jصالح سالم عي 12.30                   
0041658669 يفه كرم محمد مراد _� 12.30                   
0044857122 احمد عبد+ عV محمد الجس� 12.30                   
0046266420 اسماء مال + احمد نصيب 12.30                   
0047617054 كرم محمد مراد 12.30                   
0054914490 عبد+ عV محمد عبد+ 12.30                   
0065761580 عV محمد عبد+ 12.30                   
0069766655 رينب احمد عV عباس 12.30                   
0077697391 احمد كرم محمد مراد 12.30                   
0080427265 زبيده فخرالدين بيان صاحب 12.30                   
0081316863  6 GHمحمد يوسف شاه 12.30                   
0086395917 عبد+ محمد عبدالرحمن يوسف جكه 12.30                   
0089843303 عبد+ عV محمد الجس� 12.30                   
0091688869 ماهر مال + احمد نصيب 12.30                   
0098855220 عائشه كرم محمد مراد 12.30                   
0099741844 فاطمه محمد صالح محمد الجس� 12.30                   
0032187204 محمد عبد+ احمد مبارك الجودر 1,518.70            
0006689875 يعقوب محمد عبدالرحمن يعقوب الزرعو67  3,905.30            
0069221584 خالد محمد عبدالرحمن يعقوب الزرعو67  1,000.00            
0058154744 فاطمه محمد زوجه محمد عبدالرحمن يعقوب 179.70                
0027914380 مطر سالم ابراهيم صغ[G الظاهرى 2,600.00            
0073236222 وديمه مطر سالم ابراهيم صغ[G الظاهرى 274.30                
0077922257 مزون مطر سالم ابراهيم صغ[G الظاهرى 274.30                
0007529656  Orعائشه احمد محمد ابراهيم ابوشلي 2,558.10            
0044553171 bنوره سالم محمد مطر المنا 1,321.40            
0008416359 bمحمد سالم محمد مطر المنا 321.40                
0009512230  Orسهيل عوض  محمد شبا67 الكت 250.00                
0001854409 خ ي�ى جمعه سعيد الم�_ 400.00                
0066450303 jالشام jاحمد غانم عبيد عي 230.00                
0075892241 احمد عيj محمد عبد+ عبدالقادر محمد 2,321.40            
JO00619781 زياد ايوب فرحان سهاونه 100.00                
0007465581 م6r محمد عبد+ العطاس 2,313.60            
0076188168 Vابراهيم عبدالرضا حسن ع 3.60                      
KW00222144 6 الغانم GHنوره بدر خالد محمد شاه 225.80                
0080612357 jالشم Mزا نا G]6 خليل م GHحس 5.80                      
0095497330 فاطمه احمد زوجه عبد+ فاضل الدو�ى 677.90                
0047308073 ̀ االصمخ لولوه يوسف حمزه مو 0.20                      
0082278786 ناديه محمد جاسم 4,463.20            
0033982543 ايمان محمد جاسم عبدالرحمن 4,012.90            
0056021178 جمال محمد جاسم عبدالرحمن 3,792.90            
0073232593 ه محمد زوجه عبد+ سيف عبدالرحمن G]من 3,739.80            
0044199393 بدريه محمد زوجه راشد عV سعيد عبيد خنبول 3,712.90            
0041867885 V6 محمد زوجه جمعه حسن جمعه عrم 3,599.80            
0005422510 شمسه مراد ارمله محمد جاسم عبدالرحمن 3,570.40            
0077957473 فوزيه محمد جاسم 3,484.80            
0018424397 بسمه سعيد حمود بن جديم السويدى 2,905.50            
0007462376 خاتون حا�O زوجه عV رضا محمد مسيح 1,355.90            
0007227512 جمال عبد+ عبيد لينيد شوي¥ 320.00                
0032735410  _̀ ليV غلوم رستم صالح البلو 200.00                
0066327719 ورثه المرحومه شمسه احمد عبد+ 1,160.60            
0016510449 فاطمه حمد عبدالرحمن المدفع 4,582.40            
PK00369857 ADEEL BAIG 477.00                



LB63401338 تو67  مارى محبوب جرجس  ال�_ 280.00                
IN00567863 UMMAR FAROOQ 100.00                
0062023437 ندى محمد عبدالعزيز المدفع 200.00                
0010391583 مريم عبدالرحيم عبد+ 1,160.60            
0033464343 رقيه ابراهيم عسكر اسماعيل العسكر 1,160.60            
0049047640 محمود ابراهيم عسكر اسماعيل العسكر 1,160.60            
0080971567 محمد خليفه حمد اليحيا¤7  10.40                   
IR00991278 ABDOLHASSAN JABAR SALEHIAN 42.50                   
0079042113 فوزى عمر سالم بامقاء 700.00                
0002356546 ب� سهيل خلف راشد الهادى 170.00                
0008145712 احمد راشد العوبد 115.00                
0053733041  Orالكت Mنا Vعبد+ ع 1,221.00            
JO00719221 اياد محمد فه� جرار 645.00                
IN00136825 HITESH JAWAHAR BALWANI 308.50                
JO00167813 يف ابوكشك سالم احسان �_ 11.70                   
SY00287907 ى G]6 محمد نجيب مrم 1.40                      
0047526801 حسن عبد+ عيj شهيل 6,045.30            
0057379540 عبد+ حبيب ساجوا67  7.80                      
0003654910 عمر عبد+ عيj عبد+ حمادى 0.40                      
0029158773 عائشه عيد ب� شوي¥ زوجه عبد+ راشد 2.60                      
0049257762 محمد عV عبدالرحيم ساجوا67  1.40                      
0009170833 خليفه محمد احمد محمد الجس� 0.50                      
0005371650 ب� ناM ماجد راشد الزمر 30.00                   
0003669574 احمد محمد عV سعيد المهبوO7 الش� 590.00                
JO00249252 شو�� طوباس  سالمه عباد 1,011.70            
PS00854756 ماهر رشاد عبدالباسط اللولو 64.00                   
SA00993414 يزن بن حمد بن سند السند 389.00                
IN00465445 RAJESH GOPE GOLANI 50.00                   
PS00517655 نبيل رمضان ظريف مراد 100.00                
JO00275452 سحر بهاءالدين عبدال� مراد 18.50                   
YE00898756 هشام سالم ناM مبارك 0.90                      
EG00458799 احمد صابر محمد عياد 4.80                      
0010545945 6 الماز¦ GHجمعه محمد حس Vع 1,470.80            
PS00677171 ساجد اديب صبيح 662.50                
EG00134276 فاطمه محمد يوسف عطا+ 29.50                   
0006544875 سلمان طارق عV محمد طاهر 0.10                      
0004711120 عايده طارش  ربيع رحمه 2,311.80            
0086891920 شيخه طارش  ربيع رحمه 2,311.80            
0004764041 عبد+ صالح حسن عبد+ شوش 125.00                
PS00875487 دعاء حموده عبدالقدره 100.00                
SA00985254 يحGr بن مطلق بن صالح 500.00                
PS00986704 احمد عو67 محمد عV صوان 2.40                      
RO00986766 MOHAMMAD KAMAL HAKMI 1,000.00            
0022654123 ماجدة فاروق زوجة خلف احمد المنصوري 40.00                   
0033412962 حمد ابراهيم احمد ابراهيم 1,159.20            
0008042487  _̀ ليV محمد اسماعيل البلو 325.10                
EG00652858 را¦ محمد حامد المر 5,609.80            
PS00625174 محمد عرفات رشدى ابوسيدو 3,146.00            
0006077984 يف سيف محمد عبد+ محمد ال�_ 1,160.60            
0056395566 Vم ال عM بن Vابراهيم حميد ع 170.00                
0045323464 ايمن محمد ي�ى محمود الدويك 75.20                   
JO00239897 6 اسماعيل ابراهيم نصار GHام 100.00                



0002366987 jعبيد الشام jرخسانه زلفومياه زوجه عي 542.00                
0033041415 موزه محمد الشاعر زوجه المرحوم محمد سلطان 12.30                   
0084558088  6rعبد+ محمد اسماعيل المعي Vع 200.00                
0034250506 ى G]اسد االم O]حافظ اسد اك 117.50                
0041683134 سعيد محمد عبد+ عبدالرحمن النيبارى 2,095.00            
0016627756 6 البناى GHعبد+ حس Vفيصل ع 105.00                
0033407345 امل عبد+ عV محمد عبدالرحمن االنصارى 1,090.90            
0064069424 مريم جالل عبدالرحمن مراد 1,029.60            
0042514231 ه سالم حسن المزروع G]من 2,344.10            
0031501967 حا�O عبدالرحمن محمد حوير 4,621.60            
0018766466 ى O]6 عبدالرحيم اك GHخالد محمود ام 1.90                      
LB00987213 يسار نعمه حمادى 86.00                   
EG00045032 6̂ محمود ز� محمود مصط 26.00                   
0038276928 سالم عبيد هاشم عبيد 158.70                
0045336699 ورثه عبيد هاشم عبيد 152.20                
0005883482 نوره هاشم عبيد هاشم 21.00                   
EG00094526  6 GHام G]ه احمد زه G]ام 217.50                
EG00852654 DR MOHAMED HOSNI MOHAMED ALY GOMAA 16.00                   
0094827093 شاهه ناM المجرن 2,300.50            
0012852982 عائشه محمد محمد راشد 12.30                   
0018035413 Vاسماء سالم مصبح ع 12.30                   
0081490195 صفيه محمد محمد راشد 12.30                   
0089038598 فاطمه محمد محمد راشد 12.30                   
0097829585 امنه محمد محمد راشد 12.30                   
0098732889 محمد محمد راشد 12.30                   
0043373823 Vعبد+ محمد كمال حسن ال ع 151.70                
0067970625 عبد+ عبدالوهاب محمد االنصارى 5,660.60            
0050719865 محمد احمد ابراهيم الكوس 786.00                
0048147899  Orالكت G]فاطمه عبيد عم 428.90                
0040755677 اسامه راشد حسن احمد السلمان 1,000.00            
IN00994782 TARA CHAND 100.00                
0006821567 خالد عبد+ احمد الجيد النعي� 669.10                
SY00658597 باسل عزام قضما67  605.00                
0004445419  6rسعيد صالح مبارك خميس  المخي 1,150.20            
0078312163  6rعبد+ صالح مبارك خميس  المخي 1,050.20            
JO00742185 حسام رباح محمد را�6  300.00                
0006589219 فراس  احمد محمد سالم 130.00                
IN65223335 AFSAR 153.50                
0009807518 عائشه غريب محمد عبد+ الظاهرى 15.60                   
0037083765 jشيخه محمد سلطان القبي 13.90                   
0036711797 راشد اسد اسماعيل المال 1,321.10            
0005427595 حصه محمد زوجه راشد اسد اسماعيل المال 1,300.50            
0002125948 عبد+ راشد اسد اسماعيل المال 631.80                
IN00659336 BHUSIHANT JITENDRA GANDHI 100.00                
0021744206 محمد عبد+ محمد خميس 615.20                
0023552871 عائشه عبد+ محمد خميس 615.20                
0046301922 عيj عبد+ محمد خميس 615.20                
0096632443 موزه عبد+ محمد خميس 615.20                
0004616048  6rالحوس Vاحمد عبدالرحمن محمد جاسم ع 11.00                   
0038068615  6rالحوس Vعبدالرحمن محمد جاسم ع 11.00                   
0052378449  6rفاطمه ابراهيم جاسم الحوس 11.00                   
0093338942 محمد راشد خميس   راشد السويدى 200.00                



0004866596 حمده خليفه السويدى 12.30                   
0018306533 مريم خليفه السويدى 12.30                   
0027857721 فاطمه عبد+ حميد 12.30                   
0079588312 عبد+ حميد جمعه 12.30                   
0080977081 فهد عبد+ حميد 12.30                   
0081872590 عبدالرحمن عبد+ حميد 12.30                   
0089658535 عائشه عبد+ حميد 12.30                   
0098882068 خليفه ابراهيم السويدى 12.30                   
0051298010 رجاء حسن عV حسن 40.20                   
0003874267 محمد ابراهيم محمد ابراهيم ب6r حماد 215.00                
0017048672 مريم عV صقر احمد 356.60                
JO00748819 �اج الدين طارق احمد في�6  380.00                
SY00589637 رزق + الياس  كانو 160.00                
0034092104 احمد عV احمد محمد الطليع الظاهرى 1,000.00            
0082533943 ان G]عبد+ حسن م 76.00                   
PS00652911 مريم خالد الكسيح 81.60                   
0082440641 عبدالواحد محمد عبدالرحيم الزرعو67  9,058.80            
0027511628 خالد عيj عبد+ شهداد 1,135.00            
0036806741 فاطمه احمد يوسف محمد 1,230.50            
0009670061 فهد ابراهيم احمد محمد رفيع 2,558.00            
0015515022 محمد ابراهيم احمد محمد رفيع 2,558.00            
0026637720 jحسن رحمه الشام Vع 130.90                
JO00975542 محمد عV فريد حسن قاسم 720.00                
0061443365 عبدالعزيز جمال القاس� 615.20                
0048596357 مريم راشد سيف جمعه 1,765.50            
0022627539  O]6 عبد+ عن GHحس Grمروه يح 43.00                   
PS00498621  _jفايز احمد الج 10.00                   
0001695321 هيفاء عبد+ محمد عبد+ الحمادى 68.20                   
0082289284 ا�اء ابوبكر صالح زوجه عبد+ الهاجرى 7,026.80            
0085928960 عادل غانم حسن غانم 2,422.40            
0021943999 غانم عادل غانم حسن 2,326.00            
0037163015 سالمه ابوبكر صالح النعي� 2,326.00            
0012237045 Vمحمد عبد+ صالح العقي 1,165.20            
0097238269 فهد ابوبكر صالح العقيV النعي� 567.80                
0059476165 يوسف اسد اسماعيل محمد المال 2,460.00            
0055857445  Orاحمد خميس  راشد الذيب النق 107.50                
0077771410  U

يا67 6̂ عV محمد يعقوب ال�_ مصط 1,350.00            
0038629003 محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 510.40                
0021074365 فيصل محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 500.00                
0048658760 خالد محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد 500.00                
0095623264 امل ابراهيم خميس بوهارون 500.00                
0006225496 Vاميه صالح زوجه احمد محمود الع 239.90                
0008986387 Vمها احمد محمود الع 141.50                
0025035055 ̀ عبدالعزيز السجوا67  ناM شعبان مو 155.10                
0073851242 فاطمه صالح عبيد عV العجله 1,210.00            
0031630001 امنه عV احمد 615.20                
0049940213 فاطمه سيف زوجه سلطان محمد بن طليعه 2,321.40            
0075278296 محمد جعفر محمد محمود 458.40                
0006650562 محمد مطر سلطان عبد+ بالعبد 330.00                
CA00231156 GULU HASSANAND RANEY 252.00                
0068605430 6 ناM العبودى GHحس Mنوره نا 4,545.70            
0048493565 احمد عبد+ سلطان المطوع 3,021.30            



0082245977  Orاحمد حمد مصبح خلفان المسافرى اجت 2,580.00            
0023772693 امانه عبدالرحمن يونس 2,337.50            
0077454995 Vلطيفه محمد حسن ال ع 2,335.30            
0078878390 Vمستوره محمد حسن يوسف ال ع 1,135.30            
0013902902 Vعقيل محمد حسن يوسف ال ع 120.00                
0001763861 سالم عV محمد بنواس 46.00                   
0013254826 نوره عV محمد بنواس 46.00                   
0028659522 موزه عV محمد بنواس 46.00                   
0050530331 سل� عV محمد بنواس 46.00                   
0062098695 ميثاء عV محمد بنواس 46.00                   
0071272961 فاطمه عV محمد بنواس 46.00                   
0071705962 م6r عV محمد سالم بنواس 46.00                   
0072809409 بخيته عV محمد بنواس 46.00                   
0098995198 علياء عV محمد سالم بنواس 46.00                   
0099412274 مطر عV محمد بنواس 46.00                   
0032403557 ى G]حصه محمد المه 27.50                   
CN00534050 YIDING LI 150.00                
UK00632945 ADRIAN JOHN FERRARI STANFORD 625.00                
0040046657 محمد سلطان المخاوى 1,257.40            
0031109725 محمد احمد عبيد سيف الجرش 1,230.50            
0037151237 عبدالرحمن حمد محمد الشمالن 500.00                
0071050337 م6r حمد محمد الشمالن 500.00                
0065471284 امنه عمر يوسف جاسم الدو�6 ال سنان 162.50                
0048469002 جاسم محمد عبيد النابوده 0.80                      
0077078166 خالد عV احمد عV بن تويه السويدى 1,076.40            
0039103830 ̀ احمد حكيم م̀و زينب رمضان زوجه مو 116.80                
0002066519 عائشه عيj احمد حكيم 1.40                      
SA00459588  O7عدنان بن احمد بن محمد المغر 2,870.00            
SY00650549 ريم محمد را¦ اللبابيدى 70.00                   
0061760301 علياء عبدالرحمن محمد 742.40                
0052272687 ابراهيم حمد عبدالرحيم حمد 161.00                
JO00058852 6̂ صيام م� الدين صالح مصط 107.50                
LB00125622 اندره توفيق بحا67  375.00                
UK00468127 ZEINAB JABER 215.00                
0098545858 مريم جمعه خميس  محمد بوالشوارب 182.80                
0008689577 عبد+ جمعه خميس  بوالشوارب 38.80                   
0012759077 عبد+ جمعه عبد+ الحاج 2,442.00            
IN00214784 MURALI MARAYAMANGALATH 117.00                
0037781894 6 عبد+ GHفاطمه ام 3,116.00            
0046151772 6 حا�O الزرعو67  GHزوجه ام Vجليثم حسن ع 1,520.90            
0083041782 Vمحمد عبدالرحمن احمد ال ع 1,241.50            
0034855355  _̀ نوره عبدالخالق عبد+ عوض  قرقا 18.90                   
0016058229 عمر عبد+ غانم عبد+ 2,300.50            
USA0054546 MOHAMED TAHIR BABIKR 540.00                
0076704458 jعباس  سليمان عباس  سليمان الرئي 55.00                   
0005544121 س 6M غزاله مبارك ارمله �ور جمعه 23.80                   
0054395673 فوزيه احمد حسن غلوم 2,300.50            
JO00645652 سماح عبدالحميد فائق دروزه 75.00                   
0027665977 wارمله حميد صالح يوسف الهو Vفاطمه ع 645.00                
0052270619 عمر حميد صالح يوسف الهوw السويدى 112.50                
0006551215  Oمحمد سعيد خميس  سعيد سيف الشار� 230.80                
0028240670 هاله عبيد قصمول 2,300.50            



0076916516 محمد عبيد قصمول 2,300.50            
0097534885 عبيد سيف قصمول 2,300.50            
IN00698695 NARAYANAN SUBRAMANIA SHARMA 43.00                   
0006644289 jه جوعان محمد الشام G]النخ Vع 0.50                      
0062942282 V6̂ محمد ع محمد مصط 677.90                
JO00461265 غدير حسن عيj عوده 408.50                
JO00582955 عماد غالب منيب جردانه 44.90                   
JO00152645 محمد عبدالرحيم حسن خليل 10.00                   
PS00269890  U

طارق سميح اسماعيل عرا�� 41.90                   
IN00428364 MOHAMAD GHAUS KHALIFA 60.00                   
EG00526391 اسامه شو�� جليات سوريال 200.00                
PS00145288 oمروان حنا قي 58.00                   
0019917783 دينا طارق عبد+ خليفه ديماس  السويدى 2,300.50            
0043091248 امل محمد عبيد بوسمنوه 2,300.50            
0099276931 سعود طارق عبد+ خليفه ديماس  السويدى 2,300.50            
PS00197999 م6r ابراهيم طحان 170.00                
LB00658970 جان سعيد حنا الخورى 59.50                   
0034763378 احمد محمد فرض + محمد عبدالرحمن العو�6  200.00                
JO29326635 عبدالرحمن محمد عوده ابو سفيان 450.00                
JO00614785 سوزان محمد راسم نهاد خورشيد 100.00                
0071725553 ̀ الحليان فتحيه سالم مو 116.70                
0005874466 ورثه المرحوم عتيق سعيد راشد السويدى 1,741.50            
0037799877 ى G]سالم سيف المه jشيخه عي 2,342.20            
0087994850 jالشام jعبيد غانم عبيد عي 295.60                
0076411408 jمريم عبيد غانم عبيد الشام 272.40                
0083929105 Vمحمد سيف راشد بن سويف ال ع 71.30                   
0061970720 محمد عبيد خلفان محمد السويدى 329.00                
IN00526607 SAMEER ALI AKHTAR AZMI 200.00                
SY00625344 NOUSHIK ISTIBAN DEMIRJIAN 1.70                      
0063071657 ¦ 6oخالد محمد سعيد الح 2,314.20            
0033422621 Vسلطانه محمد زوجه عبيد صالح عبد+ ع 1,230.50            
SY07650069 هبه رامز خياطه 375.00                
0081212468 احمد عV احمد اللنجاوى 1,221.00            
0027098622 ه محمود غلوم محمد G]من 615.20                
EG00694853 6 عياد GH6 ام GHاحمد ام 634.50                
0099135213 منال لفته زوجه فالح حسن بوالد 58.80                   
0078115946 احمد محمد سعيد جوكر 3,295.00            
0021330827 ماجد محمد غالب عبدالكريم محمد 899.40                
0006288113 محمد احمد عبد+ المطوع السويدى 1,208.50            
0023482335 فضل محمد هده 615.20                
0047158655 محمد عV محمد احمد الحمادى 360.60                
0015895199 مانع مطر صقر بوخماس 2,321.10            
0059842439 مطر صقر خلفان بو خماس 2,321.10            
0074368872 حمد مطر صقر بوخماس 2,321.10            
0090857781 احمد محمد جمعه احمد بالع� التمي� 615.20                
0053387010 عبد+ محمد اسماعيل 2,321.40            
0068701753 حميد عبد+ محمد اسماعيل 2,321.40            
0069070672 ماجد عبد+ محمد اسماعيل 2,321.40            
0074844510 محمد عV مراد داد خداه 1,225.50            
SA00632544 دينا بنت حسن بن مروان شبيب 170.00                
YE00981347 مازن غازى عبد+ احمد 90.00                   
0003215895 رقيه عبدالرحمن محمد حسن الحمادى 600.00                



0065523947 ى G]محمد مطر سالم سالم المه 4.90                      
0023265601 jشام Vثا67 ع Vعبد+ ع 207.60                
SA00652100 احمد بن عV بن صالح الشعالن 1,400.00            
0008965709  Orشيخه غريب عزيز سليمان عزيز نق 96.00                   
0076493591 jالشام Vهند محمد زوجه عبد+ سيف ع 626.00                
0088765423 Vسالم عبيد محمد كمته ال ع 503.00                
PK00256211 IMRAN ASLAM KHAN 400.00                
IN00845686 NARESH KHURANA 20.00                   
DE00632158 SHAWQI BAKER 200.00                
IN00370306 MANI LAKSHMANAN 225.00                
0003484827 ميثاء سالم سعيد عV سعيد الجه�6  31.50                   
IN00975427 HAJA BATHUR ALI ALIYAR SEYAD AHAMED 7.60                      
0013127003  Orمريم محمد سعيد محمد عبيد نق 2,321.40            
0018014750  Orمحمد سعيد محمد عبيد النق 2,321.40            
0064558266 فتيحه محمد زوجه محمد سعيد محمد عبيد 2,321.40            
0086147427  Orساره محمد سعيد محمد عبيد نق 2,321.40            
0088279914  Orفاطمه محمد سعيد محمد عبيد النق 2,321.40            
0099986418  Orمحمد سعيد محمد عبيد نق Mعبدالنا 2,321.40            
0045781999  O7فهد عبيد سهيل جمعه الزعا 12.30                   
0043999336 يعقوب عV سعيد خلف 541.00                
0043833815 سيف عبد+ سيف هالل 3.90                      
0067654345  Orالمرمر النق Vسالم ع Vخالد ع 9.00                      
0022336856 فاطمه عUV زوجه سالم عUV سالم المرمر 5.90                      
0066235412  Orالمرمر النق Vسالم ع UVسالم ع 3.20                      
0030904719 صفاء محمد الفار 1,230.50            
0067585179 امنه محمد راشد 1,160.60            
0058174611  Orمحمد عبد+ سعيد عبد+ النق 1.90                      
0044144985 wمحمد عبد+ احمد راشد الوا 615.20                
0090695934 wعبد+ احمد راشد الوا 615.20                
0015021968 jعمر محمد عبد+ يوسف الرياي 322.50                
SA00655329 فت ابراهيم منصور ال سواد G]م 215.00                
0056775756  Orخميس  احمد خميس  النق 1,551.40            
0074497345  Orمحمد خميس  احمد خميس  نق 50.90                   
JO00942185 V6 يوسف ع GH6 حسrم 150.00                
0073328558 حسن عV محمد سالم الذئب الياليله 100.00                
0002556400  Orاحمد محمد عبد+ محمد بحبوح النق 168.00                
0065311882  6rفهد سليمان داوود الحوس 1,800.00            
0029224864  6rابراهيم خلف ابراهيم الحوس 624.90                
0043992055  6rاحمد خلف ابراهيم خلف الحوس 210.00                
0053722409  6rمحمد خلف ابراهيم خلف الحوس 11.00                   
0025152584  Orخدوم محمد عبد+ منصورى النق 1,650.20            
0041648419  Orرانيا خدوم محمد عبد+ منصور النق 1,150.20            
0079339863 شيماء خدوم محمد عبد+ 1,150.20            
0001171312 Vمريم محمد زوجه حسن عبد+ بوع 3,186.70            
0058213785 هيثم احمد عبد+ محمد عيد ب6r حماد 2,383.00            
EG00251642 مختار احمد طلبه اسماعيل 100.00                
PK00987632 JAVED IQBAL 200.00                
0025440277  Orبدريه احمد عبد+ محمد البو� النقي 93.00                   
0032668507  Orمريم احمد عبد+ محمد البو� نق 93.00                   
0052658808 امنه احمد عبد+ محمد البو� 93.00                   
0046667188 حمد سالم صالح عV محمد المعيوف 230.00                
0099736128 محمد عV محمد خلفان هامور ب6r هامور 200.00                



0036059075  6rالحوس Vامنه احمد زوجه يوسف احمد ع 0.50                      
0038297048 عبد+ عV حميد الحمادى 615.20                
0053369676 فاطمه جمعه ابراهيم 615.20                
0020857305 احمد راشد احمد حسن القا�6  8,987.80            
0059228355 هيام محمد زوجه احمد راشد احمد القا�6  2,751.30            
0024129080 عبد+ احمد راشد احمد حسن القا�6  823.90                
0074543911 مزنه احمد راشد احمد حسن القا�6  823.90                
PS00125191 هيثم عادل عثمان 150.00                
0066289862  Orسعيد راشد النق Grيعقوب يح 847.00                
0066749143  Orمحمد عبد+ عبيد عباد النق 1,150.20            
0035219631 ناديه محمد قور67 جمعه 1,521.10            
0035068048 سالم سعيد عV عبد+ الناعور 15.40                   
0061277581  Orفاطمه ابراهيم احمد النق 21.30                   
0052503012  Orعبدالرحمن النق Vعبد+ ع 107.50                
0002772245 ورثه المرحوم احمد بن محمد بن عبيد التفاق 4,601.00            
SA00367869 مشارى بن ناM بن صالح المشارى 1,150.20            
0047924794  Orمحمد سلطان عبيد مطر مرخان اجت 400.00                
0093049024 فاطمه ابراهيم عبد+ محمد الدرم§ 1,080.60            
0062430417 مريم محمد مراد 500.00                
0093899309 محمد يوسف عبد+ الدرم§ 0.50                      
0052595200  Orمفتاح الكع Vعبد+ خميس  ع 2.60                      
0072398631 حميد جمعه حميد حمدان 600.00                
0001538740 محمد راشد خميس 1,230.50            
0004557585 محمود عبد+ احمد بن احمد 2.50                      
0006325120 ايمان احمد زوجه عبد+ عV بن سويلم 237.50                
0048995549 محمد احمد سعيد 20.90                   
0060320652 مريم احمد سعيد 20.90                   
0005805961 كرم حامد ابراهيم محمد 21.50                   
0052659100 ̀ زوجه خالد محمد عائشه مبارك بن مو 8.70                      
0006297999 موزه جمعه عبد+ المراشده 200.00                
0098744632 محمد الحاج خادم ب�U الميدور 164.00                
0089664548 سالم عبد+ سالم محمد بن سويدان القايدى 120.10                
0044078613  O7الزعا Vمريم جمعه زوجه عبد+ احمد ع 1,230.50            
0092210397 امنه عبدالرحمن زوجه يعقوب يوسف عبد+ 1,150.20            
0052189741 مصبح محمد مصبح الجابرى 130.00                
0012255789 سالم خميس  عV القايدى 1,400.00            
0085331776 خميس  خلفان خميس  خلفان الزح� 10.00                   
0008281002 jصالح عبد+ الري ̀ مو 1,230.50            
0081911281  Orخلف يوسف خلف محمد النق 11.70                   
0005487001 شاكر هاشم محمود عبد+ الدرم§ 350.00                
0051630285 احمد عباس  عبد+ 615.20                
0038123317 عV راشد سالم عV العدوا67  134.00                
0009714521  O7مفتاح راشد خميس  جمعه الحداد زعا 551.70                
0018754113  O7يوسف هالل يوسف هالل الزعا 18.50                   
0006234145 سعيد محمد سعيد عبد+ القايدى 50.00                   
0019998268 سالم سيف محمد مصبح القايدى 7,082.80            
0060275134  Oامينه محمد حسن الطني� 441.00                
0090380704  O7اسامه مطر الزعا 2,420.00            
0016241085 سحر درويش  زوجه سعيد سيف عبد+ عبد+ 200.00                
0023721307 صقر احمد محمد عبيد محمد الظاهرى 1,150.20            
0078411326 بدريه عبد+ صالح عبد+ الجس� 553.00                
0077435310  O7سعيد احمد بن خلفان الزعا Vخالد ع 900.00                



0002287951  O7سعيد احمد بن خلفان الزعا Vعبد+ ع 15.00                   
0035499309 فيصل عبد+ عV عبد+ بن نصيب النعي� 91.80                   
0004326522 شيخه محمد سالم العضب 598.60                
0065740040 سعيد محمد حسن محمد النعي� 100.00                
0005487658 jابراهيم راشد احمد عبدالرحمن الرم 900.00                
0074933362 عمر راشد احمد عبدالرحمن الرمj المرزو��  175.30                
0013368992 سعود احمد سعيد 0.50                      
0082809956 حمد احمد سعيد احمد محمد بغداد الدرم§ 100.00                
0042019750  Oسعيد مصبح عبيد محمد الطني� 1,075.00            
0082570205  Oسالم مصبح عبيد محمد الطني� 280.00                
0072520945 صبيحه عبد+ بخيت 797.80                
0005956285  Orعبيد حران راشد عبيد اجت 7,100.00            
0088662318 هادف سعيد معضد عV بن هويدن 111.40                
0026636256  Oب� سهيل راشد محمد الطني� 90.00                   
0068819678  Orمحمد عبد+ سعيد نومه الكت 200.00                
0065598749 صالح حمد سعيد صالح المنصورى 8.00                      
0089453410  Orسلطان مبارك محمد الكت 158.40                
0004591274  Orبن غرير اجت Vمطر ع Vع 855.00                
0069066249  Oف الطني� سعيد حمدان راشد م[� 0.20                      
0037438593 سالم سويدان سالم رشيد ب6r جتب 2,321.10            
0004972727 شيخه راشد عبيد بالرشيد 20.60                   
0064881550 عبد+ معضد عV عبد+ بن هويدن 500.00                
0023265312  U Orخلفان الرفيسه الكت UVخلفان ع 415.00                
0027791893 سعيد عV حمد الحافرى 1,000.00            
0003871342 خالد سعيد عV حمد الحافرى 400.90                
0062080356 سالم سعيد عV حمد الحافرى 200.00                
0042677022 محمد عبد+ محمد جمعه المحرزى 2,365.40            
0028085243 راشد هالل عV غصيب الزح� 1,012.40            
0052755358 سعيد محمد هالل عV الزح� 1.00                      
IN00731944 MANJIT SINGH 200.00                
0044520363 صبيحه عV زوجه عوض  راشد سعيد عبيد 1,230.50            
0005778312 احمد جمعه عV سيف المحرزى 378.50                
0056238645 سعيد معضد سعيد هويدن 2,300.50            
0037137095 مريم عV زوجه معضد سعيد هويدن 1,150.50            
0028165576  Orراشد خليفه سالم الكع 300.00                
0078765456 ه قناص  راشد G]من 44.00                   
0011317930  Oمطر محمد راشد الخيال الطني� 1,195.00            
0024865521 سعيد محمد راشد صالح الخيال 500.00                
0023851756 محمد مطر عبد+ المسافرى 5,000.00            
0044788441  Orخلفان الرفيسه الكت Vسلطان ع 160.00                
0081995694  Oمطر خليفه عبيد خليف الطني� 27.00                   
0008163437  Orبخيت الكت Vحمد راشد ع 200.00                
0005509021 سهيله محمد سعيد 2,300.50            
0099506844 فاطمه خليفه عV خليفه 1,160.60            
0024361437 wمريم محمد عبدالرحمن عبيد 128.00                
0023456589  U Orالكت U O7سالم الشنا UVسالم ع 20.00                   
0029182568 جمعه حمد جمعه حمد الدهما67  570.00                
0001875652  Orمحمد سعيد خصو67 الكت G]صغ 1,460.00            
0064513371 Vاليلي Vمحمد ع Vسيف ع 1,096.20            
0065030153 راشد محمد سيف بن نهيله بن جتب 420.00                
0037900077 bمصبح حسن سعيد عبد+ المزرو 21.50                   
0083317890 سيف محمد سيف محمد المسافرى 490.00                



0008121984 خليفه راشد مصبح عV الزح� 532.50                
0065889059  Orسالم حمد عبد+ حمد سالم بن فالق اجت 1,265.40            
0009266519 عائشه سعيد زوجه سالم حمد عبد+ بن فالق 535.00                
EG00659748 محمد عطيه عبدالمع� ابراهيم البقرى 8.00                      
0006568562 مصبح سالم محمد بن حضيبه 600.00                
0001254409  Orمحمد سعيد سالم سيف الكت 300.00                
0001667878  Orعبيد سعيد عبيد سعيد بن طويرش  الكت 932.30                
0009834766  Orدلموك الكت Vعبد+ خليفه ع 135.40                
0099879003 عائشه خليفه عV خليفه 100.00                
0001421422  Orالحج مرزوق محمد الحال¦ اجت Vع 1,380.00            
IQ00785634 عادل ريسان جهاد 24.50                   
0052909084 bالمزرو G]حمد عبد+ محمد سلطان االم 1,621.10            
0041236874  Orمحمد بخيت اجت Vسعيد محمد ع 240.00                
JO00435214 عمر محمد عV ال�طاوى 300.00                
0019983256 jسالم سلطان محمد راشد القبي 29.40                   
0004440901 bسيف محمد سيف سالم خلفان المزرو 100.00                
0057012627 سالم عبد+ محمد هاشل القايدى 280.00                
0026567223  Orمحمد بالرشيد اجت Vعبيد ع 550.00                
JO00251239 احسان اسعد سليم جرار 13.00                   
0032659800 bخلفان محمد سيف صالح المزرو 40.00                   
0012253410  O7غيث الزعا Vعائشه ع 1,150.20            
0087542158 سيف عبد+ محمد عبد+ محمد الشوكه 6.30                      
0091350945  Orجاسم عبيد محمد عبيد محمد النق 4.60                      
0017812856  _̀ ̀ اسماعيل صالح البلو فاطمه مو 10.40                   
0065976310  _̀ ̀ اسماعيل صالح البلو ابراهيم مو 10.40                   
0081536429  Orراشد البديوى النق Vخميس  ع 300.00                
0097823983 شيخه عبد+ خميس  زيودى 86.40                   
0029306708 jيعقوب عبد+ مراد عبد+ الرئي 655.90                
0007600648 Vزايد سعيد محمد مطوع ع 130.00                
0031226913 شهاب احمد هارون عبد+ عمر 498.00                
0034987710 ورى 6 حميد محمد زيد عV زيد الخ[6 220.00                
0008881207 اسماعيل ابراهيم مراد عزيز احمد 603.00                
0035339954  Orعبد+ مفتاح خلف النق Vع 1,507.30            
0009396878  Orخالد محمد بن سالم عبد+ النق 33.50                   
0019262791 jحميد بن كامل الشام Vصالحه محمد ع 1,364.00            
0035720708 نوره فيصل عبد+ االنصارى ال نصور 2,029.60            
0039371067 Vالمال ال ع Vامنه حسن ع 290.00                
0005382776 ى G]ميحد حمد ميحد محمد المه 10,000.00         
0078066273 محمد احمد حسن عبد+ الزرعو67  12.30                   
0005778579 فاطمه ابراهيم مراد عبدالقادر المازم 9.90                      
0099639045 مريم محمد زوجه خالد عبيد احمد السو��  400.00                
0025369511 سوزان سليم العابد سكريه 190.00                
0078579622 ى G]خالد محمد احمد عبيد المه 40.00                   
0012987183 عائشه احمد زوجه احمد سليمان عيj عبد+ 410.00                
0027035097 ابراهيم عبد+ حسن 2,420.00            
0012750140 امنه عبد+ اسماعيل 2,300.50            
0081562301 عبد+ ابراهيم عبد+ حسن 1,150.20            
0097752537 اسامه ابراهيم عبد+ حسن 1,150.20            
0050867992 خليل ابراهيم عبد+ حسن 300.50                
0046456531 خالد ابراهيم عبد+ حسن 0.50                      
0044225995 ناM احمد محمد باصليب 215.80                
0066177344 سعيد محمد ابراهيم ب� ابورحيمه 200.00                



CA00437892 زه[G محمد مسيح او حنان عبداالله عبدالقادر 1,187.10            
0056750386 Vعائشه يوسف مال ع 1,150.20            
0020571101 عائشه عبيد عV السحاد 1,230.50            
0004585487 Vخلفان فهد سيف ب� ال ع 50.00                   
0087359265 ي� O]فهد عبدالرحيم ابراهيم اسماعيل ال 267.50                
0082970796 م6r ابراهيم عبد+ شكرى الماز¦ 25.20                   
0096836297 Vيف احمد ال ع عبدالرحيم محمد �_ 500.00                
0061975409 عادل راشد عبد+ الش� 70.00                   
0003491478 Vنجالء محمد سلطان عبد+ ال ع 12.30                   
0049143379 عمر عبدالغفور عبدالقادر محمد رسول الخاجه 215.00                
0056962058  O7سلطان جوكه السيا Vمحمد عبد+ ع 100.00                
0005155567 بدريه عبدالعزيز 64.50                   
IQ00982317 رياض  عبدالمجيد معتوق 41.00                   
IQ00218751 ايمان عV عبدالصاحب 39.00                   
0001880513 زينب راشد عبد+ 2,300.50            
0095529669 محمد احمد عبدالكريم محمد عبدالكريم 2,300.50            
0004287576 ̀_ المرزو��  ناديه يوسف احمد اسماعيل البلو 400.00                
0098986532 عمر عيj ابراهيم سليمان المازم 110.00                
0093143624 عبدالرحمن عبد+ محمود حسن الحمادى 179.70                
0006497859  6rالفي Vخليل محمد يوسف ع 404.00                
0032849733  6 GH6 محمد حس GHمحمد حس 560.60                
KW00377689 وليد هالل جاسم رمضان الشميس 78.40                   
0040438572 عقيل احمد حسن المال 135.40                
0026949671 فاطمه احمد عبدالرحيم 46.00                   
0009253618 رقيه احمد زوجه سعود عبدالعزيز الطويل 40.00                   
0058769734 Vزوجه يعقوب عبد+ محمود ع jامل عي 46.00                   
0038766312 فاطمه عبد+ اسماعيل محمد المال 2,420.00            
PS00658473 اسامه خليل صباغ 700.00                
0044259747 محمد باقر محمد زباد 215.00                
QA00990832  Oمحمد اسد الح� Mنا 103.30                
QA00654572 عV عبد+ عV سلمان الحداد 20.00                   
0064554415  Orالكع Vغيث خليفه سالم ع 124.00                
0082791456 محمد سعيد سيف بن نجمه السويدى 331.10                
0011837135 زا غلوم G]خديجه م 100.00                
0030274507 خالد احمد عبدالكريم حسن المازم 1,097.00            
0059886477 Vحسن رجب ال ع Vع 21.10                   
0002791039 6 بالشاالت GHبدر احمد محمد حس 3,144.90            
0032959796  O7احمد عبدالرحيم اسماعيل دورا 400.00                
0027112692 غانم احمد عبد+ غانم 2,321.40            
0063587808 Vاحمد عبد+ غانم ال ع 2,321.40            
SY00125399 محمد عرفان عمر عكش 225.50                
IN00125580 THEKKIL MOIDEENKUTTY SHMSUDHEEN 64.50                   
JO00765277 حنان اسامه محمد الدجا67  100.00                
0087041294 فاطمه عبد+ عمر احمد الجابرى 69.10                   
0005444178 هبه محمد عV مبارك مرزو��  131.40                
0028295568 امينه عبد+ مهدى ال مهدى 1,500.50            
0003607100 احمد حسن عV عبد+ االنصارى 1,000.20            
0076400617 كلثوم حسن عV االنصارى 575.00                
0066356236 فاطمه عبد+ عV المال 252.70                
0096437086 6 زوجه احمد محمد بوصيم GHجهان حس 2,553.50            
JO00752216 عوض  احمد محمد الجزائرى 3,823.50            
PS00128870 اروى عليان احمد مطر 650.00                



PS00286527 رمضان سالم عبدالمجيد مطر 300.00                
IQ00997852 ى G]عباس  الحم Vمجيد مهدى عبد ع 100.00                
IQ00258963 احمد صائب عبدالواحد الفرحان 1,500.00            
CA00624511 HANY MOHAMED DAWOUD 100.00                
IN00845645 MOHAMMED SHARIQ 64.50                   
IN85228531 ASHOK KUMAR MOTWANI & BEENA MOTWANI 1,013.90            
PS00027872 جهينه محمد جليل 76.00                   
JO00374744 سم[G محمد عوده محمود 400.00                
EG00346569 نايرى كيفورك ساهقيان 70.00                   
0006538883 ابراهيم حسن عبدالرحيم النمر زرعو67  39.20                   
0015224715 عباس  حسن بدر 1,561.90            
JO00659845 يف احمد محمد عزت عبدالسالم ال�_ 50.00                   
0033805097 ميثاء عبد+ سلمان سليمان العامرى 1,160.30            
JO00125543 حازم محمدنبيل حس6r ابوخلف 26.70                   
PK00268978 صادق رحمن سادي خان 11.70                   
0077368855 محمد عبد+ عبدالرحمن المال 50.00                   
PH00246418 FRANCIS SANTOS RIVERA 86.00                   
JO00060501 يوسف محمود يوسف ابوالشوارب 78.60                   
0010711362  U

6 محمود العو�6 GH6 يوسف حسrم 215.00                
IN00254647 TARUN KUMAR 50.00                   
JO00512978  6 GHعبد+ عادل محمد حس 50.00                   
0037097160 ليV عبدالرحيم عبدالكريم احمد الزرعو67  3.00                      
JO00115689 وائل ماهر محمود محمود 53.00                   
IN00235954 GEORGE THOMAS 215.00                
CA00617349 KANWALJIT TONY MATHARU 21.50                   
EG00564530 عV احمد السيد صالح 50.00                   
EG00089562 وليد عوض  سا¦ عوض  عامر 0.10                      
0031178181  _jالحب Vجالل ع 12,794.10         
PS00458897 ايهاب قاسم حامد الجمل 641.20                
SY00452278 باسيل عبدالكريم حاقو 201.20                
SO00380125 NADIA AHMED AMIN 19.20                   
SY00586933 محمد بشار سعد+ عابد 30.00                   
0080071081 صباح ناM عبد+ بوكاله 521.10                
0090874006 محمد ابرهيم عيj محمد 1,823.50            
LB00951648 SAMER ADEL SALIM SALAMOUN 258.00                
PS00927525 اميمه عبدالرحمن حسن احمد الكرد 50.00                   
0081937398 محمد عبدالعزيز المدفع 2,300.50            
0034626788 6̂ محمد هانم مصط 860.40                
0006446333 سلطان محمد سلطان العويس 400.00                
SY00395408 Vبسام عبدالرحمن سعد او سل� محمد خالي 64.00                   
UK00645970 NASSER ELNUR ABDALLA ZARROUG 360.00                
SA00105610 عواطف يحGr عمر خادم 386.30                
0072259293 مروان عبدالحميد محمد اسماعيل العسكر 200.00                
0006824571 حمزه عبدالرحمن عباس  الماز¦ 145.00                
JO00236789 محمود يوسف محمد درويش 6,000.70            
SY00568413 نزار عV بكرى 211.50                
PS00458612 باسم خالد عثمان 70.50                   
0091497449 جاسم عبد+ كشوا67  615.20                
IQ00078416 خالد نعمه جاسم االبريسم 2,000.00            
IN00129093 MOHAMMED GHOUSE MOHIUDDIN 70.90                   
JO00785478  O7عساف فواز عساف عر 200.00                
0003052472 مال + محمد الحواى 2,679.90            



0002414541 Vجاسم محمد عبدالكريم محمد ال ع 2,232.50            
SY00348530 را¦ عاطف جرجس 11.40                   
0026595900  UVجمال احمد راشد العوبد ال ع 63.40                   
مانيا عبدالرحيم مسعود  107.60                
UK00251021 BARA AHMED KAMEL AL HADITHI 100.00                
AF00871442 HABIB UR REHMAN HABIBULLAH 315.00                
0018835451 هدى جمعه مسعود 586.60                
0080266398 راشد شهاب عبد+ شهاب الحمادى 254.50                
0081070460  6r6 الحوس GHخلف يوسف حس jعي 500.00                
IQ00995127  Grعمار محمود يح 100.00                
JO00452895 يم صالح محمد جاد+ �_ 100.00                
0087652416 محمد عبدالرحمن محمد السيد الهاش� 200.00                
0008673556 امنه عبد+ محمد 620.00                
MA00562911 ESSADYA SAHAIM 200.00                
0007688110 6 عبد+ فضل الحمادى GHاحمد حس 0.40                      
0094558376 طالب عV عبدالرحمن ابوطالب 298.50                
0047162396 jاحمد عبدالرحمن عبد+ النومان الشام 784.80                
0033293601 Vمحمد حبيب اسد ع 200.00                
UK00548807 OMAR HAMEED HADI 1,127.90            
0011868189 وفاء زكريا محمود متاعه 1,990.20            
0064070512 عمران عبيد محمد خميس 2,442.00            
0003633010 jاحمد يوسف عباس  احمد الرئي 0.50                      
JO00816332 6 طهبوب GHبهجت فط Grيح 1.90                      
EG00081762  6̂ محمد سامح عV مصط 300.00                
0077654211 Vجاسم احمد حسن محمود ال ع 235.30                
UK00645208 EZZEL DEEN TUBEILEH 100.00                
0001231254 6̂ زوجه حسن محمد احمد كيالنيه مصط 1,670.00            
PK00228415 WAQAS FAROOQ UMAR FAROOQ 500.00                
0047498503 فاطمه احمد حدرج 46.00                   
UK00896101 RONALD SHEEN 800.00                
SA00416721 ى G]ماجد بن عبدالمحسن بن سلمان السم 348.20                
JO00996910 بسمه غازى محمد العماوى 200.00                
EG00632658 سماح محمد من[G محمد ابراهيم 150.00                
JO00287623 يوسف عيj عبدالعزيز ابومهنا 100.00                
OM00568411 بدر بن سليمان بن سيف الغافرى 55.00                   
IQ00932841 6 خليل محمد حسن الشماع GHحس 53.40                   
SA00075312 فيصل بن عبدالرحمن بن محمد رمزى عداس 40.00                   
NZ00548512 JOSEPH LYALL WALLIS 23.00                   
SA00754439 سلمان بن عبد+ بن عV الفوزان 11.00                   
LY00364980 ̀ الغريا67  عبدالرحمن عبدالفتاح السنو 10.00                   
0077856756 محمد مال + سليمان الحمادى 872.70                
0064508409 هيفاء راشد عبد+ قسوم 48.90                   
PS00245484 سمر محمود احمد عبدالرحمن 64.00                   
0052839983 عبدالخالق عبدالغفار عبدالقادر العو�6  2,300.50            
EG00644955 فيفيان احمد عادل حمدى 28.00                   
JO00269556 اسامه قاسم محمد الذيابات 2.10                      
YE00857434 فوزيه عبده عبد+ طارش 100.00                
EG00633958 6 فايد GHكامل حسن محمد ام 2,000.00            
EG00123627 ابراهيم ابراهيم محمد راجح 1.10                      
JO00693259 ازهر جمال عبدالرزاق عجاج 50.00                   
JO00255656 ايهاب خليل محمود صالح 4.90                      
0051048489 حسن عبدالرحمن محمد 1,565.10            



UK00652314 LAMYA ABDUL JABBAR ALZUBAIDI 336.50                
SY00320215 6̂ جعمور ايمن مصط 300.00                
US00452855 DAOUD HAMDAN ALHUSSAIN 215.00                
CA00134565 AYMAN Z BADAWI 56.50                   
0090885428 فاطمه احمد عبد+ فهي� 2,420.00            
0006544123 عبد+ عبدالرحيم عبد+ صفر 20.00                   
EG29813399 حنان مرزوق عطا+ يعقوب 634.60                
SY00563317  _̀ محمد مهند الدند 230.00                
0045975512 Vغالم ال ع Vمحمد ع Vمحمد ع 800.00                
PS00465400 6 صادق GHمروان محمود حس 107.50                
0054257845 احمد صالح عبد+ محمد حنايا السويدى 1,000.00            
0071235581 محمد صالح عبد+ محمد حنايا السويدى 9.90                      
IQ00951712 صالح حماد عبد محمد 3.90                      
0052632439 bعائشه محمد زار 2,364.70            
0053611674 6 ب6r ياس GHمحمد مال + حس 351.80                
0023625414 شذى ابراهيم محمود احمد عالن 555.80                
0081716494 محمد عبدالرحمن محمد صالح 230.00                
0009866501 حميد ابراهيم احمد حميد الحمادى 149.00                
0096857422 سماح محمد عبد+ عV ال ب�_  1,521.50            
0001209987 راشد محمد سلطان عبيد ابوالزود 90.00                   
0019700131 فريده محمد محمود جعفر زرعو67  1,327.10            
0002306901 فهد فاضل عبدالرحمن محمد 1,422.00            
PAK0034028 SYED SHAHZAD AFZAL 190.00                
SE00322649  6rبها جواد فرحان الحسي 12.70                   
IQ00256564 عبدالكريم مجيد حمودى 11.30                   
0054221607 ابراهيم احمد الحمادى 615.20                
CH12106788 HAN YOUWEI 4,500.00            
CA00047295 MUDHER HASHIM MOHAMED 115.50                
0022358934 عب[G سا¦U عبدالحافظ 2,682.80            
YE00487638 بدر عبد+ عيظه الجابرى 502.10                
IN00120580 SHEENA GANESH 600.00                
0009021979 Vمريم محمد حسن مطر ال ع 8.00                      
PS00043922 سامر عبدالكريم الشيخ طه 1.00                      
JO00622735 حسن اسماعيل احمد اسماعيل 100.00                
0048395265  6 GHحس Vفاطمه محمد ع 615.20                
JO00999958 ايمن سميح محمد سعيدان 21.50                   
PS00258641 اسماعيل محمد احمد زيدان 500.00                
0045243820 ¦ 6oالح G]ابراهيم سالم محمد بلخ 2,067.60            
0023844509  G]ه احمد محمد زوجه محمد سالم بلخ G]سم 24.60                   
LB00509838  Grف حسن يح ا�_ 470.00                
0002582022 عامر محمد عبدالرحمن عبد+ المرزو��  350.00                
0009238529 عV خليفه عبيد اسماعيل الغيض 885.00                
0088223277 ي فيصل عبد+ راشد الب�_ 483.70                
IT00015481 MARCO MOSCARDI 5,887.20            
0065925477 6 عطيه GHحس Vعصام عبدالقادر ع 226.40                
SY00991245  Orميساء مامون اال دل 105.50                
0016332328 زينب عV حسن الحمادى 1,900.00            
0001408989 6 عبد+ محمد عبد+ الحمادى GHحس 501.00                
0047618275 يفه عبدالكريم عV زوجه عV محمد توفيق _� 0.50                      
EG00650672 ى محمد عيد النقي� O]ص 100.00                
0001212548 شيخه محمد صالح عبد+ السو��  64.50                   
SA00568487 امال بنت عمر بن عبد+ بفلح 150.00                



SA00843177 اعتدال بنت عمر بن عبد+ بفلح 150.00                
SA00693564 االء بنت عمر بن عبد+ بفلح 64.00                   
SY00386451 6 عنطوز GHاحمد ياس 9.80                      
BH00651125 6̂ ماجد م§ السيد عمار مصط 30.00                   
0006874477 ب� سالم سعيد المظلوم السويدى 2,440.60            
SY00276223 سا¦ نزهه بشار الجابرى 298.20                
IN00426684 PRADEEP KUMAR MALHOTRA 37.00                   
0021976164 خالد جاسم هندرى عبد+ 0.30                      
PK00375541 ASGHAR ALI MUHAMMMAD 200.00                
0010932881  O7غانم الكر Vسلطان صالح ع 1,834.40            
0042559861  O7غانم الكر Vعبد+ صالح ع 1,834.40            
0024865301  O7غانم الكر Vبدور صالح ع 917.30                
0052648890  O7حمد غانم الكر Vصالح زوجه مبخوت ع G]عب 917.30                
0017382224 محمد خليفه سعيد بن طارش 2,321.00            
PS00876932 رافت يوسف فايز ابوظه 100.00                
LB00256648 بشار هشام بابا 886.20                
SA00258971 عوض  بن عبد+ بن فهد القحطا67  285.00                
JO00191802 نضال صالح احمد بطاينه 190.00                
0044754843 محمد ميحد عV ميحد السويدى 100.00                
EG00994522 عمر عزالدين حسن  محمد 168.00                
JO07967452 نضال اسماعيل عبدالفتاح ابو كويك 68.00                   
0068713779  _̀ احمد حسن محمد حسن البلو 2.10                      
0009473794 Vحمد عبيد راشد طروق الغف 1,922.20            
0092890502 Vعبيد راشد طروق الغف 150.50                
0008899714  G]عبد+ صغ Vع j6 جا67 زوجه عيrم 294.00                
KW00326637 bعبدالوهاب عبدالمجيد الرفا Vع 200.50                
JO00421196 ايمن راجح احمد حبوش 185.00                
0023387389 6 زوجه صالح احمد عبيد عV المؤذن GHحواء حس 150.00                
JO00552125 براوى O]6 ال GHاحمد توفيق حس 10.50                   
JO00259897 هيثم عV حسن ابوسيف 190.00                
0004863899 Vمروان عبدالرحيم محمد طاهر ال ع 175.20                
0099007651 راشد رحمة عبد+ العويس 400.00                
JO00784490 ه 6oها67 محمود شعبان ابو خ 600.00                
USA0087565 RAED MOFID AMMARI 100.00                
PS00565417 وداد خالد قدوره 12.80                   
SY00236880 عبدالحسيب محمد بشار عروا67  1,000.00            
0048852538 Vاحمد عبد+ محمد عبد+ ال ع 100.00                
PS00076436 حسام اسماعيل هاشم حسنيه 240.00                
IN00161564 ABDUL FAKRUDDIN UDEPURWALA 100.00                
0087556804 جاسم محمد محمد بخيت السويدى 2.00                      
0072745038 خالد عبد+ خليفه ديماس 1,500.00            
SA00245740 م6r بنت عبد+ بن عبدالعزيز الفايز 160.50                
IN00784503 MANOHAR LAL 1,500.00            
0088356910 سالم محمد عبد+ احمد الدهما67  2,275.00            
JO00816932 سا¦ محمد سليمان ابوناموس 653.00                
UK00986534 HATIM ABDIN ABDELAZIZ 105.70                
AF00758063 حبيب خان ظريف خان 720.00                
SA00988805 عبد+ بن مهدى بن مرداس الدو�ى 195.50                
PAK0098644 AZIZ GUL HANIF GUL 71.90                   
SA00788876 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالستار عبدالخالق 1,696.80            
SY00048762 نجالء خالد طنيش 990.00                
IQ00126232 زيد اث[G محمد صادق 204.70                



0008026438  O7صالح محمد الكر Mنا 4,946.70            
IQ00672186 ليV جبار هادى 5.00                      
IN00695329 SANJAY SURESH MAKIHIJA 107.50                
IQ00903511 سهام غضبان عبيد الزامل 2.30                      
0013544396 خميس  محمد خميس  محمد بن خادم السويدى 215.00                
CA00213622 ROSANA ELASHKER 26.10                   
PAK0063251 SHAHID NAWAZ KHAN 350.00                
JO00659677 ها67 عبدالكريم محمد خلف 409.50                
SA00368928 6 الصالح GHخالد بن توفيق بن حس 47.30                   
0098741125 ايمان سعيد عUV سعيد المحرزي 333.30                
JO12312333 م6r وليد عبدالرزاق السعودى 450.00                
UK00412152 MUHANAD MUNIR MUSA AL SAIEGH 262.00                
BR00865278 ZIAD AFLAK 122.20                
0006541800  _̀ عائشه حبيب فريد عبد+ البلو 215.00                
0005648928 علياء عV صالح 2,300.50            
PK00135879 NASIR MEHMOOD MUKHTAR AHMED 105.00                
JO00282756  O7ايهاب محمود احمد المغر 53.00                   
0030866875 سعاد خلفان عبد+ 200.00                
0079402912 احمد جمال حسن عبد+ النومان 18.50                   
0045197864 عمران عبد+ عمران حميد النعي� 500.00                
EG00625541 6̂ محمود محمد سحاب سوسن حن 129.10                
0018734590 عائشه عبد+ عV سيف الغافرى ب6r كعب 21.00                   
0042263887 فاطمه رحمه عV الغزال 1.40                      
0004882654 م6r محمد صالح عV العامرى 84.00                   
0005386888 ̀ رمضان محمد مو 66.00                   
0086702491 ماجد سلطان خليفه سلطان العسم 540.00                
0065858907 6 المازم GHمحمد عبد+ حس 1,285.00            
0065817840 مسلم محمد صالح احمد المرزو��  500.00                
0058524611 حسن عبد+ حسن جمعه 79.10                   
0099805459 عبد+ راشد عV راشد العمران 1,000.00            
0064928281 نوره محمد عV بورحيمه 1,210.00            
0068614987 عبدالعزيز احمد ابراهيم محمد الحواى 0.10                      
MA00285945 محمد اسامه العل� 200.00                
0096540020 ابراهيم محمد ابراهيم محمد الميا� 430.00                
0099511477 مان O]عهود احمد حسن احمد ام 28.00                   
0014970929 ̀ سيف عبدالرحمن محمد حوير فاطمه مو 2,300.50            
0026573565 ريما سم[G فضل عباس 150.00                
0079219659 jب� ثا67 الشام 1,498.00            
0001277631 يه اسعد سعيد G]خ 31.50                   
0014090485  6rعبدالرحمن حسن محمد حسن المعي 20.00                   
US00078511 ABED DELILAH DERBAS 200.00                
JO00585644 6 حجاز GHفراس  طاهر حس 348.50                
0049758377 م6r محمد عبدالرحيم محمد جا67  186.20                
LB44369309 زينه خليل الخليل 138.70                
SY89015829 طالل صالح الدين الزعيم 152.00                
0088019444 ̀ الحليان لطيفه سالم مو 116.30                
SY00125578 فائز الشالح او رشاد الشالح 26.80                   
SY00567284 بيسان عبدالرحمن موالنا 1,917.80            
JO00015401 AHMED ALI ABDELRAHMAN DIAB 700.00                
IQ00367292 عبدالمنعم رشيد عباس 1.00                      
TZ00256899 NASSIR ROSHANALI KASSAMALI NASSER 0.50                      
PS00853646 6̂ م̀و اياد مصط 688.00                



JO00898522 jرا¦ ثابت عبد+ القي 350.00                
0005789676 وفا كيميكالز ش  م ح (منطقه الحره) 1,500.00            
JO00251655  6 OH6̂ احمد ابول زياد مصط 100.00                
0005156911 عائشه عبد+ يوسف زوجه راشد محمد عباس 50.00                   
0098854697 jالغزال الشام Vرحمه ع Vع 7.80                      
0095553365 jجاسم راشد خلفان الشام 110.00                
0039654711 محمد عبد+ احمد عبد+ 200.00                
0006878228 خالد ابراهيم عيj محمد الجس� 16.10                   
0045106993 راشد عV مراد عيj المازم 2,300.50            
0056289155  6 GH6 احمد رشيد حس GHحس 804.40                
TN00267622 زينوبه بنت صالح دوله 1,181.30            
0046885958 ى G]جعفر ابراهيم صابر ام 200.00                
USA0097673 HASSAN MOHAMMAD ABDULLAH 3,800.00            
0023965047 سا¦ مبارك فرج الماس 260.60                
JO00802169 احالم محمد خليل ابوهالل 70.00                   
0007455755 عبدالكريم عبد+ عبدالكريم الزرعو67  320.00                
0022155431 jعائشه حسن عبيد حسن الشام 145.00                
0083782487 Vخلود عبد+ محمد خميس  ال ع 2,220.20            
0084202360 تسنيم محمد افضل ارمله عبد+ محمد خميس 1,150.20            
0007794140 V6 عبد+ محمد ال عrم 1,050.20            
0046187838 Vنوره عبد+ محمد خميس  ال ع 615.20                
0075681469 عهود عبد+ محمد خميس 615.20                
0006658413 ̀ الماز¦ عمر راشد عيj مو 88.00                   
0078109310 نجيبه محمد زوجه محمد عV الكمي�r عتو��  193.00                
0098445134 عارف يوسف عبدالرحمن عبدالكريم العطار 157.50                
SA00753417 غيث بن احمد بن عV الشعالن 40.00                   
SA00770144 خالد بن عبد+ بن مك� الجنيدى 500.00                
0057786183 احمد احمد محمد عبد+ النخيالوى 1,000.00            
0005615212 اسماء احمد سالم العويس 57.50                   
0044239865 Vال ع jابراهيم محمد عي 7.60                      
0008121834 wاحمد محمد سلطان العبيد 200.00                
OM00693266 سلطان بن حسن بن عبد+ الحمادى 40.00                   
IE00254250 AHNAD ALAWLA ALANNI 1,000.00            
EG00234815 اسامه سعد محمد عبداللطيف 200.00                
EG00477128 خالد ابراهيم المتوw حماد 200.00                
0010459375 يف محمد راشد محمد حسن ال�_ 124.50                
0013393965 jمريم حمد رحمه الشام 2.30                      
0067881064 عV سالم عV سالم القائدى 22.50                   
0009380125  6 GHعبد+ حس O]رهام محمد قم 63.50                   
0024804504 ثمنه سالم زوجه عبيد خميس  خلفان حارب 5.00                      
0006781843  Orحمد سالم عبيد العامرى الكت 300.00                
0004533891 بخيته سعيد زوجه محمد راشد عبد+ معدن 113.00                
OM00582166 صالح بن حميد بن صالح النعي� 120.00                
0018300389 عيj محمد احمد عبد+ المازم 1,782.00            
JO00623347 محمد عبدالعزيز قاسم محمد 350.00                
0045588853 سلطان سالم عبد+ حسن الصابرى 4,000.00            
0066987453 صالح عبدالكريم صالح عبد+ الحمادى 184.00                
0017940279 Vموزه محمد ماجد راشد الزمر ال ع 399.90                
EG00546614 متوw حسن احمد عرفه 65.00                   
0032654748 مرضيه تيمور زوجه عدنان سعيد ماجد 267.50                
SY00862678 6̂ نoى اسامه مصط 7.50                      
PS00659211 زه[G محمد الحصان 128.00                



0098695866 صفاء عV زوجه مروان محمد سلطان عبيد 300.00                
IN00652493 SACHIN SATISH GADOYA 74.00                   
0099125098  Orفيصل خليل سبيت مبارك الجني 180.00                
IQ00652147 سميه سعدون سالم 300.00                
0052106003 عائشه محمد ارمله مراد عV محمد 334.90                
PAK0012349 NOUREEN IBRAHIM 25.80                   
EG00487234 اسامه محمد عبدالقادر محمد 1.90                      
0098745600 مريم حسن زوجه حسن عUV منصور 94.60                   
0092676766 مها عبيد يوسف عبيد حرمول 50.00                   
JO00754138 من[G عبد+ حسن 52.50                   
0003133614 شهاب حمد محمود الحمادى 1,400.00            
0021278051 jسالم معضد الشام Vخليفه سالم ع 1,100.00            
0006261348 عبد+ محمد سالم سعيد المنصورى 900.00                
SY00188269  G]ابوشق Vخالد ع 70.00                   
0081454261 محمد عبدالكريم محمد احمد المد67  601.40                
IN00226548 PALLA MEHMOOD MA ID 250.00                
SY00674033 ماجد محمد فيو¦ 115.00                
YE00542833 مازن محمد محمد كليب 200.00                
0008747548 حنيفه عبدالرحمن زوجه طالب لشكرى محمد 402.00                
0001289630  6rالحوس Mعبدالمجيد يوسف يعقوب نا 477.20                
SY00412239 بش[G من[G القصاب 600.00                
IQ00088774 عادل احمد مطلك 100.00                
SY00423902 رافت خالد العيد 50.00                   
0009797656  O7مريم مفتاح سعيد مجدم الزعا 25.00                   
JO00765987 براء جميل الحاج عV شديد 9.00                      
JO00658741 ̀ ابراهيم الصفدى محمود مو 0.10                      
JO00237622 6 صويلح GHرنا عبداللطيف حس 1,500.00            
SY00652317 بزوغ نورالدين الورع 70.00                   
USA0004652 JOSEPH BEJJANI 375.00                
JO00125485 ̀ ابومازن طارق احمد مو 100.00                
IQ11141257  Orابوقاسم الكت V6 ع GHحس 1,040.00            
PS00451766  G]احمد خض O]6 فؤاد ج GHياسم 100.00                
0016412301  _̀ جالل حا�O كرم البلو 0.60                      
0076433382 امل سيد محمد سيد 200.00                
YE00659584 هاشم عV احمد 150.00                
IR00254251 KASRA MASSOUDIFAR 2,800.00            
PS00787654 صال ح الدين محمد سعيد اسماعيل 16.30                   
IN00639216 VIMAL BHASKARRAY TRIVEDI 1,050.00            
0044286984 ̀ محمد حسن الدرم§ فهد مو 100.00                
0016829910 عبد+ خميس  حسن سيف حسن الكندى 21.00                   
0025885611 عV محمد خميس  محمد العفاد 330.00                
0083418441 عبدالرضا عباس  محمد عبدالرحمن الجس� 252.50                
IN00528422 PANDARA PARAMBIL RAGHVAN DILIP 150.00                
IQ00045498 وائل صب� احمد ريا 250.00                
0006044147  Orخلفان سالم خليفه مسلم الكع 1,700.50            
0025163529 امينه باشو خان مستان 430.00                
JO00245663 جمانه نoت عادل السائح 342.80                
0002158952  Orاحمد راشد خلفان مطر الكع 483.90                
0031313511 احمد سعيد حميد محمد النعي� 2,900.00            
JO00386461 ن�ين نبيه اسعد زهور 2,360.00            
0078787870  U

_̀ ى حمد حمدان المطرو ب�_ 282.70                
0052653411 عائشه محمد عV راشد  الش� 8.30                      



0006563298 jعبد+ حارب خميس  حارب الشام 300.00                
0076660843 فاطمه محمد زوجه عبدالقادر غلوم العطار 263.20                
0006391919 فيصل عبد+ عيj خليفه بوشهاب السويدى 78.00                   
0011524796 محمد عبد+ محمد 147.20                
0005232156 jعبد+ بوفرحه الشام Mحميد نا 110.00                
0066143282 Vسل� سالم سعيد سالم علي 2,300.50            
0028954274 سالم عبدالرحمن سالم عبد+ النعي� 2,300.50            
0046062395 عمر عبدالرحمن سالم النعي� 267.50                
0086722036 محمد عV سالم عبد+ النعي� 895.80                
0016265934 ايمان عV سالم عبد+ النعي� 269.90                
0031303880 jامنه ماجد سعيد الشام 269.90                
0052799515 عV سالم عبد+ النعي� 269.90                
0074872001 احمد عV سالم عبد+ النعي� 269.90                
0065571238  Ujالشام Eعبد+ محمد خليفه المويج 5,539.60            
0041729822 bمصبح المزرو Mامنه مصبح نا 24.60                   
0069436182 bمصبح المزرو Mنوره مصبح نا 24.60                   
0074309811 فاطمه عبد+ حمد بوشهاب 24.60                   
0076958549 bمصبح المزرو Mمصبح نا 24.60                   
UK00632211 ABDELHAMID SAFFIDINE 1,400.00            
0021042894 محمد عبد+ محمد المال 1,522.00            
0027244531  6rالحوس Vسالم محمد ع 23.00                   
0040595326  6rمريم جاسم زوجه سالم محمد الحوس 23.00                   
0055326269 حسن جاسم احمد 23.00                   
0057087998 Vتها67 جابر ع 23.00                   
0060133212  6rندى سالم محمد الحوس 23.00                   
0032397516  Orخليفه محمد سيف محمد الكع 545.00                
EG00650394 ثروت عبدالقادر السعيد شحاته 40.00                   
0002342346 شيخه ناM خلفان السويدى 1,694.20            
SA00456526 U طاهر الشهاب Oمؤيد ح� 40.00                   
JO11154772 بالل محمد عبدالقادر عبده 5.00                      
IQ00177187 فاروق صفوت محمد 1.50                      
0081471331 شمسه محمد عV المرى 61.50                   
0047171729 فاطمه حمد محمد بن غانم 526.00                
0002821986 ابراهيم عبد+ عبد+ بداه 2,360.20            
0026097520 عبد+ ابراهيم عبد+ عبد+ بداه 2,360.20            
0095657130 jخليفه حميد الشام Vع 1,150.20            
JO00796902 هال محمد الحاج عV محمد 108.00                
0007335621  _̀ عV راشد بخيت حميد المطرو 1,800.50            
0022365478 عبد+ راشد خصيف مصبح بن خصيف 1,505.00            
0032656313 jعبد+ الشام Vعليا ع 22.00                   
0062639689 شيخه عبد+ سعيد حميد النعي� 22.00                   
0005499666 jى الشامoحميد سالم عبيد محمد الع 50.00                   
0006335353 jى الشامoمحمد سالم عبيد الع 3.50                      
0032114569 غو�7  O]6̂ ال عبدالرحمن جودت عايش  مصط 10,485.00         
JO00874533 عمر عبدالجبار عبدالرحمن العيص 450.00                
0004709658 خالد احمد يوسف محمد باقر 7.80                      
0070099828 عدنان عبدالرزاق محمد احمد قنا· 101.00                
0001266520 jحميد حارب الشام Vصقر ع 30.00                   
OM00896532 هاشم بن عV بن شيخان ال حفيظ 349.50                
0055096423 احمد يوسف محمد عV كنخ 23.00                   
0099044663 جاسم محمد سلطان محمد العجما67  10.50                   
0002562662 ى G]المه G]محمد احمد سعيد بن عم 100.00                



0003771437  _̀ ناM يوسف ناM يوسف المطرو 550.00                
0004633912  �rالرمي Vخالد عبيد ع 9.80                      
0008724638 jمراد الرئي Vعائشه ع 10.40                   
0062780245 فاطمه عبدالرحيم عبد+ االنصارى 2,305.00            
0025081295 احمد محمد سعيد السعيدى 2,300.50            
0067489602 فايزه احمد محمد 2,300.50            
UK20111976 ANMAR AL ANI 0.30                      
0051077032 ى G]ساره بالل خميس  المه 1,200.50            
0003926424 حليمه سالم عV راشد القيj_ الش� 1,015.20            
0046955708 جواهر سالم عV راشد القيj_ الش� 836.40                
0028794565  _jمريم سالم زوجه راشد سعيد راشد القي 100.00                
0071156341 احمد سالم عV راشد القيj_ الش� 75.20                   
0026234524  Uسلطان راشد محمد القراعه النعي� 600.00                
0058272607 محسن مراد حسن ال مندوس 120.00                
0022785411 فايزه احمد عبد+ سلطان النعي� 1,440.50            
0005645854 يافع عيد جوهر الفرج 63.40                   
0099721832 احمد سعيد حمد سالم كند� المهرى 100.00                
0015151072  Orمصبح خلفان مطر �حان محمد الكع 212.00                
0029909497 عمر محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0052831080 احمد محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0056717960 سلطان محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0058729958 محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0070501606 عبد+ محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0073146177 خالد محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0091686497 خوله محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0098685102 زينه محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0036625498 bالمزرو Mمصبح  نا Mنا 20.10                   
0009946338 ى G]المه G]راشد ابراهيم سعيد محمد بن عم 2,000.00            
0050766631 jحميد سالم راشد سيف الحمرا67 الشام 138.80                
0092952550 Vحسن عبد+ راشد الشاعر العلي 400.00                
0055859485 ايمان جمعه زوجه ناM احمد عبيد احمد مخشب 2,326.00            
0013303687 محمد سعيد سلطان عبد+ 29.40                   
SA00217571 ثابت بن عبد+ بن ثابت الشهرا67  2,900.00            
0062807610 صب� خليفه سالم المقرشيه 1,160.60            
0033257427 م6r ابراهيم محمد بن عسكور السويدى 843.10                
0048377072 محمد ابراهيم محمد العو�6  79.40                   
0058446419 jصالح راشد سالم راشد حمد الشام 2,364.70            
0085392938 jراشد سالم راشد حمد الشام 2,364.70            
0086650641 jحصه راشد سالم راشد الشام 2,344.10            
BH00467891 عبد+ عبدالرزاق ابراهيم عبدالرحمن 1,084.80            
YE00562199 عV احمد عV صالح 390.00                
0085717768 Vزليخه عبد+ ع 177.70                
JO00321578 ن¥ عو67 صالح كراجه 3,120.00            
SA13266184 � منصور ابراهيم تر� ال[� 350.00                
PS00673022  6 GHكريم او هدى اسعد ابو حس Vمحمد ع 103.50                
0002336296 عبد+ احمد يوسف احمد المندوس 986.50                
0066123123 jورثة المرحوم محمد سعيد محمد الشام 63.70                   
0098300217  U Orسيف حمد سيف الكع Mنا 1,327.40            
0060976229 ى G]المه Vاحمد سيف عبد+ سيف مقي 1,127.00            
0046296700 Vفاطمه ماجد خليفه الغف 890.60                
IN00034726 GURUPREET SABHARWL 400.00                
0074667055 عبدالمجيد عV عبد+ محمد المرزو��  900.00                



0065485452 ول ال مندوس G]عمار كريم داد ش 7.70                      
0059441123 ى G]ورثه المرحوم خميس  مصبح خميس  المه 84.60                   
0002525525 خليفه راشد حميد راشد النعي� 399.20                
0098448522  O76 العقر GHمحمد حس Vعبيد ع 305.00                
0004265349 احمد جمعه راشد جمعه 40.00                   
0030979846 فاطمه خميس  حميد خميس  السالفه السويدى 1,230.50            
IN00087232 RITU LOKHANDWALA 150.00                
0007973614 Vعائشه خلفان سيف ال ع 24.60                   
0096422875  Orسالم محمد راشد بن رويجده الكت 800.00                
0014081978  Grعبد+ حمد خادم النعيم 150.60                
0004394107 ه صقر محمد عبيد السويدى G]م 80.00                   
0056930690  _̀ عV محمد عV راشد المطرو 4.10                      
0036927723 Vامينه سيف سالم راشد الغاوى العلي 2,300.50            
0094552130 عV صالح محمد الرند 33.50                   
SD00998767 عامر عطا المنان احمد 107.50                
0019101599 فوزيه محمد احمد االنصارى 1,167.50            
0086242025 سعيد عبد+ الصلف المدحا67  615.20                
0088556363 ى G]المه Vعبيد ع Vسلطان ع 666.70                
SY00190374 6̂ جعفر عماد مصط 100.00                
0034456950 jمطر حميد حسن جمعه الشام 200.00                
0012668252 عV سالم عV راشد القيj_ الش� 150.20                
PK00250929 YASSER ABDULHAMED ABDULHAMED 215.70                
PK00528956 FAISAL ABDULHAMMED ABDULHAMMED USMAN 0.30                      
0078596878 خالد حارب عV حارب ثاغر الشوي¥ 185.00                
0095195195 ايمان محمد عبد+ عبيد السويدي 75.00                   
0056193511 عV غانم احمد عبدالقادر 70.00                   
0053886781 jوحيده محمود حسن الرئي 24.50                   
IN00128565 JAI SACHDEV 43.00                   
0056369653 عبدالباسط محمود محمد اسماعيل 1.10                      
LB00879463 اسامه سليم دكروب 250.00                
0004653256  _̀ خالد عV محمد محمود البلو 73.00                   
0044960632 خالد عيj درويش  حسن المرزو��  1,613.90            
PAK0023702 MOHAMMAD KAMRAN MALIK 100.00                
YE00681367 wنبيل محمد عبدالرحمن الشاذ 100.00                
0094940428 اياد خليل مطر اسماعيل ابوجراد 23,954.30         
BD00065485 HAFEJUL LSLAM 350.00                
0080394843 سميه يوسف محمد حسن ال ب�_  331.00                
0097417314 حسن رمضان عبد+ محمد 1,380.00            
0004225863 احمد عبيد راشد عبيد بو عفراء 299.80                
0036783920 فيصل احمد ناM النعي� 146.10                
0089003661 w6 محمد قاس� العبيد GHحسن حس 100.00                
0074856385 سيف عبد+ سيف عيد السويدى 204.50                
0099458720 عV عبدالكريم محمد ابراهيم 1,000.00            
0078784434 عائشه ابراهيم زوجه ابراهيم بالل بخيت 15.40                   
0095321487 عوشه سيف زوجه ابراهيم سعيد الجديدى 68.20                   
0011624052  Orالكت G]موزه عبيد عم 600.80                
0006645940 jجمال حسن خليفه الفوره الشام 2,300.00            
PK00869571 ANIS ASGHAR 100.00                
0056563433 wمحمد العبدو Vمحمد ع 550.00                
SY00988721 محمد محمود فارس الحمد 370.00                
0002424242  G]بن عم G]عمر احمد سعيد عم 1,700.00            
US25889789 AYMAN FAYEZ MUSTAFA 118.00                



0033862145 Eسلطان عوض  صالح ال�اج الياف 100.00                
0004872781 Vموزه راشد خلفان الغف 110.50                
0069987456 Vعائشه راشد خلفان راشد الغف 7.60                      
IN00356645 SANDEEP SINGH 131.20                
0054338179 فارس  عبيد فارس  غافان دهما67  1,842.20            
0095649634  Orسالم احمد احمد بن حليس  الكع Vع 4,000.00            
0086321875 راشد نظر محمد رحمه 563.50                
0065965844  Orاحمد محمد سعيد حمد الكع 675.00                
0029815788 مريم سعيد محمد سعيد المطبوb البدواوى 380.00                
0064457660 bعبيد سالم حيدر المطيو 148.20                
0006118454  Orاحمد سعيد محمد خليفه الكع 32.20                   
0062556753 عV خلفان فاضل عV بدواوى 2,342.20            
SY00210857 فاطمه عبد+ الحمد 200.00                
0098345524  Orسيف سالم الكع Vع 300.00                
LB00245871 محمد نجيب بوناصيف 490.00                
EG60084261 احمد عبدالحميد عبدالواحد عبدالحميد 267.00                
PS00636120 6 صادق GHعمادالدين ابراهيم حس 262.20                
JO00856214 روال سليمان صالح ابو عريشه 352.50                
0088168506 ̀ خادم عV الظاهرى سليمان مو 1,160.60            
JO00025505 Vاحمد احمد طاهر ابولي 125.00                
0008252565 احالم حسن عبد+ محمد الظهورى الش� 55.00                   
0018276668 شيخه سيف ماجد 331.80                
SA00958742 Eه بنت زيد بن ب� السببي G]من 297.90                
0007463094 احمد عV محمد صالح 184.70                
0085215492 احمد ناM خالد السيد 76.90                   
0031707860 سالم سعيد محبوب 2,321.40            
0088555858 فاطمه سالم سعيد محبوب 15.10                   
0027443660 عيj عبدالكريم محمد احمد المد67  1.40                      
0085123123 عبدالكريم محمد احمد صالح المد67  1.40                      
0091231336 Vسعيد راشد سعيد ابراهيم الطيار ال ع 2,500.00            
0090998632 احمد سالم خلفان خلف الحمادى 4.90                      
PAK0045431 AHMED SHKRI ALI 11.60                   
IN00738124 WASIF MOHAMMED SAYYED 10.00                   
IN00569356 JAVEED ABUBAKER MERCHANT 2,643.80            
0018031303 يوسف عبد+ عبدالرحمن العو�6  1,400.50            
YE00991247 فهيم جعفر صالح عقيل 200.00                
0009465217 عارف احمد سالم احمد 434.70                
0007539521 فاطمه احمد راشد احمد ثا67  705.20                
0035698567 فاطمه محمد شمس  محمد العو�6  150.00                
0006316786  _̀ اسحاق عV حسن عبد+ البلو 390.00                
SA00827339 ه بنت محمد بن بوشعيب غضفه بو�_ 330.00                
0006532653 jراشد عبيد جمعه الشام 110.00                
0099416993 jالرئي Vنايف وليد مراد ع 519.00                
0008142788  Orعبدالن Or6 عبدالنrم 690.00                
0067833270 محمد اسماعيل ابراهيم عبد+ 647.20                
0041075007 م6r راشد زوجه محمد سعيد سليمان الدهما67  143.00                
0073913867 ناديه احمد زوجه سعيد سليمان سعيد سليمان 134.00                
0008522910  Orمحمد الكع Vخليفه مصبح ع 108.00                
0044678036  Orعبد+ حارب خلفان غريب الكع 1,236.60            
0096523971 خالد سالم عV سالم الزح� 200.00                
0066841114  G]بن عم Vخليفه يوسف محمد ع 1,015.00            
0028200858  Oراشد سلطان راشد رشيد الخر� 9.80                      



0077269469 Vاحمد سالم خلفان راشد بن شقوى العلي 1,000.00            
0029164537  Oماجد سلطان راشد رشيد الخر� 1,000.00            
0002245261  Oشيخه سلطان راشد رشيد الخر� 1,009.80            
0005227147  Oسلطان راشد رشيد الخر� 9.80                      
0058122290  Oالخر� Vهيا سعد ع 9.80                      
0047677331 Vمحمد عبد+ العلي 46.40                   
0059228978 فاطمه عبد+ راشد احمد هالل 24.70                   
0016776528 خديجه سالم سعيد 12.30                   
0069073354  Oلولوه سلطان راشد رشيد الخر� 1,009.80            
SA00549841 ابراهيم بن عبدالعزيز بن عV العزمان 10.70                   
0005562621 سيف بالل شاميه سعيد 12.30                   
0057411892 ندى بالل شامبيه سعيد 12.30                   
SA00587441 Vالمحمد ع Vاحمد بن محمد بن ع 300.00                
0055924368 خليفه عبيد مصبح خلف بن بدر 300.00                
0083151426 حمد راشد عبيد مبارك بن فالح 205.90                
0011091969 Vابراهيم ال ع Vماجد غانم ع 2.00                      
PK00217413 MAISAM RAZA LAKHANI MOHAMMAD 250.00                
0052299520 عبد+ سيف محمد العطر 2,785.70            
0004871542 Vخلود محمد يوسف بوهارون ال ع 400.00                
0068837299 فاطمه محمد جاسم عبدالرحمن 3,572.90            
0003795241 احمد ابراهيم غلوم الحمر 1.00                      
0041443529 ابراهيم عبدالكريم يعقوب رستم 12.30                   
0064713662 سلطان عV محمد حسن 12.30                   
0083347421 محمد ابراهيم محمد 12.30                   
0093543521 Vعصام محمد سالم عمر ال ع 20.60                   
0052530564 مريم راشد جمعه 12.30                   
0016762700 Vميثاء حموده عبيد محمد ال ع 215.00                
0016151730 امل حسن رمضان ابراهيم فلكناز 46.00                   
0020062218 محمد حسن رمضان ابراهيم فلكناز 46.00                   
0045713723 عبدالعزيز حسن رمضان ابراهيم فلكناز 46.00                   
0047824996 جمعه حسن رمضان ابراهيم فلكناز 46.00                   
0060316093 صالح حسن رمضان ابراهيم فلكناز 46.00                   
0072961157 وفاء حسن رمضان فلكناز 46.00                   
0074872297 حسن رمضان ابراهيم فلكناز 46.00                   
0086665820 6 حسن رمضان ابراهيم فلكناز GHحس 46.00                   
0035185295  _̀ فريده جوهر بالل حسن البلو 12.30                   
0073116331  _̀ محمد جوهر بالل حسن البلو 12.30                   
0006439921 Vمحمد حسن رمضان ال ع 19.90                   
0001376354 Vراشد عبد+ بن يوسف ال ع Vاحمد ع 300.00                
0004678577 عبد+ محمد عV محمد بوهارون 20.90                   
0059622142 jعبد+ محمد عبد+ عي 500.00                
0049692025  _̀ غالم عV محمد بلو 1,221.00            
0056807321 محمد اسماعيل محمد المال 20.90                   
0096188324 محمود محمد اسماعيل محمد المال 1.00                      
0001526925 V6 ال ع GHسالم خلفان سلطان بن حس 494.50                
0006362613 ى G]خالد عبيد سعيد احمد المه 301.90                
0005988599 Vراشد ال ع Vراشد سلطان ع Vع 1,200.00            
0009128728 Vاحمد حسن جمعه مبارك ال ع 100.00                
0071503567 Vمطر عبيد غانم محمد ال ع 0.50                      
0033193832 ماجد عبدالرحمن محمد احمد المرزو��  5.40                      
0006890457 مريم عيj خليفه اسماعيل 1,230.50            
0063811246 Vراشد ال ع Mمريم نا 1,229.20            



0052825825 عتيق عبدالرحمن عبد+ العتيق 0.50                      
0025572140 Vسيف حميد سيف بن بدر العلي 3,000.00            
0010031978 عV ابراهيم غلوم الحمر المال 2.90                      
0094805259 هدى عبدالرحمن عمر بن شفيا 23.00                   
0081527419 ابراهيم عبد+ ابراهيم حسن الهاش� 89.00                   
0027488609  Orبن غرير الكت Vعبد+ سعيد عبد+ ع 752.50                
IR00118288 عV شنبه كرنكش 391.70                
0049680453 سعيد جاسم راشداحمد بوعصيبه 20.10                   
0025619658  _̀ حبيب عبدالكريم رجب عV البلو 322.50                
0096325875 jالشام V6 عبد+ حاتم عrم 360.00                
0002478713 Vسودى عبيد محمد سيف الراي� العلي 759.10                
0061770941 نوف غانم جاسم غانم الصقال 3.20                      
0009417368 حمد سعيد محمد 615.20                
0093949947 جمعه راشد عبيد 12.30                   
0044900252 هبه عيj عبدالرحمن عبد+ العتيق 46.00                   
0063790915 نوره عيj عبدالرحمن عبد+ العتيق 46.00                   
0078845829 خالد عيj عبدالرحمن عبد+ العتيق 46.00                   
0004651401 Vحنان خميس  ماجد اسماعيل ال ع 6.10                      
0027829273 Vسيف سلطان ماجد ال ع 9.00                      
0074258749 سيف عبيد جمعه سعيد بن عديل 510.50                
0072260766 شماء محمد زوجه مصبح عبيد بن عديل 23.00                   
0019765395 Vال ع Vعبيد حميد غانم ع 200.00                
0007706216 Vسالم محمد عبد+ بن فاضل ال ع 100.00                
0098238285 احمد عV محمد الظاهرى 4.10                      
0065344661 Vعبد+ ال ع Vجاسم عبيد ع 105.00                
0058151054 Vلطيفه راشد محمد ابراهيم بن ربيعه ال ع 104.00                
0001578399 Vفاطمه سعيد عبد+ عن[� غف 0.60                      
0049076680  G]عبدالرحمن عبد+ خليفه محمد بن عم 380.50                
0003258537 شيماء نواف محمد عV فواز 2,300.50            
0013209390 عائشه عV احمد بن سيار 2,300.50            
0053121457 نورا نواف محمد عV فواز 2,300.50            
0060499595 نواف محمد عV فواز 2,300.50            
0088287653 لمياء نواف محمد عV فواز 2,300.50            
0072241526 لطيفه عبيد شجعه الخريش 1,150.20            
EG00252212 محمد صالح عبدالحليم 1,000.00            
0052925909  _̀ عV كرم محمد البلو 715.00                
0023712960 عV محمد كرم محمد 66.60                   
0027534693 محمد عV كرم محمد 66.60                   
0034885685 عمر محمد عV كرم 66.60                   
0040030929 عائشه ثا67 محمد 66.60                   
0069586632 جمعه سعيد عبيد حميد بن بدر 155.00                
0001891910 jخاطر هاشل عبد+ الشام Vع 1,700.00            
0099887762 حمد سلطان راشد سلطان الخلوى النعي� 200.00                
0049552683 Vحمده حران زوجه سعيد عبيد الغف 1,000.00            
0007878249 Vعبود مصبح عبود الغف 562.50                
0005688110 Vسعيد مصبح عبود مصبح الغف 405.10                
0065529874 Vخلفان سالم راشد الشاوى الغف Vع 825.00                
0009784287 Vالعلي wجاسم راشد سيف حمد الشعا 73.30                   
0007671379 jن الشام G]محمد مج Vسالم ع 1,109.10            
0004565739 ناجيه حميد احمد بوهارون 535.00                
CA00847468 SAMER HAMADE 300.00                
0031028035 ابراهيم عباس  عبد+ محمد 1,160.60            



0004252963 عبد+ حا�O محمد عV الواحدى 45.10                   
0024999524 صالح عبيد صالح بن ناM التمي� 2,442.00            
0050970549 ليV صابر محمد 12.30                   
0063796009 امنه محمد رشود الش� 12.30                   
0088242685 مريم محمد خلف 12.30                   
0010991174 حسن عيj احمد طاهر النعي� 2.00                      
0010801765 مريم حسن زوجه جاسم محمد عبدالرحيم 2,300.50            
0038455450 Vمريم عقيل عبد+ محمد المص 2,300.50            
0040690642 زيدوه احمد سليمان احمد الهباش 1,230.50            
0098673080 احمد سليمان الهباش 1,230.50            
0006786839 محمد سالم عV محمد منصور المرى الش� 40.20                   
JO00265221 عدنان محمد احمد العتوم 5.00                      
0057103587  6̂ ي فيصل عبد+ خلفان محمد ال�_ 3,673.00            
0053736092 Vهاموش  الع Vعلياء عبيد ع 2,541.00            
0073298454 ̂� المحرزى ي عبد+ خلفان محمد ال�_ 224.60                
0005682205 منال صالح عبدالحميد 1,294.40            
0016041496 6 ابراهيم GHدانه حس 1,294.40            
0026618865 نوف عV سلطان الدهما67  1,294.40            
0039215686 ميثاء عبدالرحمن عبد+ 1,294.40            
0010807280 عائشه صالح الحرش 80.20                   
PS00992103 هاشم فايز هاشم البنا 100.00                
0003954780 عبد+ حميد عبد+ محمد القاس� 46.00                   
0038860399 محمد حميد عبد+ محمد القاس� 46.00                   
0032058829 عV �ور عV �ور 2,420.00            
0094718247 ى G]محمد سيف عبدالرحمن ابراهيم لغراب المه 283.30                
0017193272  O7محمد عبد+ محمد عبد+ الزعا 2,259.60            
0072084674  O7عبد+ محمد عبد+ بن قضيب الزعا 196.20                
0020011976 عV يوسف عبيد عV بن عيj النعي� 29.40                   
0072246104 علياء خلفان ماجد بن مويزه 1,251.40            
PK00524879 MUHAMMAD IDREES 315.00                
0001277368 jعليا عبد+ راشد عي 100.00                
0024300308 ى G]محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0025527085 ى G]مساعد محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0047078109 ى G]نوال محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0047229253 ى G]شيخه محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0047765344 ى G]بينه محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0048192091  6 GHشمسه حميد سالم الش 12.30                   
0048365773 ى G]وليد محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0065243571 ى G]حميد محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0069610562 ى G]محمد جمعه عبد+ القص Vلي 12.30                   
0070710834 ى G]عدنان محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0073651024 ى G]محمد جمعه عبد+ القص Mنا 12.30                   
0094076760 ى G]سليمان محمد جمعه عبد+ القص 12.30                   
0090969086 م6r خليفه جاسم خليفه المز� 1,150.20            
0039625491 jمبارك خليفه الشام Vجمال ع 193.00                
PS00451259  G]محمد اشب G]ابراهيم اشب 400.00                
0012558795 عبدالرحمن غلوم محمد البناى 1,135.20            
0071819098  �̂ سيف عV عبدالرحيم عV ن 100.00                
0076111855  O7وليد راشد محمد راشد الزعا 375.00                
0071929591 jعبد+ راشد سعيد عبيد الحب 2.90                      
0058633460 حمد راشد محمد راشد حريميش 200.00                
0011282606 راشد محمد راشد حريميش 130.00                



0060065595 مريم المر حمد العواده 2,316.40            
0087664490  O7راشد محمد راشد حمدان جمعه الزعا 232.20                
0036648610 Vعبد+ سلطان عبد+ سلطان ع 151.80                
0012730743 سالم عV المرى 1,230.50            
0024310588 احمد عV عبدالرحمن هاشم 600.00                
0036654772 Vفاطمه سيف حميد مشارى الع 50.60                   
0035598769 Vناعمه سيف حميد مشارى الع 11.10                   
0019996788 مريم عبد+ عبدالعزيز 1,150.20            
0005851511 يف خالد يوسف احمد عبد+ ال�_ 80.00                   
0068667410 Vمحمد الغف jمصبح عي 556.40                
0043579247 رحمه كرم محمد مراد 12.30                   
0027079574 احالم محمد حمد عبد+ المهرى 24.60                   
0038028993 Vعبدالرحمن سالم عبدالرحمن سالم ع 43.80                   
0028186767 يا� عV سالم الطابور 1,786.00            
0009376427 V6 شميrجاسم محمد عبيد محمد سبيت ب 473.00                
0072755051  _̀ يعقوب عبد+ محمد حداد البلو 627.50                
0034350801  _̀ محمد يعقوب عبد+ محمد الحداد بلو 23.30                   
0057637712 وليد محمد عبد+ عبدالكريم االحمد 49.20                   
0097437116 عائشه عبدالسالم محمد 12.30                   
0066219389 عV ابراهيم عV محمد الطابور النعي� 10.40                   
0014578995 ايمان محمد سلطان 80.90                   
0090269083 V6 شميrراشد الحيمر ب Vمحمد احمد ع 150.50                
0058623412 سلطان عبد+ سلطان عبد+ الطويل 61.50                   
0006358037 ورثه المرحومه فاطمه كرم م̀و 150.50                
0068035115 يدى O]سالم سعيد ال 615.20                
0054714101 wمحمد مطر هالل الكيبا Vع 2,408.40            
0021963134 wمطر محمد مطر هالل الكيبا 199.00                
0069182524 سالم عبد+ سعيد عبد+ المسافرى 2,170.50            
0091024406 سعيد عبد+ سعيد عبد+ المسافرى 2,170.50            
0007969874 jالشام O7محمد ماجد سالم راشد الغر 200.00                
0064427596 عيj عV محمد مراد كرمشاه 0.50                      
0012957264 مال + احمد نصيب محمد الش� 12.30                   
YE00297465 محمد سعيد عبد+ باجمعان 217.20                
0034859002  G]فاطمه هاشم صالح الظف 400.00                
0045001451  G]قضيب صالح محمد الظف 600.00                
0009184523 م6r راشد احمد عبد+ الش� 300.00                
0009185232 مريم عV محمد 300.00                
0007855403 فاطمه راشد زوجه حمد ابراهيم احمد عبد+ 276.20                
0004285515  O7مريم احمد ابراهيم سالم جاسم اليعقو 129.00                
0025996655 يوسف عبد+ عثمان محمد بطران الش� 540.00                
0068885526 جواهر حميد بن هاشل 1,231.60            
0084173778 فتحيه حميد محمد بن هاشل 1,231.60            
0006583016 عبد+ سالم عبد+ محمد بن يعقوب 1,075.00            
0061078424  O7عائشه حسن عبدالرحمن جداح الزعا 244.60                
0073255433  O7حصه حسن عبدالرحمن محمد جداح الزعا 48.00                   
0070845972 Vعائشه راشد ع 615.20                
0025787448 عV راشد محمد راشد ب6r رشيد ب6r ابراهيم 500.00                
0004156698 خاتم مبارك عبيد خاتم الفحيص 8.00                      
0007521683 bمحمد سعيد سالم خلفان مزرو 266.50                
0069247794 خوله عV حسن الجاوى 2,420.00            
0019774653 محمد حميد عبيد بن عتيبه 2,300.50            
0074142650  O7الجاوى الزعا Vحسن ع Vعبد+ ع 560.00                



0035969711 خلفان عبد+ خلفان الشاعر النعي� 500.00                
PS00045913 احمد محمد عويص 68.00                   
0070261795 V6 شميrامينه خميس  عبيد ربيع الدبا67 ب 2.00                      
0021687419 احمد عبدالرحمن محمد احمد الش� 125.00                
0088506917  O7عائشه احمد جاسم عبد+ الجالف الزعا 473.20                
0004877520 عائشه محمد زوجه عV راشد سعيد النعي� 50.00                   
0004566205  Orسالم سعيد عبيد خميس  بن خمسون النق 350.00                
0004322343  Orمحمد سعيد عبيد خميس  بن خمسون النق 100.00                
0076268922 فيصل عبيد محمد مفتاح 92.50                   
0080689490 عV محمد عيj عبد+ الجس� 10.00                   
0050364452 عائشه محمد عبد+ 790.60                
0054076468  _̀ ابراهيم عV عبد+ البلو 101.90                
0005893655 Vسعود راشد سعيد الع 100.00                
0047814789 بدر محمد احمد سيف الش� 89.20                   
0060742810  O7بن ياعد الزعا jعلياء سعيد عي 79.00                   
0020796325 فوزيه احمد ابراهيم الحمادى 2,300.50            
0045450088 ورثه المرحوم عبد+ سعيد المسافرى 1,100.00            
0032983518 سيف عبد+ سعيد عبد+ المسافرى 1,070.50            
0048134425 bفاضل راشد فاضل محمد المزرو 35.60                   
0081617767 bفاطمه صالح زوجه فاضل راشد المزرو 35.60                   
0091646624 bراشد فاضل راشد فاضل محمد المزرو 35.60                   
0077933811  G]فاطمه احمد عبد+ الط 1,200.00            
0004138820 خديجه عبدالرحيم محمد الخورى 1,057.70            
0015626609 مها عبدالرحمن عبدالكريم 20.90                   
0074858651 محمد عبدالرحمن عبدالكريم االحمد 100.00                
0010953594 يدى O]محمد سالم ال 12.30                   
0011421876  O7الزعا Mاحمد يوسف نا 12.30                   
0016161084  O7الزعا Mمحمد يوسف نا 12.30                   
0018303130 يدى O]عمر سالم ال 12.30                   
0018487518 خديجه عV راشد هادى 12.30                   
0027809793 مريم احمد جاسم السويدى 12.30                   
0031473926  O7الزعا Mسعيد يوسف نا 12.30                   
0032451864 علياء عV هادى 12.30                   
0035571591  O7الزعا Mيوسف نا 12.30                   
0039413729 علياء احمد رقيط 12.30                   
0043016094 يدى O]عبد+ محمد ال 12.30                   
0046727897 يدى O]سعيد سالم ال 12.30                   
0052871966  O7الزعا Mعائشه يوسف نا 12.30                   
0056633198 فاطمه عV راشد هادى 12.30                   
0056836044 ه عV راشد هادى G]عم 12.30                   
0060995394 يدى O]شيخه سالم ال 12.30                   
0063500155  O7الزعا Mنجالء يوسف نا 12.30                   
0069073014 م6r عبدالحميد السيد 12.30                   
0074234007  O7الزعا Mمريم يوسف نا 12.30                   
0074581703  O7الزعا Mسالم يوسف نا 12.30                   
0080019583 احمد سيف العدل 12.30                   
0081672924  O7الزعا Mعبيد يوسف نا 12.30                   
0088518670 احمد سعيد بن جسيم 12.30                   
0089438780 يدى O]احمد سالم ال 12.30                   
0089563351 جاسم احمد جاسم السويدى 12.30                   
0091261123 بدريه احمد سيف العدل 12.30                   
0095898073 يدى O]سيف سالم ال 12.30                   



0097057088 جاسم محمد االحمد 12.30                   
0034957547 jمحمد الحب Vفاهم عبد+ ع 475.00                
0016143000 ليV عV محر¦ 350.00                
0048627226  O7راشد ابراهيم سالم جاسم بن يعقوب الزعا 4,740.00            
0055888097 خميس  اسحاق محمد المحمودى 25.70                   
0009636236 محمد يوسف عبد+ احمد حسن محمودى 8.00                      
0006620338 ابراهيم احمد ابراهيم احمد بوقفل 690.00                
0023374808 مسندم للمشاريع الهندسيه 12.30                   
0060573818 jعامر عي jصفيه عي 12.30                   
0071016041 jعامر عي jعي 12.30                   
0090430455 jعامر عي jعي G]عب 12.30                   
0096723572 jعامر عي jجميله عي 12.30                   
0002561875 عV راشد عV محمد بن شعوم الش� 83.60                   
0063145781 Vاحمد غانم عبد+ غانم احمد الع 2,300.50            
0017231992 Vغانم عبد+ غانم احمد الع 279.60                
0064762575 م6r محمد زوجه غانم عبد+ غانم احمد الع 220.20                
0055969086 Vحميد عبد+ محمد غالب ع 1,500.00            
0081320198  O7حمد عبد+ حمد ابراهيم تريم الزعا 1,300.00            
0008873692 هان عدنان عV سالم حسن ال�_ 5.00                      
0033809115  _̀ ̀ عبد+ محمد البلو عبد+ مو 5.00                      
0007531257  O7جاسم سعيد احمد راشد الزعا 142.00                
0050704803  O7راشد سعيد احمد الزعا 21.10                   
0027359781 سعود محمد حبيب عV الحمادى 20.90                   
SD00912844 6 يوسف احمد GHمحمد حس 50.50                   
0002493662 ى G]محمد الخم jامنه احمد زوجه محمد عي 41.00                   
0085215421 احمد محمد احمد محمد العو�6  290.00                
IN00568842 ANVAR PULIKKAL HASSAN 51.20                   
0063305515 ̀ محمد يوسف الطويل عبد+ مو 245.00                
0006878214 فايز حمد محمد حمد ضبعون المسافرى 350.90                
0075060308 عزاء حمد سعيد هالل شميس الروا� 100.00                
0025684138 سميه محمد عبدالرحمن البكر 615.20                
0052330613 jفوزيه ابراهيم زوجه سالم عبيد الشام 380.70                
0018108816  O7الدر Vع jعبد+ عي 40.20                   
0003226945 موزه عبد+ زوجه احمد سليمان خميس  ربيع 100.00                
0097795881 مريم ابراهيم زوجه ناM عبيد حميد بن حميد 615.20                
0084564374  O7اسماعيل مبارك الزعا 13.20                   
0044793180 عV سالم حسن محمد اليما� 1,150.20            
0009865321 ورثه المرحوم محمد سعيد التكال67  181.10                
0042342228 علياء راشد ضاعن سعيد مسافرى 272.60                
0094831261 Vهاموش  الع Vموزه عبيد ع 15.70                   
0092268541 احمد يوسف عبد+ يعقوب كل� المنصورى 18.40                   
0001061939  _̀ ابراهيم محمد حا�O البلو 1,800.50            
0001225470 شيخه احمد محمد 2,017.40            
0063997142 محمد سعيد عبيد الخاطرى 1,000.00            
0001256389 يا67  حمد عبيد عم[G محمد ال�_ 21.60                   
0081443791 jناعمه يهمور سعيد الحب 648.70                
IQ00585899 عV جاسم لفته المحمداوى 100.00                
0078409930 مصبح نايع مصبح سلطان بن Mوخ النعي� 300.00                
0005765482  Oمحمد سعيد عبد+ سعيد بداو الطني� 17.50                   
0095784387  O7سعيد تكال67 الزعا Vمحمد سعيد ع 1,230.50            
0051988815 اوى G]فاطمه يعقوب يوسف الش 70.20                   
0030463395 bالمزرو Vاسماء سعيد ابراهيم ع 45.20                   



0054629599  O7الزعا Vسعيد محمد سعيد ع 1,150.20            
PK00258801 MOHAMMED UMER MUHAMMAD RAMZAN 1,240.00            
0084752443 سعيد هزيم محمد هزيم محمد المسافرى 215.00                
0088945585 حمامه سالم عV المرى 2,344.00            
0009379278 عV زيد عV منصور المرى الش� 1,269.10            
0001552201 احمد راشد عV القيj_ الش� 1,348.30            
0046814718 مروه محمد صالح عV احمد 100.30                
0010337540 احمد محمد عبد+ محمد حضوب 300.00                
0036864890 طارق محمد سيف بن سيف الش� 17.60                   
UK00276488 BRIAN LEEFE EDMUND KERLY 160.00                
0079580542 عبد+ حارب احمد راشد عV الش� 6,043.50            
0008926252  O7حميد الزعا Vهدى عبيد حسن ع 324.80                
0002358292 محمد عبد+ احمد محمد الغدا67 الش� 500.00                
0035479366 Vراشد عبيد حميد بن حميد ال ع 161.00                
0092947128 سعيد محمد المرى 2,300.50            
0057720695 jمريم يهمور سعيد يهمور سعيد الحب 648.70                
0097303193 عبيد عيد محمد بلبلوه 110.00                
SD00804560 عالء الدين حامد عV شاطر 0.90                      
MT00371921 نافذ عبدالحميد الغمرى 27.80                   
0012801922 محمد خلفان ناM خلفان السويدى 71.40                   
0002855042 عيj خلفان ناM خلفان السويدى 70.00                   
IN00787823 SUBRANABIAM GANESH SUBRAMANIAM 100.00                
0056656041 عبد+ عيj راشد 12.30                   
0070085896 عيj محمد بوالصفارد 122.60                
0017000593 شميم بانو شيخ مراد زوجه راشد احمد عبيد 264.60                
0008133361 bعبد+ شامس  راشد سيف المزرو 16.10                   
EG00481013 محب حليم جريس  قلدس 1.90                      
0022317803 حنان ابراهيم زوجه محمد احمد محمد سمبيج 13.00                   
0077458901  6Mشمسه خليفه خميس  محمد بن حا 13.00                   
0051888768 bسعيد ابراهيم المزرو 615.20                
0046467176 bامنه محمد خليفه المزرو 1,419.90            
0089752672 عV سعيد عبيد خميس  شغروف الش� 200.00                
0054526132  6rموزه عبد+ زوجه محمد جاسم الحوس 200.00                
0064912386 حسن خالد مراد حسن 100.00                
0098554671 ورثه المرحومه علياء عبد+ سلطان المطر 2.40                      
0009265292 عبد+ احمد حسن دلك الش� 850.00                
0085607417 عائشه محمد سعيد مكتوم 48.00                   
0002988599 خالد محمد خليفه ابراهيم السويدى 500.00                
0061357995 عائشه محمد ابراهيم 1,500.00            
0030143011 ناM محمد منصور المنصورى 1,150.20            
0055516556 حالوه محمد راشد 2,300.50            
0018475993  Oبورحمه الطني� Vمحمد ع Vع 2,420.00            
0048989723 حسن عV راشد عليوه بن الرندى 300.00                
0085001919  Oموزه جاسم محمد جاسم الطني� 2,321.40            
0007887887 فاطمه راشد احمد عبد+ يعقوب 155.50                
0006650475 جاسم محمد احمد محمد السويرى 16.30                   
SY00283744 محمد وليد الحلوا67  33.50                   
0081720793 عبد+ احمد حسن سليمان 2,344.10            
0078684168 مريم سلطان زوجه سالم عبدالرحمن محمد سالم 20.00                   
0024241112 محمد عبيد سعيد عبيد شلشول 575.10                
0004593151 سالم سعيد سالم عليوه الرندى 272.50                
0082488708 Mنا Vخديجه عبدالرحمن زوجه عبد+ ع 150.50                



0094427124 Mبن نا Mنا Vعائشه عبد+ ع 150.50                
0037924637 خديجه سالم زوجه عبد+ احمد محمد الجلعه 538.60                
0040789655  Oعمر عبد+ احمد محمد الجلعه الطني� 265.00                
0001883628 راشد سعيد سالم عليوه الرندى الش� 415.00                
0034047807 مريم سلطان زوجه سعيد عبد+ احمد 80.50                   
0016483563 bميثاء سالم زوجه جاسم عبد+ حمد المنا 1,457.60            
0078594430 6 بن نغر الش� GHحس Vيوسف ع 370.00                
0012550504  O7فاهم عبيد احمد محمد الغيص  زعا 535.00                
0027628992 جاسم احمد عV عبيد المناb ب6r تميم 103.50                
0031866700 عV يوسف جمعه المرزو��  615.20                
0050392734 خلفان عبيد خلفان بن رعود 615.20                
0064955960  O7احمد ابراهيم احمد محمد الزعا 1,150.20            
0043438744  O7محمد حمدان محمد حمدان المنصورى الزعا 1,677.50            
0099521475 bعبد+ راشد محمد راشد خصيف المزرو 355.00                
UA00287355 GASSAN EL KHALAK 320.00                
0020323565 ي G]الخن UVسعيد ع UVسعيد ع 100.00                
0021656826 خليفه خميس  جمعه سيف لغويص  السويدى 1,407.80            
0028381776 مصبح محمد سعيد مبارك سعيد بن عرب الخاطرى 100.00                
0004193821 شهاب احمد عV محمد الشع� الش� 35.00                   
0064801433 عV احمد عV عبد+ عالى الش� 4.10                      
0057966030 ناM عV محمد سالم الش� 100.00                
0005418549 راشد احمد عبدالرحمن عبد+ المطوع 0.10                      
0066987418 عV عبد+ عV عبد+ الرجOr الش� 200.00                
0002198122 عائشه سعيد عV سليمان زيدى الش� 345.00                
0029725245 حسن سليمان محمد سليمان خميسوه الش� 100.00                
0049103833 خالد حسن محمد حسن رباع الش� 178.10                
0005644102 Vمحمد راشد احمد عبد+ ال ع 2.70                      
0049272305 راشد سعيد محمد زيد سليمان الش� 1,500.00            
0005963480 سعود عبد+ عبدالحق حسن 111.00                
0006865216  _̀ 6 البلو GHمحمد حس Vمحمد يوسف ع 100.00                
0035598747 يعقوب كرم احمد عV بن كرم 550.00                
0040714319 خلفان عبيد محمد الباكوره 521.40                
0050345443 عزه عبد+ البغام زوجه عV النعي� 80.20                   
0095449875 bراشد حميد راشد سعيد المزرو 100.00                
0057614311 عV سلطان عV راشد Mيدى 451.50                
0056680749 نايف حمد محمد عV الخاطرى 155.00                
0023656458 سالم خميس  سعيد حسن يما� 55.10                   
0029558110 هدى ابراهيم زوجه سالم عV سالم سعيد 208.00                
0092240561 عائشه سالم زوجه جاسم محمد خليفه ابراهيم 4.00                      
0063334813  Oامنه محمد ابراهيم الب�_ الطني� 0.20                      
0062523596 شنونه حمد سعيد هالل شميس الروا� 390.00                
PS00412542 غازى عوده محمد عيد 100.00                
SD00693588 Vمالك عبدالرحمن محمد ع 100.00                
0055567265 ه الخاطرى حمد مصبح حمد راشد بالب[� 550.00                
0043920972 سلطان محمد عV سعيد المرى 860.00                
0059723939 محمد عV حمود محمد الش� 500.00                
0060144607 محمد عV سيود المرى الش� 117.50                
0079464131 عV سعيد عV محمد منصور المرى الش� 1,230.50            
0031101996  Oعبدالرحمن عبد+ عبدالرحمن الطني� 1,079.60            
0082747508  Oعبد+ عبدالرحمن عبد+ الطني� 216.90                
0046842090 منصور زيد سعيد راشد الش� 136.00                
0051845059 فاطمه محمد يوسف 1,150.20            



0073052410 bمحمد سالم المزرو Vغاليه ع 1,000.50            
0069601123 كليثم سعيد الهنجرى زوجه عV محمد سالم 191.40                
0024851741 bمحمد سالم المزور Vحمد ع 20.90                   
0055047860 bمحمد سالم سعيد المزرو Vع 11.10                   
0088441634  _̀ عبد+ ابراهيم عV عبد+ حسن البلو 0.70                      
0005810483 V6 شميrحمدوه راشد محمد كشح ب Vسالم ع 300.00                
0055231212 احمد راشد حسن رجب الش� 10.70                   
0077390249 راشد سعيد عV جميع اليما� 300.00                
0009625329  Orحمد سيف خلفان سليمان النق 29.00                   
0023565641  Uفاطمه عبيد محمد خلف الش� 1,230.50            
0026986371 عائشه مبارك سعيد ابو حلقه 615.20                
0005236192 تو زوجه خليل اسماعيل عبد+ O]اما67 ال 85.80                   
0005642478 كليثم راشد سعيد قحيص 1.00                      
0005891233 jاحمد يهمور سعيد يهمور سعيد الحب 1,020.00            
0065781432 سليمه عV حمد عيj المهرى 88.00                   
0005322355 عبد+ احمد عV عبد+ الدوع 120.00                
0006583217 V6 شميrجمال خميس  سعيد محمد بن سبيت ب 1,000.00            
0022466759 عبد+ عV يوسف سعيد محمد بن حجر الش� 2,321.40            
0055998175 محمد عV يوسف سعيد محمد بن حجر الش� 2,321.40            
0091811343 فاطمه عV يوسف سعيد محمد بن حجر الش� 2,321.40            
0088248188 حديد سعيد محمد زيد الخنبوw الش� 20.50                   
0098535096 خديجه احمد زوجه سالم حسن ب6r حسن الش� 615.20                
0007077355 احمد سالم حسن سالم ب6r حسن الش� 615.20                
0006541128 خلفان عV عبد+ عV الدهما67  50.00                   
0095126674  U

_̀ عبدالرحمن حسن اسماعيل محمد البلو 38.90                   
0016617612  _̀ ̀ عV مراد البلو احمد مو 868.50                
QA00685236 الشيخ احمد بن جاسم بن فهد ال ثا67  8,460.00            
0051617713 jعبد+ الشام Vاحمد جاسم ع 1,000.00            
0096669197 حسن راشد عV حسن القيj_ الش� 3,433.00            
0090069879 سعيد راشد عV حسن القيj_ الش� 1,132.50            
0008401517  _jحسن القي Vعائشه راشد ع 535.00                
0032211159 راشد عV حسن القيj_ الش� 188.70                
0002356987 عبدالعزيز سعيد محمد عبد+ الصم النقب 33.00                   
0058732785 jربيعه احمد صالح احمد الحوله الشام 500.00                
0068816618 عائشه سعيد عبيد صليج بن جتب 160.00                
IN00798125 GOPINATHAN SREEKUMAR 80.00                   
CAN0054874 نائل محمد عبدالرحيم محسن 490.00                
0023528935  _̀ يوسف محمد كمال ابراهيم البلو 85.00                   
0075044915  Orالفراج اكت Vعبدالعزيز خلفان محمد ع 0.10                      
0077149983 Vخالد عبد+ سالم محمد الزيدى ال ع 64.00                   
0038743767 فاطمه عبد+ خليفه سيف كاسب المسافرى 100.00                
0035695625 6 العطار GHايمان محمد غلوم حس 0.50                      
0086146290 6 العطار GHجاسم محمد غلوم حس 0.50                      
0094312594 6 العطار GHمريم محمد غلوم حس 0.50                      
0098575850 6 العطار GHمروه محمد غلوم حس 0.50                      
UK00624922 MOHAMAD SALIME EL SADEK 257.80                
0013873179 jالصحوه الحب Vراشد عبد+ ع Vع 16.10                   
0049857112 امنه عبد+ احمد 1,296.20            
0005975812 jالحب Vمحمد سعيد ع 615.30                
LB00521633 طارق سميح حميدا67  64.00                   
0099860188 شمايل محمد عبد+ صالح بن حمود الدعن 21.10                   
0071549792 wمحمد سعيد سليمان سعيد سليمان المقبا 323.00                



EG00484955  6rسالم عبده خليل محمد الزي 1,983.00            
0044649563 عV خميس  حسن الزيودى 1,237.80            
0038808683 سالم عV خميس  حسن الزيودى 1,230.50            
EG00654163  Orيوسف محمد عبدالعزيز شل 500.00                
0085509762 محمد سعيد محمد خلفان الكندى 65.20                   
0035538469 يا� سعيد محمد خلفان الكندى 2.40                      
0035129992 محمد عبد+ سلطان سعيد السما� 610.40                
0002516987 عيj عبد+ سلطان سعيد السما� سما� 20.90                   
JO00766237 مها جورج عيj اليتيم 161.00                
EG00394308 هدى يوسف محسب ابراهيم 57.40                   
0088927881 احمد سعيد احمد راشد التخلوفه اليما� 261.10                
0005875129  _̀ ̀ محمد عبد+ محمد بلو سعيد مو 542.00                
0005786782 jعبدالرحمن خليفه عبيد الشام 23.50                   
0099424781 غنيمه عبد+ م̀و 1,230.50            
0001542156 عبد+ محمد عبد+ احمد 4,110.00            
0071321842  G]خديجه محمد بش 2,300.50            
0020518452 سلطان راشد حمدان عبيد الغسيه 20.90                   
JO00991240 سه[G تيس[G عارف السلعوس 400.00                
0022000668 حمد محمد عV المال 100.00                
0008635056 خليفه محمد عV المال 30.10                   
1490035555 خلفان محمد عبد+ سيف 3,620.00            
JO00685412 عمادالدين احمد محمد يوسف ابو الشوارب 161.70                
0047208273 منصور محمد حسن مراد 2,300.50            
0036608834 يونس  محمد حسن مراد 300.50                
0042061022  �rاحمد راشد محمد سيف حماد حفي 30.70                   
0002899242 راشد سالم راشد احمد معيV كندى 1,500.00            
0091580997 محمد سعيد �يح حسن الكندى 1,096.50            
0099045231 مريم خميس  خلفان  القا�6 هزاع 169.60                
0099780545 مسباح محمد مسباح الشاعر 158.00                
0099603421 عائشه صالح زوجه مسباح محمد مسباح الشاعر 80.50                   
0018052863 سالم راشد سعيد سالم يما� 376.20                
0010571883 محمد حسن مراد 2,300.50            
JO00587494 احمد ابراهيم محمود اال طرش 3,100.00            
0054093493 محمد احمد عV معال الهاش� 40.20                   
0072499776 حسن محمد حسن بن ييم 1,300.50            
JO00012621  6 GH6 حسن محمد حس GHفتح + حس 3.00                      
JO00045414 احمد نظ� احمد عواد ابراهيم 2.40                      
0099121034 احمد مبارك سعيد سالم مسبا� 140.00                
0066693805 ابراهيم محمد عبد+ البلغو67  75.80                   
0090551729 سعود محمد سعيد محمد عبد+ الهاش� 535.00                
0037201375 عبد+ محمد سعيد محمد عبد+ الهاش� 267.40                
0013407599 ايمان احمد عV عبيد السعدى 43.60                   
0036498305  _̀ مريم محمد عV سعيد المطرو 0.70                      
0047902045  6rمحمد عبدالمجيد سالم عبد+ محمد الحوس 11.00                   
0006650871  Orسالم محمد عبيد سالم عبيد الكع 812.00                
0040265231 راشد سالم عيj حميد الياليله 900.00                
6956745143 شيخه محمد زوجه عV راشد سالم العدوا67  371.70                
0021547455 عيj راشد محمد حمد زح� 319.80                
0002278880 خليفه سالم سيف سالم الجابرى 519.00                
0002848766 Vال ع wمحمد الد Vيوسف ع Vلي 200.00                
OM08298167 سالم بن احمد بن سالم الروا� 207.90                
0064771118 محمد سعيد عV الكندى 2,309.50            



0004018377 موزه محمد خلفان 2,307.30            
0087468706 سعيد عV خلفان الكندى 2,307.30            
0076903718 عبد+ جمعه حسن رحمه 604.20                
0047983378  �rعبيد الحفي Vخلفان عبيد ع 1,221.00            
0068660486 راشد خاتم جاسم سالم عوا67  12.30                   
0023913351 سعيد احمد محمد احمد الش� 21.00                   
IN00145141 LALIT KUMAR LOHIA 20.00                   
0045935578 wبدر النساء محمد رضا كما 2,300.50            
0031862949 مريم صقر محمد عبيد اسما� 1,252.50            
0042890736 عبد+ سعيد حسن سعيد حسن اكنيبش 4.50                      
0057223904 محمد سعيد حسن سعيد حسن اكنيبش 4.50                      
0023556158  U O7عبد+ السحا UVسعيد عبد+ ع 40.00                   
0021197950 عV سعيد راشد العواش 2,316.40            
0025799263 سعيد عV سعيد راشد العواش 675.50                
0036849329 اسماء عV سالم مرشود 1,781.30            
0029798525 ناM محمد عبيد اسماعيل السويدى 50.00                   
0015915242 محمد عبد+ عV الكندى 1,253.80            
EG00235699 طارق ابراهيم ابراهيم حماده 240.00                
0095430754  U

راشد مبارك سبيت هارون المدحا67 100.00                
0005151235 سيف عبد+ سيف محمد حياU7 اليحيا¤7  40.00                   
0028656892 سالم محمد حسن عبد+ اليما� 543.00                
0054895362 عV راشد خلفان احمد الكندى 1,074.30            
0003236614 bالمزرو Vجاسم عبد+ سالم ع 1,246.00            
IR00485454 6 زا¤7  GHلشكرى حس Vع 45.00                   
SY00994580  Orحسام الدين حاتم سبس 105.00                
0096299764 راشد عV خميس  سعيد يما� 10.00                   
0012484174 ̀_ مفتاح مبارك سعيد ما 325.00                
0029725399 سعيد عV سعيد جمعه الحمر اليما� 659.20                
0048850338 ه سعيد عV سعيد جمعه الحمر اليما� G]م 21.10                   
0072550900  _̀ عبد+ احمد صابر محمد بلو 200.00                
0097542887  _̀ يونس  احمد صابر محمد بلو 200.00                
0065808986  _̀ احمد صابر محمد بلو 21.10                   
EG00182651 ز� محمد السيد احمد شماره 3.90                      
IN00786351 BALASUBRAMANIAN HARI 50.00                   
0004554780 سالم سعيد راشد خلفان راشد 849.00                
0067257160 ̀_ بخيت المسمارى ̀_ سعيد نا نا 1,000.00            
0045774512  Oالطني� jمحمد راشد عبيد سيف بن عي 200.00                
0012558789 سالم مبارك سعيد سالم مسبا� 481.00                
0029571147 مصبح سهيل عV مصبح السما� 620.00                
0087922479 سعيد محمد عبد+ الحسا67  1,230.50            
0087283467 عبد+ سعيد محمد عبد+ الحسا67  1,070.00            
0007999049 V6 ال عrفهد عبد+ محمد عبد+ الوط 0.80                      
0006724873  �rمحمد راشد محمد راشد الحفي 16.10                   
0035635986  _̀ 6 عبد+ البلو GHاحمد ابراهيم حس 180.00                
0007106011 Vجاسم ع Vعلياء سالم زوجه محمد ع 111.00                
0066583299 عبد+ محمد سيف محمد العطر 580.30                
0010005187 راشد محمد عبد+ خميس  ظنحا67  23.00                   
0009731977 عبد+ سهيل عV مصبح السما� 495.80                
PS00521641  6rشفيق احمد المزي 200.00                
0053971264  Orحمد محمد عبيد مطر سيف النق 170.00                
0005126690 عبدالعزيز خميس  محمد هزيم ظنحا67  740.00                
0006493727 عبد+ حمدان احمد عبيد 125.00                



0005248791 امنه حسن خميس  الزيودى 0.20                      
0094841151 عائشه محمد احمد 1,120.00            
0084797713 مانع ربيع سيف عبيد الoيدى 100.00                
0094222677 Vسعاده سعيد ع 1,150.20            
0004587655  Orكع Vاحمد محمد ع 102.60                
0002271877 عV محمد عبد+ محمد العبد 2,780.40            
0019126052  U

مريم سالم احمدالزرعو67 20.90                   
0094261873 wسالم محمد احمد عبدو 2,302.60            
0012630655 سالم سيف محمد عليوه 1,150.20            
0055891325 عبد+ سعيد محمد سعيد الoيدى 6.60                      
0049912496 راشد سيف محمد خلف المحرزى 4.30                      
0024480737 راشد محمد عبيد راشد الoيدى 600.00                
PS00990878 جمال محمد الشيخ  سعيد 215.00                
0008596596  Orالنق wخليفه راشد خلف راشد الوا 3.00                      
0006584678 سعيد عبد+ محمد احمد عV الهيهول 100.00                
0008693300 ماجد خميس  عV محمد بن خماس  المحرزى 612.50                
0092215508 jمحمد عي jمريم سعيد زوجه نبيل عي 480.00                
0012538319  Orعبد+ راشد سعيد راشد الخطي 31.30                   
0020235837  Orحنان راشد سعيد راشد الخطي 31.30                   
0091771898 طاهره سيد غالم زوجه محمد عV محمد الحميدى 500.00                
0005286449  Orسعيد محمد سعيد محمد الناع 33.00                   
0002144080 jسيف راشد سعيد حسن الحب 43.00                   
0082101748 Vحسن زوجه هالل محمد ع Vامال ع 1,777.00            
0015297030 احمد عبد+ سليمان عبيد عV السال¦ 2,410.50            
0012787151 سعيد محمد عV محمد حمود زيودى 80.00                   
0004678390 محمد عبد+ سعيد راشد الحسا67  40.20                   
0001317307 محمد عبيد عV السال¦ 2,300.50            
0045826399 wعبد+ محمد احمد راشد العبدو 100.00                
0056976047 سالم احمد سالم مليح زح� 1,786.40            
0003140409 يا� مصبح عV مصبح اليما� 1,250.00            
0083420603 احمد عV محمد سليمان زيودى 738.50                
0042909046 عبد+ خميس  حمود منصور الزيودى 23.20                   
0073864549 ى G]احمد محمد الصغ Vسعيد ع 866.40                
0006524978 ى G]احمد الصغ Vعائشه ع 19.50                   
0024862712 عV عبد+ راشد محمد الoيدى 215.20                
0039503360 عبد+ محمد راشد الحسا67  615.20                
0068677101 عبد+ راشد عبد+ أعبيد ظنحا67  450.00                
0045620982 محمد زايد راشد محمد الزيودى 2,300.50            
0052357647 عV زايد راشد محمد خرخش  زيودى 2,300.50            
0089904889 شيخه عبيد راشد الحسا67  2,300.50            
0051159494 عيj زايد راشد محمد زيودى 1,000.00            
0051395286 احمد زايد راشد محمد الزيودى 721.40                
0033155278 عV راشد عبد+ محمد الغراب القايدى 2.90                      
0012430081 راشد سعيد عبد+ احمد الoيدى 400.00                
0018258598 شيخه عبيد علىالعبيد 1,230.50            
0072543359 محمد عبيد محمد 1,230.50            
0065425890 wجمعه حمدان جمعه سالم عبدو 150.00                
0085917336 مريم عبيد خميس  عV الشكاى الزيودى 10.40                   
0008040622 خميس  عبيد خميس  عV الشكاى 4.90                      
0096422519  Orسليمان سالم صالح سليمان الكع 354.20                
0013923928 محمد عبد+ محمد عV الزيودى 25.50                   
0022647434  Orكع Orسعيد محمد عبد+ راشد الخطي 5.50                      



0004952384 احمد سليمان عبيد عV السال¦ 2,746.60            
0018118391 سليمان احمد سليمان عبيد عV السال¦ 2,300.50            
0025939119 عV سعيد سليمان عبيد السال¦ 380.00                
0068175457 عV جمعه محمد عV الحايرى يما� 30.10                   
0069062243 عائشه راشد سعيد راشد الخطيOr ظنحا67  48.10                   
0022383674  Orمحمد راشد سعيد راشد الخطي 16.80                   
0056030340 فهد راشد سعيد راشد الخطيOr ظنحا67  16.80                   
0096308565 فاطمه راشد سعيد راشد الخطيOr ظنحا67  16.80                   
0009964402 مروان محمد جمعه راشد المغ6r الحمودى 40.00                   
0001298062 سيد عبد+ عV محمد معال الهاش� 9.10                      
0036926947 سعيد عبد+ سعيد محمد اليما� 100.20                
0058301477 عائشه سعيد زوجه عبيد سعيد راشد عبيد 790.00                
0005641590 عيj احمد محمد احمد طريف الزيودى 1,849.50            
0053611427 عادل خليفه عبيد محمد حمودى 215.00                
0036081486 نوره محمد زوجه عV سعيد محمد الش� 170.00                
0006201521 عب[G سعيد زوجه احمد محمد احمد خميس 36.20                   
0002585655 محمد سعيد راشد محمد الoيدى 410.00                
0004562990 راشد سعيد راشد محمد الoيدى 151.10                
0056931688 Vمحمد عبيد راشد خميس  الخديم العنت 2,300.50            
0092397323 فيصل عV خميس  حسن الزيودى 1,230.50            
0027496144  Uwعبد+ احمد محمد عبيد الرو 345.00                
0033978599 راشد عبد+ راشد محمد صديرى 448.50                
0005498571 احمد عثمان مبارك حمودى 467.50                
0073205573 مروان راشد جمعه محمد عV الحايرى 10.40                   
0038414650  Orسليمان العابد الكع Vسليمان ع 200.00                
0067550988 سليمان محمد سليمان احمد الزيودى 200.00                
0045330299  Orراشد محمد صالح سليمان الكع 215.00                
OM00018724 مرزوق بن محمد بن راشد الش� 75.00                   
OM00769909  Uسعيد محمد سعيد الش� 120.00                
OM00865178 عمر بن محمد بن سعيد الش� 150.00                
0002502501 سليمان عV عبيد عV السال ¦ 325.00                
0006871388 شامس  سالم سعيد احمد زيودى 5,000.00            
0065653241  Ubسالم احمد الهيهود المزرو UVسعيد ع 50.00                   
0042462710 محمد سيف محمد خلف المحرزى 216.50                
0090304973 فاطمه احمد صالح المحرزى 0.50                      
SA00089741 الدين G]مها عبدالحميد بن عبدالرحمن خ 602.00                
SA00944871 MM 6̂ نجاه بنت رضا بن مصط 150.50                
SA00046713 عV بن معتوق بن عV ال بدر 205.00                
SA00171956 بشار عبدالعزيز سليمان العيدى 50.00                   
SA00854854 توفيق بن حمد بن محمد العوده 114.00                
SA00348213 Eحمد السبي Mسعود نا 0.40                      
SA00361452 عV بن عباس  بن حسن القفاص 1,036.50            
SA00663332 رثانا بنت عبدالعزيز بن عبد+ الحسن 139.30                
SA00154679 شيخه بنت محمد بن احمد الدو�ى 5.30                      
SA00468973 عV بن محمد بن سالم السيها�7  100.00                
SA00504904 هدى بنت احمد بن حسن ال سنبل 200.00                
SA00236542 محمد بن فهد بن فالح القحطا67  1,067.00            
SA00212568  U

_jمحمد الج UVمحمد عبدالع 128.00                
SA00431276  _jبن غانم البي Vمحمد بن ع 14.00                   
SA00817578 عبدالرحمن بن عبد+ بن يابس  الوداعه 1,400.00            
SA00795450  Orبن �ور بن فلحان العتي Vع 260.70                
SA00895230 بدر بن قبالن بن محمد القبالن 166.40                



SA00942317 ى G]الحميدى بن حمود بن محمد المط 100.00                
SA00875458 عبد+ ناM ناO7 الهاجرى 500.00                
SA00523163 عبد+ بن عوض  بن صالح ال سارى 300.00                
SA00923426 عبدالناM بن مرشد بن سليمان القفيدى 916.00                
SA00625140 صالح بن ناM بن عبدالرحمن المطوع 167.50                
SA00032694  _j6 البيrعبد+ بن محمد بن عبدالغ 138.80                
SA00178168 فهد بن عبد+ الطاسان 980.00                
SA27915784 فارس  بن مبارك بن جزاع الشمرى 300.00                
SA00478699 احمد بن سعد بن احمد المال´ 40.20                   
SA00983620 عبدالعزيز بن راشد بن عV الشاعر 56.80                   
SA00471582 خالد بن حسن بن حمد باحسن 101.40                
SA00196511 حمد بن محمد بن شوي� الدو�ى 55.00                   
SA00962147 جحيف بن ناM بن حسن العباس 35.00                   
SA00658296 وليد بن محمد بن ابراهيم العبدالسالم 3,960.50            
SA00568975 سم[G بن عبدالعزيز محمد كع§ 10,413.00         
SA00991803 ى G]مفرح بن معيض  بن دريميح المط 700.00                
SA00569371 ى O]6 ال GHخلقان بن عيضه بن حس 960.00                
SA00682711 فيصل بن عبد+ بن ابراهيم الرشيد 20.90                   
SA22188743 بدر بن محمد بن هادى الشهرى 80.00                   
SA00872214 سليمان بن عبد+ بن ناM السديس 170.00                
SA00612821 احمد بن عبد+ بن جار+ الغزى 475.00                
SA00652216 Vالع Vعلوى بن صالح بن ع 23.70                   
SA00230687 ي�ي جاسم عيj الباشه 63.00                   
SA00256988 اهيم O]ابراهيم بن محمد بن محمد ال 860.00                
SA00652025 6 الخليفه GHصالح بن عبدالوهاب بن حس 450.00                
SA00198523 سعد بن عبد+ بن ابراهيم الصالح 279.50                
SA00578960 6 الخلف GHبن حس O6̂ بن ح� مصط 150.00                
SA00965244 انور بن عبد+ بن طاهر الهاشم 20.10                   
SA00201290 احمد بن عايش  بن عV العبد+ 2.30                      
SA44975587 عV بن احمد بن محمد العبد+ 103.90                
SA00598652 هشام بن سعود بن سعد الما�6  725.10                
SA00963298 احمد اسماعيل عبد+ السماعيل 711.00                
SA00657890 محمد بن ناM بن سعود آل زيد 1,438.70            
SA00642782 6 الراشد GHبن حس Vمحمد بن ع 81.90                   
SA00569600 يعقوب بن يوسف بن عبد+ العبيدان 107.50                
SA00140193 6 بن ناM الهاشم GHبن حس Mنا 100.00                
SA00175530 حسن بن عيj بن محمد العبد+ 132.00                
SA00352455 Eسلمان بن محمد بن احمد االلم 30.00                   
SA00071290  G]بن مبارك االم V6 بن ع GHحس 230.00                
SA00123901  �r6 بن خلف الكوي GHسا¦ بن حس 88.80                   
SA00736625 � سهام بنت عبدالعزيز بن يوسف ال[� 781.00                
SA00839133 � عزيزه بنت عبدالعزيز بن يوسف ال[� 499.00                
SA00991360  Orمشعل بن �ور بن فالح العتي 66.00                   
SA00639872 ى القحطا67  6oالحن Mمنصور نا Mنا 200.00                
SA00997544 ى G]6 المط GHبن سفر بن معيف Vع 427.20                
SA00886755 عبد+ بن عبدالعزيز بن عبد+ الخيال 495.00                
SA00548597  O7محمد بن سبيل بن ضا� الحر 262.00                
SA00752186  O7محمد بن اذعار بن محمد الحر 100.00                
SA00654845  O7فواز بن دوجان بن فواز الحر 1,456.90            
SA00629467 مسلط بن منيجل بن مطلق الشلوى 200.00                
SA00126525 6 بن ظافر بن مذكر الشلوى GHحس 100.00                
SA00643540  O7عبد+ بن محسن بن مسعد الحر 8.00                      



SA00387542 عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن الحسن 200.00                
SA00053795 احمد بن عبد+ بن احمد الرشيد 1,071.70            
SA00355466 فهد بن محمد بن ابراهيم اليوسف 1,019.00            
SA00266134 سلمان بن سعد بن محمد بن صالح 70.00                   
SA00947198 اك O]ه عبدالعزيز حمود ال G]من 4,638.80            
SA00625311 Vاحمد بن ي� بن عبدالرحمن الفض 200.00                
SA00635224  O7هندى بن نافل بن جرى الحر 548.00                
SA00364580 عامر بن صالح بن عامر خشيل 39.00                   
SA00683462 اك O]مشاعل بنت عبدالعزيز بن حمود ال 1,435.20            
SA00139192 سعد بن جمعان بن سعد زهرا67  200.00                
SA00247796 سعود بن راشد عبد+ العسكر 250.00                
SA00755841 محمد بن سعد بن عبد+ بن كليب 2,030.70            
SA00268774 محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود 35.00                   
SA00037849 عبدالعزيز بن عبد+ بن ناM بن سالم 61.00                   
SA00659029 خالد بن محمد بن ناM الصبيح 25.00                   
SA00861578 وفاء بنت عبد+ بن محمد العطيشان 100.00                
SA00997450 محمد بن سعد بن مسفر ال عتيق 130.00                
SA00484655 سليمان معتق مسلم البلوى 107.50                
SA00712010 عبدالرحمن بن عبد+ بن عبدالرحمن السالمه 720.00                
SA00365347 عدنان بن نا�O بن محمد محمد 716.10                
SA00275642  O]عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد بن ج 55.00                   
SA00046260 Vوليد بن صالح بن محمد الهذي 300.00                
SA00154987 ى G]عبد+ بن شامان بن ماطر المط 200.00                
SA00171568 عادل بن ي� بن احمد سنان 365.00                
SA00345047 ليلك بنت احمد عصام بن فوزى الصفدى 156.00                
SA00873766 محمد بن صالح بن محمد الزهرا67  60.00                   
SA00235665  U

عبد+ صالح عبد+ السحيبا67 82.70                   
SA00692883 عبدالكريم بن عسكر بن ملش  الشمرى 71.20                   
SA00514910 wاحمد عبدالكريم عبدالرزاق البال 150.00                
SA00322654 سليمان بن محمد سليمان النصار 1,084.80            
SA00987425 محمد بن عبد+ بن مبارك الرويغ 394.50                
SA00761878 عبد+ بن احمد بن عبدالرحمن ال احمد 65.40                   
SA00135968  6̂ محمد بن عبدالعزيز بن عبد+ العري 70.00                   
SA00057880 محمد بن عفينان بن ثويمر السل� 10.00                   
SA00096312 Eفراج عبد+ عائض  السبي 150.00                
SA00857968  Orحمد بن متعب بن زويد العتي 20.00                   
SA00924532 سلطان عبد+ حسن العامرى الزهرا67  66.60                   
SA00085147 وك بن اسحاق بن محمد الصيعرى O]م 110.00                
SA00846666 لولوه فهد محمد الغانم 715.50                
SA00891746 تر� صالح احمد الزهرا67  92.00                   
SA00745291 مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص 150.00                
SA00230699 عبد+ بن مسعود بن فهد القحطا67  516.00                
SA00061248  Orالعتي wبن عايض بن عبد العا wعبدالعا 215.00                
SA00125466 فايز بن شاb بن محمد العصي� 238.80                
SA00123655 درهوم بن دعيفيس  بن مشخص  البق� 4,188.60            
SA00775544 االم[G بندر بن مشارى بن سعود ال سعود 1,108.00            
SA00654200 6ى صقر بن فالح بن فهران الع[6 80.00                   
SA00786414 وليد بن محمد بن احمد الشارخ 178.00                
SA00121431 حزام حمد جائز القحطا67  484.00                
SA00523167 احمد بن سعيد بن محمد القحطا67  214.00                
SA00120519 ى G]محمل ابن عثمان بن عوض  المط 45.60                   
SA46662935 ابراهيم صالح حمد المسلم 1,387.20            



SA00316945 خالد بن محمد بن ابراهيم فهد 100.00                
JO00789640 يوسف عدنان يوسف االخرس 829.00                
SA00487625  Grبن عبد+ اليح Grمحمد بن يح 122.60                
SA00997640 عبد+ بن مساعد بن خالد السليم 17.50                   
SA00650161 يا� ين ضا�6 بن محمد الدو�ى 450.00                
SA00633458 ̀ العصي� فيصل بن مساعد بن مو 100.00                
SA00467862 خالد بن صالح بن سليمان الهذال 4,000.00            
SA00458155 عبدالرحمن بن محمد بن عV السويلم 15,912.90         
SA00210843 خالد بن عبد+ بن عV العجالن 50.00                   
SA00198726 عبدالرحمن بن حمود بن عبدالرحمن االطرم 273.00                
SA00590050 ناM صالح ناM العماش 608.50                
SA00438574 محمد بن عبد+ بن فهد الشا�6  80.00                   
SA00548731 سا¦ بن محمد بن ابراهيم الم̀و 100.00                
SA00219830 عبدالرحمن بن عبد+ بن محمد الدغيم 200.00                
SA00650225 ̀  الشمرى خالد بن حمود بن مو 193.50                
SA00854216 6ى ز الع[6 G]ضيف + بن عقيل بن م 199.50                
SA00175318 6ى محمد عضيب محمد الع[6 73.00                   
SA00116597 Eبن محمد السبي Mمحمد بن نا 100.00                
SA00586314 Vسعد بن محمد بن مطلق السه 4,025.30            
SA00087261 مهدى بن صالح بن غيدان ال راكه 45.00                   
SA00372916 Vصالح بن سعد بن عبد+ العوه 522.20                
SA00624123 عمر ابن ناM ابن فرج المحضار 184.10                
SA00094533 حصه بنت سعد بن محمد العصفور 13.60                   
SA00859766 محمد بن عبد+ بن عبدالرحمن السليمان 430.00                
SA00469679 سلطان بن محمد بن صالح الجعيدى 6.00                      
SA00565795  6̂ سعد بن سليمان بن مل¥ العري 439.00                
SA00874522 سعد بن راشد بن سليمان الجميد 80.50                   
SA00136674 oبن ابراهيم نوي Mزيد بن نا 6.00                      
SA00994566 اهيم O]فهد بن سعد بن صالح ال 200.00                
SA00947588 عV بن سعيد بن عV ال م̀و 234.50                
SA00991185 عبدربه بن عبد+ بن صالح قوماوى 20.00                   
SA00658201 Vبندر بن محمد بن سعد السه 512.50                
JO00510585 عصام عبدالحق محمد مصبح 61.50                   
SA00213965 ظافر بن سعيد بن حمد اليا¦ 100.00                
SA00687155 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن الحيدر 400.30                
SA00911350 Eاحمد عبد+ عبدالعزيز القط 800.00                
SA00759637 مصلح بن محمد بن مصلح الغامدى 181.00                
SA00912875  O7يوسف بن سعيد بن سعد الحر 117.50                
SA00348954 صالح بن هادى بن ي� ال منصور 1,320.00            
SA00697422 تر� بن شمردل بن عوده الشمردل 165.20                
SA00631972 نوره بنت سالم بن حمد بن حريول 310.00                
SA00583614 محمد خلوفه محمد قنده 64.40                   
JO00745858 b6̂ مر 6̂ رفيق مصط مصط 120.00                
YE00439164 ناM عV حسن المدى 13,656.00         
SA00874129 ن G]حصه بنت سليمان بن عبدالعزيز المق 5,559.90            
SA00658810 محمد بن حمد بن عبدالرحمن الصعيب 299.00                
SA00991103  6rوز بن شايوش الحسي G]طالل بن ف 50.00                   
SA00761305 سعود محمد سعود المطوع 94.50                   
SA00651933 سعيد بن عV بن عثمان الغامدى 370.00                
SA00874465 سلطان بن محمد بن عبد+ السيارى 11.50                   
SA00257826 مهنا بن سليمان بن عبد+ المهنا 15.00                   
SA00679401 ثامر بن سعود بن محمد العشيوى 102.80                



SA00084572 عبدالعزيز عV محمد الدويرج 329.00                
SA00239861 ان الزهرا67  6oعبد+ بن بخيت بن خ 52.00                   
SA00128051 عقيل بن عبد+ بن محمد الراج� 400.00                
SA00847799 دالل بنت عبد+ بن محمد بن سعيدان 1,000.00            
SA00649761 6ى حمد بن محمد بن سليم الع[6 10.00                   
SA00058965 قماشه بنت محمد بن عبدالرحمن الشويعر 23.50                   
SA00219785  6 GHاحمد بن محمد بن عبد+ ابابط 330.00                
SA00997219 ابراهيم بن عV بن ابراهيم الشامخ 424.00                
SA00198019 عادل عبادى حسن خياط 250.00                
SA00914532 سعيد محمد سعيد العمارى 750.00                
SA00045151 احمد بن سلطان بن عبدالرحمن السديرى 200.00                
SA00786329 عبد+ بن عبدالعزيز بن سعود الدغي[�  230.00                
SA00675328 ى عV بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الش[� 110.00                
JO00670533 سعد شفيق عبدالهادى بريك 140.00                
SA00915632 محمد بن غازى بن محمد فروانه 90.00                   
SA00352866 مندر بن محمد اوw المنذر االنصارى 82.50                   
SA00895619 wعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عايد الهذ 355.50                
SA00658059 عبدالعزيز بن فهد بن عبد+ بن سلطان 351.50                
SA00589471  6� G]6 بن عبد+ المع GHها67 بن حس 23.00                   
SA00342166 سعد بن مسفر بن مفرح القجطا67  190.00                
SA00218614  6 GHبن عبدالعزيز الحس Mمصعب بن نا 8.00                      
SA00748802 عامر بتال عامر الدو�ى 10.00                   
JO00464571 6 حسن الحن GHابراهيم حس 10,000.00         
SA00294760 مهدى بن صالح بن منصور ال عوض 118.00                
SA00990332 بدر بن سعيد بن حمد الدو�ى 57.60                   
SA00968550 تر� بن محمد بن محمد العمرى 150.00                
SA00684589 محمد بن عV بن عوض  باتيس 123.00                
SA00962587 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الغامدى 124.00                
SA00063911 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن السكران 539.60                
SA00287866 Vفهد بن عبد+ بن مبارك السه 190.00                
SA00675511 ى G]بن فويران بن رشدان المط Mنا 780.00                
SA00231501 فيصل بن عبد+ بن عبدالعزيز الصنع + 50.00                   
SA00990342 Vوليد بن خالد بن يوسف الفضي 60.00                   
SA00154152 ارى 6 احمد بن محمد بن عمرو ال[6 40.00                   
SA00945571 عائشه بنت عبد+ بن منصور ابالخيل 1,624.90            
SA00212100 محمد بن فؤاد بن محمد الدخيل 215.00                
JO00873219 6 الزبيدى GHعمار احمد ام 238.80                
YE00998545 صالح احمد صالح الحامد 125.00                
SA00292840 wعبدالرحمن عثمان حسن الصوما 100.00                
SA00651951 سالم بن عبد+ بن محمد باحطاب 48.00                   
SA00191427  O7صامل بن سعد بن صامل الحر 95.10                   
SA00259403 سعد بن سليمان بن صالح الحقبا67  7,321.40            
SA00198422 احمد بن غالب بن عبد+ عبيد 5.00                      
SA00665650 بنك الرياض 50.00                   
SA00287547 ظافر بن سعد بن عV الشهرى 200.00                
SA00711031 ابراهيم محمد عV الصانع 10,715.90         
SA00996716 Vسه Vبن ابراهيم بن ع Vع 20.00                   
SA00051468 فايز بن حمود بن معجل الفرج 1,061.30            
SA00785879 ان الحار�7  6oماجد صائل خ 340.00                
SA00668514 عV بن عبد+ بن عV خثالن 38.40                   
SA00675317 محمد بن ملبس  بن محمد ال عماره 6.00                      
SA00636345 بندر بن طارق بن ابراهيم الشدي 795.00                



SA00327477 سلوى بنت عبدالرحمن بن محمد ال شيخ 164.00                
SA00327474 العنود بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف ال شيخ 60.50                   
SA00664532 سعيد بن مسفر بن سعيد القحطا67  52.50                   
SA00554099  Orسعد بن عباس  بن جريدى العتي 811.50                
SA00112541  6rخالد بن عبد+ بن صالح الجعوي 585.70                
SA00593842 مسامح بن فرتاج بن صالح العاز¦ 98.10                   
SA00365188 سعود بن عبدالعزيز  بن عبدالرحمن 155.00                
SA00489537 مساعد بن عبدالرحمن بن حمود الدويش 915.00                
SA00292754 سليمان بن عمران بن سليمان العمران 450.00                
SA00363645 هبه بنت عV بن عبدالعزيز الرشيد 21.50                   
SA00797965 بدر بن ابراهيم بن مهدى بن رويه 250.00                
SA00246539 Eالياف M6 بن نا GHمحمد بن حس 100.00                
SA00972578 ممدوح بن منديل بن زيد الفهيد 100.00                
SA00246252  Uعبد+ بن عبدالعزيز بن محمد الي� 315.00                
SA00650400 صالح بن عبدالعزيز بن عبد+ السديس 207.50                
SA00855742 نجيب بن محمد بن صالح الشاوى 265.00                
SA00532017 ه G]العم Vمحمد بن راشد بن ع 100.00                
SA00296588 عبد+ بن عV بن عبد+ السويحب 45.00                   
SA00971425 عبدالرحمن بن عبد+ بن ابراهيم الحميدى 22.00                   
SA00275223 سعيد بن عثمان بن محمد العمودى 216.20                
SMBA001035 محمد بن رجاء بن حمود الخامj القحطا67  100.00                
SA00358729 خالد بن عبداللطيف بن سيف السيف 443.00                
SA00512486 طا¦ بن محمد بن طا¦ القحطا67  2,002.60            
SMBA001184 اسحاق بن حمود بن اسحاق الهاجرى 50.00                   
SMBA001180 محمود بن عبدالكريم بن عبدالعزيز مازى 28.00                   
SMBA000818  _jي G]احمد بن محسن  بن محيسن المج 6.70                      
SMBA000053 عV  حمد عV  البقعاوى 3.00                      
SMBA001923 وليد بن صالح بن محمد السديرى 1.00                      
SMBA001924 يف حسن بن عV بن عبد+ ال�_ 0.10                      
SMBA000690 خالد بن عبدالعزيز بن ناM ال سليمان 150.00                
SA00638192 عصام محمد ابراهيم الفارس 45.10                   
SA00960532 ى G]عبد+ بن مسفر بن همالن المط 183.00                
SA00994812 عمار بن عV بن عبد+ ال شيخ احمد 201.60                
SA00558285 صالح بن محمد بن سليمان النمله 4,289.60            
SMBA001295 فهد بن محمد بن عV عثمان حك� 18.00                   
SA00700214 عهد بنت عبدالرحمن بن محمد الفواز 800.00                
SA00722169 عبد+ محمد ابراهيم الفا̀ر 257.80                
SA00658411  �̂ عبدالرحمن بن عبد+ بن سعد الشاي 200.00                
SA00321787 خالد بن محمد بن سليمان المنصور 24.00                   
SA00321789 علياء بنت حمد بن عبد+ بن احمد 21.00                   
SA00774411 عبدالرحمن بن عبد+ بن ثنيان الثنيان 12,500.00         
SA00451302 عV بن سالم بن الجوتر ال سليمان 250.00                
SA00298770 عبد+ بن محمد بن عبد+ الحذ67  20.00                   
SA00422359 احمد بن صالح بن مرزوق الدريعان 37.00                   
SA00827615 ي ابراهيم بن سعد بن عبدالعزيز الش[� 132.10                
SA00886711 طارق بن عبدالعزيز بن حمد الراشد 1,071.90            
SA00142597 احمد بن مرزوق بن شاهر العمرى 88.20                   
SA00535288 نايف بن عV بن سعيد السميح 61.50                   
SA00192661 زايد بن سا¦ بن طالب عبيد+ 25.00                   
SA00650751 عبدالمحسن بن مرزوق بن شاهر العمرى 7.90                      
SA00849623 عبدالعزيز بن حمد بن عبد+ الراشد 2,597.10            
SA00725414 عبد+ بن سعد بن محمد ابومع� 2,650.00            



SA00789378  Oعبدالعزيز عبدالرحمن صالح البهي� 90.00                   
SA00916552  6̂ عبدالعزيز ابن محمد ابن ابراهيم العري 100.00                
SA00781265 عبد+ بن احمد بن عبد+ البطا· 300.00                
SA00795836 خالد بن احمد بن عبدالعزيز العصي� 88.20                   
SA00165681 اسامه بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن البلي�6  4.00                      
SA00526587 عV بن خليفه بن عV التمي� 100.00                
SA00650721 ناM بن عبد+ بن سليمان بن عويويد 800.00                
SA00539103 وك الحلوى O]م Grعبدالرحمن يح 100.00                
SA00987159  6rالثوي Vاحمد بن سليمان بن ع 140.00                
SA00971690 سعد محمد فهد القحطا67  100.00                
SA00658935  6 GHعمر بن عبدالرحمن بن عبد+ الحس 269.10                
SA00369168 عبدالمحسن بن براك بن عبدالمحسن الدخيل 313.90                
SA00714325 عV بن عوض  بن سعيد باتيس 2,167.50            
SA00824333 يا� بن عV بن ابراهيم المهناء 1,702.30            
SA00450123 ف زبن نواف التمياط الشمرى م�_ 344.00                
SA00501077 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الفوزان 410.00                
SA00916255 محمد بن ابراهيم بن عبد+ الحيدرى 165.00                
SA00987527 6 بن سعد الرقراق GHسعد بن حس 1.50                      
SA00438291 اهيم O]وليد بن عبدالعزيز بن سعد ال 30,272.40         
SA71450406 عبدالرحمن بن عبد+ بن ابراهيم الفهيد 600.00                
SA00603245 سعود بن سليم بن سليم السعود 126.10                
SA00235693 عبدالمحسن شايع عبد+ الحقيل 150.00                
SA00569241  U

_jبن حمود بن براهيم النم U
ها67 2,480.00            

SA00051388 عبد+ بن سليمان بن صالح العيدان 100.00                
SA00160930 عV بن عبد+ بن محمد االسمرى 5.80                      
SA00182645 سلطان بن طالل بن ظافر القحطا67  87.50                   
SA00857463 نايف بن محمد بن زيد الهويشل 88.20                   
SA00516588 محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم المoى 156.80                
SA00203426 6 بن عV بن ابراهيم السلمان GHحس 200.00                
SA00563992 طارق بن فهد بن عبدالرحمن الريس 2,344.60            
SA00423255 رياض  سليمان عبد+ الدخيل 161.20                
SA00396442 محمد بن حسن بن عبدالرحمن السابح 150.00                
SA00975529 6 بن صالح ال ساعد GHصالح بن حس 202.50                
SA04071943 محمد بن عبد+ بن عبدالرحمن الشقرى 49.50                   
SA00284916 محمد بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 5,999.10            
SA00704033 عبدالحكيم بن محمد بن ابراهيم بن سبعان 160.00                
SA00528466 سا¦ بن عبدالعزيز بن ابراهيم العجالن 155.00                
SA00814567 الحميدى بن عبد+ بن حميدى الحميدى 285.00                
SA00653212  U

�rخالد عبد+ محمد الع 2,448.00            
SA00217856 سعد بن عبد+ بن عبيد الدو�ى 100.00                
SA00650385 هشام بن احمد بن عبد+ البداح 200.00                
SA62994753 سليمان بن دخيل بن سليمان العصي� 44.00                   
SA00917662 عبدالحكيم بن ابراهيم بن عبدالعزيز بن غدي 337.40                
SA00087418 غريب محمد ظافر الشامرى العج� 250.00                
SA00991478 نايف بن محمد صالح الريحان 36.00                   
SA00358766  O7خالد حميد مقبل الحر 250.00                
SA00369855 نبيل بن عبد+ بن محمد السليمان 1,200.00            
SA00981230 ى G]طالع بن سويلم بن سليمان المط 336.50                
SA00896710 عبد+ بن مدهش  بن تر� النتيفات 25.00                   
SA00185896 Vناديه بنت عبد+ بن حسن كلس 175.00                
SA00261881 محمد ناM زيد البحرى 2.60                      
SA00873316 ان G]خالد بن فهد بن عبدالرحمن الرم 987.90                



SA00223322 خالد بن عبد+ بن ابراهيم الغدير 100.00                
SA00738846 بدر بن عبدالهادى بن سعيد السوادى 100.00                
SA00659677 فيصل بن ناM بن محمد المطوع 433.50                
SA00941357 عوض  بن احمد بن محمد الشهرى 75.00                   
SA00225895 عV بن حمد بن عV البنيه 62.00                   
SA00072348  Uيا� بن ابراهيم بن عبد+ التمي� 8.40                      
SA00683099 6ى خلف بن زعل بن منj الع[6 387.20                
SA00654011 فواز بن عV بن صالح بن خطاف 550.00                
SA00991264 عبد+ بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل 451.50                
SA00641700  U

عبد+ سالم عUV الزهرا67 215.50                
SA00553320 هيله بنت محمد بن فوزان الفوزان 425.50                
SA00051585 Vمحمود بن عبد+ بن حسن الع 70.20                   
SA00684123  U Orصنهات بدر قبالن العتي 24.10                   
SA00587522 رياض  بن سعد بن عبد+ القروش 1,800.00            
SA00997325 فهد بن محمد بن عبد+ عمار 59.00                   
SA00357796  O7محمد بن عبدالرحمن بن صالح الجنو 467.80                
SA00545887 جوهره بنت عبدالرحمن بن حمد ال الشيخ 64.40                   
SA00724973 ابراهيم محمد رشيد الرشيد 120.00                
SA00991873 عادل بن ابراهيم بن ناM المبارك 311.20                
SA00621055 ان 6 G]6 بنت عبدالرحمن بن راشد الرمrم 780.00                
SA00587926 عبد+ بن سلمان بن محمد شليل 130.00                
SA00072148 هيثم بن احمد بن سعيد الجابرى 350.00                
SA00665314 ناديه بنت عبد+ ابن عV الراشد 1,950.00            
SA00865128  6rفهد بن عمر بن محمد الغبي 500.00                
SA00362255 ة نوف بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود G]األم 27.40                   
SA00115699 نوره حميدان بن عبدالعزيز الحميدان 26.40                   
SA00031258 عبدالمجيد بن يوسف بن عبدالعزيز 855.00                
SA00326589 راشد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اللحيدان 70.00                   
SA00987598 6ع G]عيد سالم عبد+ المه 30.00                   
SA00521293  O7عبد+ بن محمد بن حمد الحر 134.40                
SA00263599 عبدالعزيز بن محمد بن ناM الحميد 395.00                
SA00067840 خالد بن محمد بن عبد+ السليم 230.00                
SA00821589 نبيل بن عبد+ بن عبدالرحمن المعل� 630.00                
SA00238951 عوض  بن محمد بن مسفر ال شانع 100.00                
SA00087654 عبدالسالم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم 200.00                
YE00521420 صادق محمد قائد حسن 50.00                   
SA00787611 مازن بن فهد بن ناM بن حماد 104.90                
SA00072890 ها67 بن عبد+ بن ابراهيم الجلهم 265.00                
SA00121210 خالد محمد صالح الخزيم 387.70                
SA00235975 عبدالرحمن سليمان محمد العقيل 215.00                
SA00364507 عبد+ بن زيد بن عبد+ الماجد 200.00                
SA00664464 خالد بن سليمان بن عبدالمحسن الضبعان 1,087.60            
SA00566971 عبدالعزيز بن ناM بن عثمان بن دليله 500.00                
SA00231984 عبدالرحمن بن سعود بن عبد+ بن عرفج 243.40                
SA00681938 سم[G بن حسن بن محمد بوحمد 2.80                      
SA00181346 يا� بن عبد+ بن ابراهيم بن طالب 150.00                
YE00012581 خالد عمر ابوبكر باراس 500.00                
SA00677667  6 GHعبد+ بن عبد العزيز بن عبد+ ابوبط 277.00                
SA00254825 خالد منصور سعد القاسم 111.00                
SA00034191 خالد بن سعد بن عبدالرحمن التويم 210.00                
SA00438004 مساعد بن عبد+ بن محمد السويلم 3,642.50            
SA00731542 باسم بن عV بن سليمان المحمد 100.00                



SA00197258  Orخالد بن مرزوق بن ثواب العتي 300.00                
SA00983422 � امنه بنت تر� بن عV ال[� 250.00                
SA00456189  U

6rمحاسن محمد السيد حس 172.40                
SA00277262 غالب احمد سعيد عبدالدائم 100.80                
SA00292756 قسمه بنت سيد بن سعيد عزب 68.00                   
SA00825197 عبدالعزيز بن محمد بن سعد العجالن 309.10                
SA00197718 6ى مهدى بن عبد+ بن عجاج الع[6 83.30                   
SA00215485 عبدالرحمن بن عبد+ بن عثمان العمر 141.50                
SA00118567 مساعد بن سعيد بن مساعد باحاذق 35.00                   
SA00423839 اء بنت عبدالرحمن بن محمود القسام 6oخ 100.00                
SA00867724 ين O]بدر بن محمد بن عبدالرحمن ج 40.00                   
SA00124540  6 GHالحس Vعبدالرحمن بن عبد+ بن ع 218.50                
SA00403822 نبيل بن عبد+ بن محمد الشايع 136.00                
SA00315471  �� 6 ال�_ GHبن حس Vجمعه بن ع 300.00                
SA00457854 سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجا� 350.00                
SA00695823 عجالن بن حمد بن عبد+ العجالن 276.40                
SA00508124 عبدالمحسن بن زيد بن عبدالعزيز ال مسعد 2,205.60            
SA00056487  6 GHانس  بن عبدالعزيز بن عبد+ ابوبط 215.00                
SA00558741 وز بن جوهر مال ساميه بنت �_ 200.00                
SA00692411 طارق بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ريس 350.00                
SA00543217 عبداالله بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد 950.00                
SA00898716 عبد+ ابراهيم عبد+ ال الشيخ 425.40                
SA00479362 ناM ابن سعيد ابن عبد+ ال مريح 140.00                
SA00971382 Vبن المنديل الروي Oرمضان بن فل� 572.50                
SA05526579 6 باروم GHبن عيدروس  بن حس G]سم 500.00                
SA00786437  6rالمزي Vصالح بن ابراهيم بن ع 100.00                
SA00581817  G]ماجد بن سليمان بن محمد الخض 52.00                   
SA00854521 عمر بن عثمان بن محمد العمودى 600.10                
SA04159119 ف بن ضيف + بن عبدالرحمن الحار�7  م�_ 490.10                
SA00982317  Orمبارك بن خالد بن نويفع العتي 80.00                   
SA00368489 سالم بن عمر بن سالم باسلوم 42.50                   
SA00213975 Eفهاد بن عبدالهادى بن شايع السبي 190.00                
SA00512612 ناM بن مشارى بن عبد+ العبدالكريم 400.00                
SA00129371  6 GHخالد بن فهد بن محمد بن حس 70.90                   
SA00129564  Orعبدالجبار بن محمد بن ابراهيم الوهي 156.40                
SA00124654  Orسا¦ بن عبيد بن نايف العتي 139.00                
SA00991241 عمر بن عبدالعزيز بن محمد اللحيدان 50.00                   
SA00562593 عبد+ بن سليمان بن جار+ الخطيب 450.00                
SA00154872 عبدالحميد محمد احمد السليما67  25.00                   
SA00965123 خالد بن صالح بن عبدالرحمن الحجيالن 345.50                
SA00817252 ̀ بن قنيه بندر بن عبد+ بن مو 216.90                
SA00079884 تر� بن عبد+ بن محمد بن عياف 108.00                
SA00235406 سعود بن عثمان بن رشيد الروكان 8.00                      
SA00863991 لولوه ابراهيم محمد بن سعيدان 2,419.10            
YE00463199 محسن عV ناM عبد+ 240.00                
YE00994527 سعيد يوسف عفيف عبد+ 217.00                
SA93383681 عبد+ بن محمد بن عبدالرحمن ال�يع 1,020.00            
SA00218661 عبدالعزيز بن مبارك بن عبدالعزيز بن دهام 513.00                
SA00157644 عبد+ بن ناM محمد بن ناM الحيدرى 72.00                   
SA00775543  6 GHتر� بن عبدالرحمن بن عبد+ البابط 206.40                
SA00498596 احمد بن محمد بن ابراهيم العمر 26.20                   
SA00548963 سليمان بن عثمان بن سليمان العبدالكريم 168.70                



SA00198427 حمد بن نا�O بن محمد ال مبارك 63.00                   
JO00457524  �rمحمد رضوان عثمان الش 475.90                
SA00980530 حمد بن صالح بن عبدالمحسن العواد 1,180.00            
SA00275627 نبيل بن احمد بن نمر االسدى 2,400.00            
SA00978439  Oبن محمد العوا� Vطارق بن ع 300.00                
SA00128812 ثامر بن عبدالعزيز بن عبد+ الدهيمش 390.00                
SA00642197 عبد+ بن ابراهيم بن عبد+ المقرن 1,050.00            
SA00985444 بندر بن راشد بن عبد+ الراشد 1,010.50            
SA00854849 ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالقادر 209.00                
SA00854848 ى G]خالد بن عبدالرحمن بن فهد المط 157.50                
SA00965844  6̂ ماهر ابن ابراهيم ابن عبد+ العري 180.00                
SA00564301 منصور بن عبد+ بن محمد العثمان 4,123.40            
SA00543592 محمد بن عبد+ بن عV العساف 70.00                   
SA00091247 تر� بن محمد بن سليمان الردا� 42.50                   
SA00121747 محمد بن عبدالرحمن ابن زيد الشلهوب 0.10                      
SA00875540  6 GHمحمد بن عبد+ بن حمد الحس 115.00                
SA00146317 حمود بن محمد بن صالح المطرودى 378.30                
SA00745487 عبد+ بن غرم + بن عV الغامدى 10.00                   
SA00681038 محمد بن عبد+ بن صالح الدخيل + 700.00                
SA00654873 ايمان بنت محمد بن عبدالكريم اللهيب 1,717.80            
SA00443839 احمد بن ناM بن خليفه بن بديع 645.00                
SA44219710 فواز بن فهد بن فواز ابو نيان 89.00                   
SA00164777 وفاء بنت عبد+ بن عبدالرحمن الراشد 1,026.80            
SA00734416 6 بن العV العساف GHبن حس Vع 1,288.40            
SA22789945 عبد+ بن سعد بن محمد بن رشيد 100.00                
SA00528528 ي G]واصل بن محمد بن عبدالمحسن الثم 166.80                
SA00278231 خالد بن عV بن عبدالعزيز بن ريس 81.50                   
SA00764453  Orصالح بن عمر بن محمد العتي 100.00                
SA00052164 عبدالمجيد بن فهد بن عبدالرحمن الزكرى 208.00                
SA00993204 محمد بن مبارك بن عبدالرحمن ال بوجليد 208.00                
SA00752892 مازن بن محمد بن سليمان الضلعان 1,036.20            
SA00851254 خالد بن محمد بن عبدالعزيز الغريب 706.50                
SA00866610 ه مشاعل بنت محمد بن سعود ال سعود G]االم 2,150.00            
SA00231231 فيصل بن تر�U بن نايف بن حميد 130.00                
SA00564654 صالح بن فهد بن محمد السعدون 500.00                
SA00848858  6 GHفهد عبدالرحمن منصور اباحس 200.00                
SA00295048 خالد بن منيف بن فيحان السور 129.00                
SA00235247 طالل بن عبدالعزيز بن سالم البكر 195.00                
SA00111311  6̂ روال بنت نافذ بن صالح مصط 100.00                
SA00214692 فاطمه بنت عبد+ بن عبدالوهاب الم̀و 100.00                
SA00354975 فهد بن محمد بن ابراهيم الحمي�6  200.00                
SA00204837 عبداالله  بن سعد بن صالح الشلهوب 200.00                
SA00644385 ناM بن ابراهيم بن مبارك المبارك 34.00                   
SA00649975 انور بن سعيد بن سالم فازع 80.00                   
SA00090103 محمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن المسند 300.00                
SA00835520 وليد بن عبدالرحمن بن سليمان درع 669.00                
SA00562348  6 GHفهد بن هيثم بن محمد الحس 9.10                      
CA00125580 RASHEED AL ASSADI 80.00                   
SA00874611 عبد+ بن مبارك بن سعد ال عجران الدو�ى 417.50                
SA00458127 خالد بن سعد بن عV الراشد 600.00                
SA00655478 سعد بن عV بن حمد الراشد 451.80                
SA00991723 سليمان بن عبدالخالق بن محمد الشهرى 300.00                



SA00487596 خالد بن محمد بن عبد+ العمر 25.00                   
SA00262795 بندر بن فهد بن ابراهيم بن مقيل 616.90                
SA00126756 محمد بن صالح بن محمد الشهرى 9.00                      
JO00887496  6̂ امجد عبدالفتاح محمد الحاج مصط 100.00                
SA00745083 لطيفه بنت صالح بن ناM الصعيدى 14.30                   
SA00654687 عادل بن احمد بن جاسم الحشاش 45.00                   
SA00739460 يا� بن عبد+ بن عV العندس 55.20                   
SA00824657 عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الصيخان 176.80                
SA00256365 هاله راشد ناM بن جدوع 78.40                   
SA00541521 يده محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن ال�_ 230.00                
SA00659867 سليمان بن سعد عبداله السعيد 47.00                   
SA00171811 عبدالملك بن عبدالرحمن بن اسحاق ال الشيخ 750.00                
SA00156177 عمر بن عV بن عمر العامر 1,313.40            
SA00212589 عبد+ بن عبدالعزيز بن ناM العبدالسالم 234.60                
SA00346827 عبدالعزيز بن محمد بن عبد+ الماجد 100.00                
SA00982504 منصور بن سليمان بن العبد+ العجالن 317.50                
SA00093631 ابراهيم بن عبدالرحمن بن صالح الرميح 1,600.00            
SA00564310 � عبدالرحمن بن محمد بن تر� ال[� 1,100.00            
SA00952841  6 GHسعد بن عبد+ بن محمد ابوحس 6.70                      
SA00381625 عبدالحكيم بن محمد بن صالح السليمان 20.80                   
SA00786755 ى G]سليمان بن بليهيد بن عتيق المط 100.00                
SA00689562 عبد+ بن محمد بن عبد+ بن غنام 150.00                
SA00697698  Orمطر بن عبيد بن عبد+ العتي 300.00                
SA00516428 عبد+ بن محمد بن يوسف المقرى 1,197.10            
SA00643242 محمد بن عبد+ بن عبدالعزيز العواد 150.00                
SA00886247 سا¦ بن عبد+ بن عبدالعزيز العواد 59.00                   
SA00085206 سالم بن صالح بن سليمان بن رباع 3.80                      
SA00958633 ظافر بن عبد+ بن عV الشهرى 395.30                
SA00990090 البندرى بنت ابراهيم بن عبدالعزيز 2,169.60            
SA00865650 عUV سلطان عUV السلطان 2,869.10            
SA00256698 محمد حمد عبدالعزيز المطرب 200.00                
SA00621358 غش الريس O]سليمان بن ريس  بن ال 113.50                
SA00129988  O7ماجد بن محمد بن حمزه الحر 200.00                
SA00997656 محمد بن عبد+ بن عV الضفيان 358.40                
SA00678930 طارق بن محمد بن سليمان بن سلمه 20.90                   
SA00126534 محمد حمد عبدالرحمن الهاجرى 126.60                
SA00788410 مو�6 عبدالكريم بن خالد المقبل 953.80                
SA00085841 بندر بن عبدالحميد بن ابراهيم الخيال 676.30                
SA00964593 صالح بن راشد بن راشد الضبيب 100.00                
SA00731884 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحميدى 1,800.00            
SA00615899  6rمحمد بن فهد بن عبدالعزيز بن ثوي 139.90                
SA00719443 سليمان بن ابراهيم بن سليمان الرضيان 1.00                      
SA00266410 ى G]سالم بن محيميد بن ضيف + المط 45.00                   
SA00258866 عبد+ بن عبدالعزيز بن عV العواد 2,460.00            
SA00541236  UVالغفي UVعبدالرحمن بن محمد بن ع 659.50                
SA00658277  _̀ وك بن نوO7 البلو O]غالب بن م 103.40                
SA00787940 محمد بن سعد بن عبد+ النوفل 71.90                   
SA00799215 عبدالمنعم بن عثمان بن عبد+ الصالح 2,000.00            
SA00238631  6̂ سليمان بن عبد+ بن سليمان العري 16.50                   
SA00057839 حنان بنت محمد بن عبدالمحسن الفتتوخ 2,706.50            
SA00321521 Eهدى بنت سلطان بن سند النفي 50.00                   
SA00487611 احمد سعيد عبد+ العامودى 2,350.00            



SA00110099 امل بنت عبدالرحمن بن عبد+ آل الشيخ 21.50                   
SA00056470 سعد بن ابراهيم بن عبد+ الما�6  37.20                   
SA00674430 Eبندر بن عبيد بن عبد+ السبي 40.00                   
SA00179082 ناM بن عبد+ بن صالح السيف 180.00                
SA00501420 حسن بن محمد بن عبدالرحمن االحمرى 800.00                
SA00428173 عبدالعزيز بن حمد بن محمد الجعد 200.00                
SA00750490 خالد بن عبدالرحمن بن محمد السلطان 460.00                
SA00121585 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الشعيل 50.00                   
SA00574920 مي� بنت عV بن عبد+ اباالخيل 831.00                
SA00815181  6̂ سليمان عبد+ سليمان التخي 700.00                
SA00085948 فهد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الغانم 53.00                   
SA00752184 مشهور بن محمد بن عبدالرحمن العبيكان 153.00                
SA00997811 نايل بن مرزوق بن عشوى الجا� 419.00                
SA00239851 عبدالمجيد عبد+ محمد السحيبا67  195.00                
SA00065423  U

_jمها بنت عبدالعزيز ابراهيم القري 131.00                
SA00980370 بندر بن فهد بن سعد القحطا67  400.00                
SA00991752 Vعبد+ بن بداح بن عشان السه 195.60                
SA00994281 Vبن مدعث السه Mمقحم بن نا 272.00                
SA00276562 jعبد+ بن تر� بن عبد+ العي 250.00                
SA00956303 عبد+ بن عيj بن عبد+ الضعيان 46.00                   
SA00688640 احمد بن عبدالرحمن بن عبد+ بن غيث 749.00                
SA00329874 عبد+ بن بركات عبد+ باوزير 20.00                   
SA00159756  _jعبد+ بن صالح بن فوزان القري 121.30                
SA00676545 6ى G]عبد+ بن محمد بن حمد المه 1.40                      
SA00943221 محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الدهمش 2,000.00            
SA00065212 ابراهيم بن صالح بن محمد الجهيمان 90.00                   
SA00671988 عبدالعزيز بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز 40.00                   
SA00144371 خالد بن فهد بن ناM الدهمش 100.00                
SA00764478 سليمان بن محمد بن سليمان القرعاوى 40.00                   
SA00453022 عبدالرحمن بن محمد بن عبد+ ال الشيخ 1,155.00            
SA00035224 خالد بن حسن بن طه نحاس 25.00                   
SA00674820 Eسلمان بن غزاى بن نور الجدي 104.00                
SA00675900 نداء بنت عبدالعزيز بن عبد+ بن مرشد 410.00                
SA00891683 خالد عV محمد الرويغ 670.00                
SA00378202 عدنان بن محمد بن فهد غثيان 2,300.50            
SA00583365 عبد+ بن ناM بن محمد الغنام 30.00                   
SA00362785 مساعد بن عيد بن عبد+ المبارك 137.30                
SA00135640  6rبن حمود الحصي Mاحمد بن نا 137.50                
SA00576849 � سليمان بن تر� بن عV ال[� 430.00                
SA00991787  6̂ محمد بن عبد+ بن سلمان الفي 1,297.80            
SA00518752 فهد محمد عثمان الرشيد 100.00                
SA00674522 شيخه بنت سعيد بن خميس  راشد 40.00                   
SA00146522 عبدالمحسن بن صالح بن محمد العبدالقادر 2,920.00            
SA00721116 خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن حسن 1,800.00            
SA00084532 منيف بن عويجان بن عياد الدامو� الرشيدى 8.50                      
SA00394128 مبارك بن سعيد بن عبد+ الدو�ى 200.00                
SA00589912 خالد بن محمد بن حمد الهزاع 83.90                   
SA00582944 محمد بن فراج بن شجاع البق� 150.00                
SA00089577 مطلق بن حامد بن شجاع البق� 100.00                
SA00721589 جابر بن محمد بن مسفر القحطا67  364.50                
SA00742565 عيj بن احمد بن ي� النع� 50.00                   
SA00195540 عادل بن حسن بن عV ال ر�6  104.30                



SA00452218 6 عبد+ الضوي� GHمحمد بن حس 1,947.60            
SA00650692 Vاسامه بن حمدان بن فهاد الروي 100.00                
SA00819721 ابراهيم بن مهناء بن عبد+ المهناء 189.00                
SA00148410 فهد احمد صالح العوده 20.00                   
SA00387342 محمد عبد+ محمد القحطا67  438.10                
SA00059859 عدنان بن احمد بن سعد العجروش 366.90                
SA00669966 االم[G العباس  بن الحسن ابن يحGr حميد الد 2,500.00            
SA00623541 محمد بن عبدالعزيز بن عبد+ الهاجرى 135.00                
SA00074312 صالح بن عV بن صالح السحيبا67  365.00                
SA00623266 ى G]فايز بن عزام بن حميد المط 200.00                
SA00426524 محمد صالح عايض  الشمرا67  110.00                
SA00743250 احمد بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين 50.00                   
SA00335415 عبدالمحسن بن احمد بن ابراهيم الحزي� 140.00                
SA00173342 مزروع بن عبدالرحمن بن سالمه المزروع 200.00                
SA00478114 محمد بن منصور بن مبارك العويشق 72.00                   
SA00238961 سعد بن ناM بن عبد+ بن مبارك 136.00                
SA00162542 عبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن الشوي� 430.00                
SA00854706 فهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الدايل 472.80                
SA00900644 ى G]فيصل بن خلف بن حميد الضبا· المط 322.50                
SA00458391 نواف بن سعود بن عبدالعزيز المخضب 587.80                
SA00215447 باسم بن صالح بن محمد الراشد 70.00                   
SA00033456 ماهر بن عمر بن عبدالرحمن بابصيل 264.00                
SA00294700 عبدالرحمن بن عبد+ بن عبدالعزيز الم̀و 3,138.90            
SA00045140  6 GHمحمد بن خميس  بن سعود العثيم 772.40                
SA00652002 ى G]عبد+ مبارك حمدان المط 140.40                
SA00520107 صالح بن صالح بن عبد+ المسفر 100.00                
SA00266623 ه عب[G بنت بدر بن محمد ال سعود G]االم 1,000.00            
SA00303030 محمد بن بدر محمد بن عبدالرحمن ال سعود 20.00                   
SA00382147 محمد بن عبد+ بن حمد ابوحيمد 100.00                
SA00857491 Eفهيد بن عبد+ بن هادى السبي 100.50                
SA00326552 عبد+ بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 172.00                
SA00014226 هشام بن محمد بن سليمان النصبان 300.00                
SA00581199 احمد بن حمد بن عوض  االحمدى 1,030.00            
SA00295421 منصور محمد عبيد القعود 250.00                
SA00213881 راشد بن محمد بن عبد+ اباالخيل 250.00                
SA00198432 عV بن عبد+ بن عV المنصور 150.00                
SA00306914 صباح بنت عبد+ بن عV بن عفيف 250.00                
SA00136654 6ى محمد بن فيصل بن عوده الع[6 157.50                
KW00061423 ريم فارس  ف[6 هذال 10.00                   
SA00995411 + G]خالد بن محمد بن عبدالقادر خ 176.00                
SA00690071 احمد بن حمد بن محمد الداود 80.40                   
SA00786611 وائل بن سعد بن عبدالعزيز الراشد 279.50                
SA00687912 6 النعيم GHبن عبداللطيف بن حس Mنا 155.00                
SA00319755 Eالقوي Vاحمد بن صالح بن ع 108.70                
SA00942803  O]احمد بن عبد+ بن محمد الج 200.00                
SA00128743 فيصل بن محمد بن سعيد بن كدسه 50.00                   
SA00597515 ين O]سعد ابن محمد ابن عبد+ الج 250.00                
SA00188428 عوض  بن عV بن م� القحطا67  104.00                
SA00235989 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الغامدي 15.30                   
SA00652045 يوسف بن باقر بن عبد+ القطان 100.10                
SA00968511 م6r بنت عبدرب الرسول بن احمد العلقم 15.00                   
SA00287257 ى G]نايف بن زيدان بن مزيد المط 205.00                



SA00657483 اك O]هيفاء بنت حمود بن عبد+ ال 1,410.20            
SA00774543 ابراهيم عبدالرحمن ناM الفايز 2,211.70            
SA00524859 فهد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن المقرن 2,044.00            
SA00286371 سعد بن محمد بن عبد+ الفواز 6.00                      
SA00129874 محمد عبد+ ناM الحميد 168.10                
SA00196249 6ى فايز كاسب عايد الع[6 133.00                
SA00077855 6ى صكب بن محمد بن غضبان الع[6 73.00                   
SA00233217 عمر بن ابراهيم بن عV السكران 100.00                
SA00640347 محمد بن مشنان بن سعود القبا67  16.50                   
SA00492554 رشود بن سعد بن عيj القويزا67  5,107.30            
SA00547588 عمر بن حامد بن عبدالكريم الفائز 17.00                   
SA00363250 تر� ابراهيم عبدالعزيز السمارى 821.60                
SA00471563 ى G]عبد+ بن نجاء بن عواد المط 223.80                
SA00730201 ابتسام بنت محمد بن عبدالرحمن العيبان 400.00                
SA00506077 Eالسبي Mمحمد بن فهيد بن نا 204.20                
SA61005262 عبدالرحمن بن صالح بن ابراهيم المرزو��  50.00                   
SA00953725  U

6̂ رياض  ناM عبد+ العري 56.40                   
SA00674319 عمر بن عبد+ بن عمر عبدالجبار 1,085.00            
SA00651702  O]ندى بنت عبد+ بن ابراهيم الج 25.00                   
SA00673495 هديل بنت محمد بن سليمان القا�6  3,666.00            
SA00056713 6 العبد+ GHابن حس V6 ابن ع GHحس 82.70                   
SA00976252 Vالنخ V6 بن ع GHعبداالله بن حس 240.00                
SA00255916 محمد بن سليمان بن حمد السحيم 50.50                   
SA00765890 صالح بن ناM بن عبد+ المسلم 1,160.60            
SA00654840 نايف بن خالد بن ضحيان البق� 54.90                   
SA00387815  Oخالد بن عبد+ بن عبده عوا� 107.50                
SA00231856 Eماجد عبد+ عكيدان السبي 686.00                
SA00097586 سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجار+ 240.00                
SA00356862  6 GHعبد+ بن سعود بن احمد الحم 214.50                
SA00990182 صالح بن محمد بن عبدالكريم العرف 46.00                   
SA00575582 6ى بندر بن ولج بن ش� الع[6 187.00                
SA00917156 مفلح بن فهد بن محمد القحطا67  90.50                   
SA00854203 6ى عبد+ بن عV بن شبيكان الع[6 192.00                
SA00286526 سعيد بن سعد بن سعيد المطوع 791.80                
SA00163875 جاسم بن محمد بن هالل ال مطر 50.00                   
SA00658377 6ى سالم محسن صياح الع[6 135.80                
SA00954331 عبد+ بن سعيد بن فهاد شبيب 215.00                
SA00118651  Orتر� بن شبيب بن فرج العتي 100.00                
SA00075418 فواز بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن عيبان 250.00                
SA00340787 رائد سليمان عبدالعزيز الحيدر 55.00                   
SA00676634 سليمان بن عبدالعزيز بن احمد الحيدر 50.00                   
SA00426875 ابراهيم بن عبد+ ابراهيم الدو�6  2,936.40            
SA00072510  Orبندر بن دباس  بن دايخ العتي 1,683.20            
SA00532106 معاذ بن ابراهيم بن نجم الحزا¦ 397.00                
SA00356121 ى G]خالد بن رجاء بن مسعد المط 316.10                
SA00345720 سعد بن مطر بن سعود الرو��  11.40                   
SA00450328  Orعجالن بن سعود بن رجاء العتي 18.50                   
SA00658344 محمد بن عبدالعزيز بن حمد الرميخا67  1.50                      
SA00933267 6 الوعله GHعايض  بن صالح حس 19.00                   
JO88445511  6 GHمحمد كمال عبد+ حس 390.00                
SA07742390  U

فايز بن ناM بن فايز العار�6 100.30                
SA00995503 اك O]خالد عبدالرحمن  محمد ال 300.00                



SA00052134 فهد بن علبش  بن عبد+ الدو�ى 150.00                
SA00652982 محمد بن زعل بن عV المطر�6  2.00                      
SA00094541  Orنايف بن شويط بن منا� العتي 485.00                
SA00776181 امل بنت حمد بن عبدالعزيز رويشد 589.80                
SA00651614 عبوش بن محمد بن سعود العبوش 100.00                
SA00268641  6̂ عيj محمد حمد ظ 100.00                
SA00171871 مشعل بن عبد+ بن سارى الرو��  2.80                      
SA00129864 فهد بن عبدالعزيز بن محمد فريان 10.00                   
SA00554412 سعيد بن صالح بن عبد+ األحمري 80.50                   
SA00750377 6ى فالح بن ناوى بن سالم الع[6 150.00                
SA00789553  Orتر� بن منصور بن عايض  العتي 60.00                   
SA00764533 6ى عV بن مالش بن مطلق الع[6 860.00                
SA00137681 محمد بن حمد بن ابراهيم الضويلع 200.00                
SA00809973 Vعبد+ بن عبدالمحسن بن محمد الغفي 4,539.90            
SA00853259 خالد بن سليمان بن صالح المحيسن 40.00                   
SA00322614 ابراهيم بن عبد+ احمد الصائغ 215.00                
SA00199173 عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المحبو 23.50                   
SA00698574 زابن بن فهد بن فارس  القحطا67  2,711.90            
SA00259812 سلمان راشد عبد+ الفرزان 300.00                
SA00986530 منصور بن عبد+ بن محمد المانع 175.00                
SA00885319 خالد بن محمد بن عبدالعزيز الواصل 70.00                   
SA00321548 6ى سا¦ بن صقر بن حلبوث الع[6 31.70                   
SA00535046  6̂ خالد بن سعود بن محمد العري 598.50                
SA00236550 محمد عبد+ عبدالرحمن المحفوظ 210.00                
SA00878524  Orالعتي Mمحمد عبدالرحمن نا 0.50                      
SA00128373 عبدالرحمن بن صالح بن عبد+ النمر 969.70                
SA00978547 ى G]مساعد بن سعد بن سميليل المط 100.00                
SA00984371 ى G]احمد بن محمد بن عبد+ العس 18.20                   
SA00235971 فهد بن عV بن عبد+ الفرزان 109.60                
SA00154091 Mبن عبد+ بن عبدالعزيز النا Mنا 349.00                
SA00542384  6rتر� بن سعد بن ابراهيم بن مهي 50.00                   
SA00879588 خالد بن فارس  بن ناM اال يداء 194.00                
SA00140890 حمود بن ناM بن عبد+ القحطا67  100.00                
SA00167785  G]سليمان بن عبدالرحمن بن فهد النم 356.90                
SA00674055  6̂ سعد بن عبدالرحمن بن مل¥ العري 2,220.00            
SA00746580 عطا+ بن محمد بن عطا+ القحطا67  88.80                   
SA00192133  Orجدى بن سهيل بن مفحص  العتي 12.00                   
SA00569393 صالح بن محمد بن صالح الزهرا67  143.00                
SA00425866 عبد+ بن صالح بن عبد+ الفرزان 170.00                
SA00923710 فايز عبدالرحمن ناM يوسف 170.00                
SA00857474 عبدالهادى عايض  ث6r  الدو�ى 220.00                
SA00192548 Mمحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم النا 100.00                
SA00475821  _jخالد بن عبدالعزيز بن عبد+ الحري 491.00                
SA00022527 عبدالمجيد ابراهيم محمد الصبي� 970.00                
SA00555484  Orفهد بن عبد+ بن مطر العتي 50.00                   
SA00198410  6̂ عبد+ ابراهيم عبد+ جلمود العري 50.00                   
SA00658578 ه G]متعب بن نادر بن مجيديع بن عم 150.00                
SA00750360 عبدالرحمن بن محمد بن براهيم الطخيس 45.00                   
SA00657899 احمد بن محمد بن احمد العباد 25.00                   
SA22449787  Grنايف بن سعد بن محمد اليح 175.00                
SA00136582  Orزيد بن دحيم بن سعود العتي 50.00                   
SA00670499 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الحصان 50.00                   



SA00754533  Oبن عبدالرحمن العجا� Vعبدالعزيز بن ع 350.00                
SA22487745 عبد+ بن محمد بن ابراهيم الجريس 100.00                
SA00165289  Orى العتي G]ماشع زبن المغ Mنا 60.00                   
SA00897622  6̂ سعد بن محمد ابن بتال النتي 60.00                   
SA00236299 عبد+ بن محمد بن راشد نصيف 69.00                   
SA00075482  6̂ فهد بن حشان بن عائش  النتي 260.70                
SA00625633 تر� بن ناM بن محمد الدو�ى 350.00                
SA00475541 يان 6 عبد+ بن حماد بن عبد+ ال[6 100.00                
SA00769359 فيصل بن سعد بن فيصل الدو�ى 30.00                   
SA00783619 ى G]الكث Vبن محمد بن ع Vع 14.50                   
SA00265527 فهد عبدالعزيز محمد المغيصيب 168.20                
SA00878157 بندر بن سعد بن مساعد الهاجرى 0.10                      
SA00526199 Vبن حمود بن مشعان السه Mنا 50.00                   
SA00241157 منصور بن زيد بن سعود المانع 1,700.00            
SA00964597 حزام بن حمود بن محمد بن قرمله 700.00                
SA00284879 محمد بن عبد+ بن عبدالرحمن النافع 68.00                   
SA00787521 احمد بن محمد بن سليمان العصي� 138.20                
SA00064511 سعود بن عبدالعزيز بن شايع الم̀و 115.00                
SA00825218 ̀ الشايع فهد بن عبدالرحمن بن مو 100.00                
SA00451233  �rمحمد بن سالم بن سعيد البي 100.00                
SA00773312 عبد+ بن مبارك بن عبدالرحمن العاص� 410.00                
SA00982158 ريان بن عبد+ بن ناM الحميد 25.00                   
SA00187711 Eعامر بن راجح بن عامر السبي 216.70                
SA00197642 مفلح بن محمد بن محمد القر67  100.00                
SA00845871 محمد بن عبد+ بن ابراهيم الشويش 355.00                
SA00152598 Eنواف بن حمد بن قرينيس  السبي 511.20                
SA00289762 سعد بن عV بن محمد المنيع 30.00                   
SA00198122 مبارك خصيوى محماس  الحا�6  35.00                   
SA00852269 ى G]منيف بن غزاى بن شالح المط 1,607.00            
SA00967402 ى G]المط G]سعود بن منور بن من 80.00                   
SA00522651 Eالجوهره بنت عبد+ بن عبدالعزيز الجوي 700.00                
SA00106520  6̂ حمد بن عبد+ بن محمد العري 245.00                
SA00032155 احمد بن عبدالكريم بن عبد+ السيار 175.50                
SA00896788 wمجدى بن حمزه بن مجيد الحما 100.00                
SA00058111 محمد بن عبد+ بن سعيد السيد 939.90                
SA00287616 وليد عبد+ زيد المسلم 596.50                
SA00653411 6 العبا` GH6̂ بن حشمت بن عبدالمع مصط 100.00                
SA00884975 احمد بن محمد رابع بن محمد ثا67 الهوساوى 2.00                      
SA00097102 احمد بن محمد بن محسن البكرى 250.00                
SA00351646 عبد+ بن فرحان بن حسن الغامدى 230.00                
SA00675644 نايف بن عبد+ بن حسن السويدا67  216.90                
SA00235612 احمد بن عV بن عبد+ ال مدن 101.50                
SA00653623 6 بن عV بن عبد+ ال عطيه GHحس 142.00                
SA00874430 حسن بن عV بن محسن المرهون 200.00                
SA07123658 فيصل بن سلمان بن ابراهيم العيد 970.80                
SA00372184 طال ل بن سلمان بن ابراهيم ال عيد 100.00                
SA00929103 نذير عبد+ عبد+ السنان 287.00                
SA00985044 نذير بن عدنان بن محمد الشاخورى 46.50                   
SA00859466 شماء بنت محمد بن سيف السيف 41.20                   
SA02319056 ̀ المحمد سالم ايمن بن جواد بن مو 50.00                   
SA00236560 6 ابن احمد ابن محمد الهالل GHحس 100.00                
SA00621458 ̀ ابن احمد الحماده توفيق ابن مو 43.40                   



SA00875400 خالد بن ناM بن خالد الملحم 236.50                
SA00045628 ايمن محمد صالح الملحم 24.90                   
SA00674920 6 الجويهر GHمحمد بن عبد+ بن حس 100.00                
SA00026377 6̂ ابن عبدالمحسن الحويكم حيدر ابن مصط 14.50                   
SA00283621 V6 بوع GHبن محمد بن حس Vع 100.00                
SA00050201 نا�O بن عV بن ابراهيم الخليف 206.40                
SA00531048 هند بنت ابراهيم بن عبد+ ال الشيخ 1,547.50            
SA00346086  Orالعتي Vسعود بن راشد بن ع 74.90                   
SA00112391 عبد+ بن محمد بن سعد ابو مالك 203.20                
SA00862523 سعد بن عبيد بن عبد+ الرويس 600.00                
SA00823552  Orالعتي Vسعد بن راشد بن ع 80.00                   
SA00171548 سعود بن عبد+ بن محمد الرويه 75.00                   
SA00665450  6̂ معتوق بن ابراهيم بن عبدالمحسن القطي 14.00                   
SA00648468 سعود بن صالح بن دخيل الحمد 300.00                
SA00902198 مزيد بن داواد بن سليمان الفايز 110.00                
SA00295671 حسن بن محمد بن ناM التمي� 220.00                
SA00991565 مبارك بن زيد بن ناM الضيفان 145.60                
SA00416924 بداح بن طاحوس  بن بداح الدو�ى 50.00                   
SA00856630 6 قطان GHنزار بن عوض  + بن حس 425.00                
SA00325684 منصور بن محمد بن منصور الكنعا67  171.50                
SA00754838 عبد+ محمد عبد+ الدو�ي 164.50                
SA00531282 وائل بن حسن بن محمد الزهرا67  44.10                   
SA00856799 Eهادى بن هزاع بن بنيان السبي 86.00                   
SA00456991 عبد+ عبدالرحمن محمد البداح 422.80                
SA00298635 محمد بن ناM بن محمد التمي� 99.50                   
SA00652139 خالد بن عبد+ بن عV العجالن 73.60                   
SA00187541 jابوطالب محمد مشهور قي 40.10                   
SA00778891 فالح بن فهد بن محمد الدو�ى 50.00                   
SA00751712 Vعبد+ بن سعد بن هزاع السه 30.00                   
SA00237899  Oحبيش  الخر� Vحبيش  ع 650.00                
SA00750457 منيع بن عبيد بن منيع الخليوى 100.00                
SA00717432 محمد بن حمد بن عبد+ الهويمل 132.00                
SA00139871 ى G]بن بدر المط Mنا¦ بن نا 25.00                   
SA00075133  Orبن سعود بن فالح العتي Vع 290.00                
SA00129871  O7الحبا Mبن فهيد بن نا Mنا 39.70                   
SA00227252 يم سليمان بن ابراهيم بن محمد ال�_ 157.50                
SA00654581 سلمان بن حمود بن فهيد الهدالء 300.00                
SA00589654 مرداس  بن محمد بن معيكل الدو�ى 2,500.00            
SA00192646 عبدالمحسن بن سعد بن بتال الدو�ى 220.00                
SA00857896 ناM بن عبدالعزيز بن ناM الحقبا67  20.00                   
SA00536204 فهد بن محمد بن ابراهيم اباالحسن 30.00                   
SA00157423 خالد محمد ابراهيم ابا الحسن 849.10                
SA00384526 يه هادى بن مهدى بن عبد+ ال �_ 0.50                      
SA00159398 مستور عبدالواحد محمد الزاهرى 50.00                   
SA00691471 6 بن محمد الخليفه GHمنيع بن حس 200.00                
SA00789542 ى G]6 المطoخالد بن صقر بن خ 50.00                   
SA00645847 محمد بن عبد+ بن حسن الدروره 1,123.00            
SA00079840 عبدرب االم[G بن عV بن حسن القطان 700.00                
SA00556644 عUV بن محمد بن عUV الحمدان 1,462.50            
SA00605944  6 �Hسليم بن احمد بن عبدالرحيم المم 15.00                   
SA00892598 عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن محسن الكويليت 51.90                   
SA00649577 خالد بن عبد+ بن عV العشبان 160.00                



SA00763329 ابراهيم بن شايع بن صالح النفيسه 100.00                
SA00252466 خالد بن عبدالعزيز بن عبد+ التمي� 180.00                
SA00098899 االم[G خالد بن بندر بن سلطان ال سعود 2,745.00            
SA00375548 ناM بن حسن بن عبدالرحمن العياف 37.00                   
SA00965687 ي� بن فنيس  بن حمد بن مشبب ال قريع 30.00                   
PS00255649 عبدالرحمن حسن سكجها 629.10                
SA00814551 فهد بن ابراهيم بن ناM العبدالسالم 1,075.00            
SA00796488 6 المقهوى GHتوفيق بن احمد بن حس 249.00                
SA00258547 صالح بن عطوى بن خالد العطوى 100.00                
SA00073259 ى G]محمد بن عمر بن سعيد الكث 50.00                   
SA00127433 ف بن صالح بن خنيفر الجعيد ا�_ 1,000.00            
SA00987921 محمد بن عبد+ بن محمد الجربوع 34.50                   
SA00066782  6̂ احمد بن عبد+ بن محمد العري 137.50                
SA00698625 6 بن مهدى ال مرار GHبن حس Vع 198.00                
SA00126582 6 بن عبدالقادر بن عالم تركستا67  GHمحمد ام 237.50                
SA00547249 سم[G بن يوسف بن سعيد عباس 21.70                   
SA00323466  6̂ 6 عابد الثق GHعادل بن جمال بن حس 4,113.40            
SA00064557 يوسف بن م� الدين بن شمس  الدين فاضل 107.50                
SA00139640  O7بن ي� مغر Vجالل بن ع 104.00                
SA00261853 Vعباس النخ Vقاسم ع 154.60                
SA00663216 عبدالرحمن بن احمد بن راشد الغامدى 148.00                
SA00189785 جمعان احمد جمعان ال سمها الغامدى 100.00                
SA00034534  Orالدري Vبن عبد+ بن ع Vع 603.90                
SA00549866 سلمان بن صالح بن محمد العبدالقادر 60.00                   
SA00518790 غازى بن محمد عV بن مبارك االحمدى 200.00                
SA00128921 بدر بن محمد بن عبد+ الغيثار 170.00                
SA00871545 فكريه حسن بكر قطب 193.50                
SA00748804 حمد بن راشد بن عومان المنجم 182.50                
SA00991053 ابتسام بنت سعيد بن عV الدو�ى 20.00                   
SA00994207 محمد بن عبد+ بن محمد ياقعر 15.00                   
CA00876542 HASSAN BAHLOUL 215.00                
SA00214545 هدايه + نعمه + محمد صالح 57.50                   
SA00979428 محمد حسن بن سليمان بن محمد حسن سبها67  34.00                   
SA00659234 صالح بن عبد+ بن صالح الغامدى 340.00                
SA00369405 محمد بن مصلح بن سلمان الشهرى 2,100.00            
SA00625123 عامر بن احمد بن عبهل ال حيدر 5.50                      
SA00165324  Orبن مصلح بن منصور العتي Mنا 174.00                
SA00748566 محمد بن صالح بن عV الغامدى 108.40                
SA00750554 خلف بن عبد+ بن نا�O الحقبا67  200.00                
SA00565932 احمد بن ناM بن احمد الشهرى 150.00                
SA00457629 عبد+ بن عV بن عبد+ الشهرى 210.00                
SA00993254 6 بن صالح بن عV ال سالم GHحس 890.00                
SA00650309 متعب بن زايد بن جميل العمرى 36.00                   
SA00785431 سم[G بن يوسف بن سلمان احمد 18.00                   
SA00027622 عبدالرحمن بن عبد+ بن نصار النصار 255.50                
SA00986359 عبدالعزيز بن محيسن بن عبدالرحمن المحيسن 213.30                
SA00998528 سامر بن سعيد بن محمود شعبان 70.00                   
SA00275553  6 GHقرص Vمحسن بن صالح بن ع 54.00                   
SA00214472 راشد بن احمد بن عبد+ الزهرا67  200.00                
PAK0067390 MOHAMMAD KHAN JUMA 1,551.00            
PS00785644 وليد فؤاد سليم برغوت 400.00                
SA00564418 حمود بن يحGr بن احمد اليحياوى 230.00                



CA00897733 TEWOLDE WOLDEABZGI 300.00                
SA00871389 سا¦ بن محمد بن سعيد سعد 1,503.20            
SA00595844 عبدالعزيز بن عبد+ بن محمد الغامدى 400.00                
SA00198766 احمد بن محمد بن سعيد باديب 1,590.00            
SA00188766 جميل بن زامل بن محمدجميل ابوزيد 20.00                   
SA00578964 صالح بن سعيد بن ابوبكر باوزير 1,500.00            
SA00336114 ̀ بن عبد+ الشهرى صديق بن مو 48.00                   
SA00086533 ريان بن محمد بن حامد فائز 390.00                
SA00748702  Oعبدالرحمن بن عبد+ بن محمد العجا� 160.00                
SA00129085 ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح 645.00                
SA00256391 عبد+ بن عمر بن محمد بن الدن 4,330.00            
SA00412397 وليد بن عبد+ بن عبدالقادر قزاز 25.00                   
SA00256699 وديع بن محمد بن حسن بن صديق رشوان 407.50                
SA00875215 محمد بن صالح بن عV الحقبا67  800.00                
SA00121478 يوسف بن احمد بن محمد الهديان 300.00                
YE00659678 سعيد محمد احمد بن سنكر 50.00                   
SA00625922 الطيب الطا7¤ بن محمد بن عطا¹ الياس 120.00                
SA00271531 صالح بن حسن بن حسن ال مقبول 700.00                
SA00264840 سعيد بن احمد بن غابش  الغامدى 520.00                
SA55651565 خالد بن محمد ي� بن هدايه العلم 441.50                
SA00256589 يف سعود محمد عUV محمد �_ 60.00                   
SA00428810 عبدالرحمن بن عبد+ بن عV خواجه 486.20                
SA00758491 نايف بن عV بن عمر باعشن 25.00                   
SA00294717 عبد+ بن عبدالعزيز بن ابراهيم القا�6  5.40                      
SA00462746 خالد بن هاشم بن صالح الغامدى 436.40                
SA00598524 وائل بن ابراهيم بن عبدالرحمن الجبهان 830.00                
SA00624491 هان ابن مسفر الغامدى مسفر ابن �_ 25.40                   
SA00345687 ابراهيم بن محمد بن عبد+ الغامدى 100.00                
SA00650102  O7الحرا Vعبد+ بن حسن بن ع 164.70                
SA00349876 ى G]فهد بن عبد+ بن عبدالرحمن المغ 280.00                
SA00782510 6 محمد العبا` GHعبداالله حس 129.00                
SA00694857 ̀_ بن احمد المهنا محمد بن نا 100.00                
SA00145281 طارق بن محمد عV بن اسماعيل اسماعيل 85.00                   
SA00846497 سعود بن عوض  بن عيد الحار�7  200.00                
SA00175842 علوى بن احمد بن محمد الحامد 156.90                
SA00052899  6rعبد+ بن سعيد بن محمد باشني 107.50                
SA00975581 6 ال نصيب GHنايف بن جابر بن حس 200.00                
SA67187204 وئام بنت حامد بن محمد فطا67  26.80                   
SA00124774 مازن بن يحGr بن حسن غنيم 25.00                   
SA00269894 طارق بن عثمان بن ابراهيم الفضل 10.00                   
SA00256299 احمد بن صالح بن احمد الغامدى 100.00                
SA00124531  O7خالد بن عباس  بن عمر المغر 180.00                
SA00582166 محمد بن سعيد بن محمد بافيل 322.50                
SA00023570  O76 بنت محمد بن عليان الحر GHحن 746.10                
SA00965317  Orعبدالرحمن بن نايف بن علوش  العتي 100.00                
SA00837965 هشام بن حمدان بن محمد باحمدان 60.00                   
SA00622170 عV بن احمد بن حمدان الغامدى 100.00                
SA00664789 عبدالرحمن بن احمد بن شلوان الغامدى 116.60                
SA00236551 نبيل حمزه احمد النبها67  103.50                
SA00218540 عبد+ بن عثمان بن عبدالكريم سنبل 82.00                   
SA00748190 عبد+ بن عبدالرحمن بن صالح الشهرى 30.00                   
SA00231578 صالح بن مهدى بن محمد ال زمانان 123.50                



SA00863710 محمد عبدالرحمن محمد الصفار 1,650.00            
SA00521643 خالد بن احمد بن شخص  الزهرا67  110.00                
SA00675548 يف كا�7 ال�_ O]ال G]محمد ابن عثمان ابن نص 572.00                
SA00549980 ق G]حل� بن عثمان بن عبدالرحمن ف 200.00                
SA00748845  Orفواز بن عاتق بن ضاوى العتي 300.00                
SA00985302 عابد بن سند بن مشلش  البق� 45.40                   
SA00346732 عيj بن حبيب بن عيj السالم 2.00                      
SA00753902  G]6 ال عف GHهادى محمد حس 138.10                
SA00996187 احمد بن صالح بن احمد الهما¦ 1,000.00            
SA00923614 فيصل بن قاعد بن بجاد ابو خشيم 100.00                
SA00856623 عبدالرحيم بن حميد بن احمد الطل� 168.00                
SA00492538 عV بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد 200.00                
SA00652592 Mبن خليفه النا Oبن ح� Vع 302.00                
SA00896739 6ى عامر بن خليف بن سطام الع[6 2,200.00            
SA00990912 خالد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز النعيم 40.00                   
SA00745855 عبداللطيف بن صالح بن عبد+ الشا¦ 100.00                
SA00985465 عبدالعزيز بن احمد بن ابراهيم اعجي� 72.40                   
SA00815424 محمد بداح فهد الهاجرى 28.00                   
SA00891765 محمد اذعار محمد الهاجرى 14.30                   
SA00295861  O7بن محمد بن عبد+ الكرا Vع 100.00                
SA00239765 خالد بن منصور بن محمد القرعاوى 49.00                   
SA00786655 حمزه بن هاشم بن صالح الفلفل 33.20                   
SA00475837 oبن حسن النوي jيده بن عي _� 106.80                
SA00654832 عV بن احمد بن ابراهيم النغموش 21.30                   
SA00928376 غرم + ابن سعيد ابن عبدالرحيم الغامدى 9.00                      
SA00997232 جاسم بن احمد بن عV الحايك 100.00                
SA00568966 م6r بنت محمد صالح بن جميل عاشور 318.00                
SA00158714 خالد بن عبد+ بن عV المعلم 55.50                   
SA00375842 احمد بن مهدى بن مانع اليا¦ 455.00                
SA00957133 اسامه بن احمد بن محمد جنادى 91.50                   
SA00912652 فؤاد بن محمد صالح بن جميل عاشور 238.60                
SA00876645 مصعب بن عبدالقادر بن جاسم الجامع 64.50                   
SA00341527 رائد بن محمد بن عيj الزاير 381.80                
SA00214141 عبد+ بن عبدالرحمن بن محمد العمودى 105.00                
SA00846637 عV بن صالح بن عائض  رباع 20.00                   
SA00645642 Vالبوع ̀ نعيمه عبد+ مو 57.50                   
CA00483991 FOZI SYED SULTAN 486.50                
SA00749983  Oمهند بن جاسم بن عامر الح� 450.00                
CA00564430 FERHAN YOUSUF AHMED 150.00                
SA00249977 محمد بن سعيد بن محمد الزهرا67  175.00                
SA00983324 6̂ بن ابراهيم بن احمد الحماده مصط 150.00                
SA00955463 خالد بن عV بن عV الزاير 75.00                   
SA00784121 ديانه بنت سعيد بن حسن العبدالجبار 42.50                   
SA00905644 محمد بن عبدالحميد بن سلمان العييد 64.50                   
SA00085203  Orبن بندر العتي G]بندر بن عم 36.00                   
SA00654564 عون بن عبد+ بن احمد خميس 190.00                
SA00454518 عبدالمحسن حسن عبد+ الدليجان 150.00                
SA00993712 6 هادى المرى GHطالل حس 526.70                
SA00836513 عدنان يوسف فهد الهالل 39.00                   
SA00998056 يوسف بن ماجد بن يوسف الهاشم 47.00                   
SA00065048 ابراهيم بن حسن بن م§ ال سلهام 24.00                   
SA00987562 سم[G بن عV بن ناM البندر 80.00                   



SA00226151 عV بن محمد بن مانع القحطا67  129.00                
SA00484656 6 الجفرى GHعبد+ محمد حس 2,100.00            
SA00863214  U

6 بن صالح الطوير�� GHبن حس UVع 7,655.00            
SA00027625 6ى G]رشا بنت عبدالمنعم بن عبدالعزيز العن 80.00                   
SA00650567 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز 176.00                
SA00475936 عادل بن سليمان بن حمد الحامد 1,182.50            
SA00248482 ي G]غازي عقيل نافع المط 402.50                
SA00658422 جهاد بن سلمان بن محمد ال كاظم 74.80                   
SA00748533 بشار بن سعيد بن حسن العبدالجبار 200.00                
SA00228446 عادل خالد سلمان الصبغ 142.00                
SA00654552 سم[G عبد+ سلمان القصاب 50.00                   
SA00515810 محمد مصلح مدهش  العليا67  175.00                
SA00154232 عV بن عبد+ بن عV الهالل 200.00                
SA00650373 محمد بن عبد+ بن محمد الفرج 200.00                
SA00423320 عV بن عبود بن عمر محمد 40.00                   
SA00995611 قيس  بن يوسف بن اسماعيل ال اسماعيل 51.70                   
SA00654237 6 بن محمد بن نائب ال منصور GHحس 54.50                   
SA00097754 اسامه بن عبدال� بن محمد صالح النهاش 300.00                
SA00746317 احمد بن معتوق بن عV ال عيد 60.00                   
SA00998728  G]الخض Vماهر بن خليفه بن ع 75.00                   
SA00864516 oبن عبد+ ال ن Orعماد بن عبدرب الن 150.00                
SA00692155 حبيب بن حسن بن عV الصفار 40.00                   
SA00318265 مازن بن عدنان بن يوسف الهالل 42.00                   
SA00475897 عبدالمحسن بن حبيب بن حسن ال مطر 25.00                   
SA00287601 رقيه بنت عبد+ بن عبد+ السنان 128.40                
SA00874530 اب 6oمهند بن احمد بن عبدالعزيز ال 100.00                
SA00326800 محمد بن عبدالعزيز بن سالم العبد العزيز 6.20                      
SA00039654 6 صالح OHال ̀ ̀ بن حسن بن مو مو 50.00                   
SA00256388 عV بن ابراهيم بن عبد+ المنيان 113.90                
SA00961432 م6r بنت محمد بن احمد المنيف 30.00                   
IE00066585 THEREZE WARD OR PATRICK OR RAYMOND 51.20                   
SA00687745 صالح بن احمد بن حسن العبدالجبار 14.20                   
SA00798610 مريسن بن مبارك بن مريسن الهاجرى 55.00                   
SA00691722 محمد بن عV بن سلمان الهاجرى 50.00                   
SA00401702 تغريد بنت سعدالدين بن محمد غزاله 25.00                   
SA00745114 مهدى بن عبد+ بن عV عبيد اليوسف 100.00                
SA00939847 عبدالخالق بن محمد بن احمد الغامدى 367.80                
SA00875413 سا¦ بن فهد بن عبد+ البوبدر 36.00                   
SA00693175 6  القطان GH6 بن عبد+ حس GHحس 115.00                
SA00527455 حسن بن مانع بن دهيم الدو�ى 232.70                
SA00698855 محمد بن عبد+ بن عبدرب الرسول بن عبدى 249.80                
SA00062800 فيصل بن محمد بن سليمان الصب� 397.50                
SA00119752 Vالعقي Vبن ع Eمهند بن زيل 90.00                   
SA00548671 عV بن ناM بن مصلح ال عباس 19.00                   
SA00532109 ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العسكر 744.10                
SA00036120 منصور بن عV بن عبد+ العواد 578.70                
SA00893022 حسن بن عبد+ بن صالح الحسن 44.00                   
SA00213212 عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم المعقل 6.30                      
SA00885621 Eمحمد بن مبارك بن سلطان السبي 160.00                
SA00698641 احمد بن باتل بن عV العليان 154.40                
SA00636595 غازى بن عبدالعزيز بن احمد العويس 100.00                
SA00197190 عV عبدالمحسن سلمان العليوى 80.00                   



SA00963357 wخالد بن محمود احمد الصوما 0.80                      
SA00875298 يان الدو�ى عبدالعزيز بن ماجد بن �_ 100.00                
SA00578613 عويضه بن مسعود بن عويضه ال سليمان 2,697.10            
SA00164344 ح�O جاسم عيj ال سليم 362.60                
SA00991571 حمد بن عبد+ بن محمد الخالدى 100.00                
SA00975541 6 ال مهنا GHاحمد بن طاهر بن حس 150.00                
SA00875542 محمد بن احمد بن طاهر ال مهنا 100.00                
SA00635977 عتيق بن احمد بن عبيد العمرى 50.00                   
SA00658527 عV بن سعد بن عV الغامدى 106.00                
SA00814525 محمد بن دوحان بن هادى ال دوحان 298.70                
SA00276344  Orمحمد بن حمد بن عبد+ العتي 301.90                
SA00125676 فهد بن سعود بن عبدالعزيز المبارك 29.00                   
SA00317861 مهدى بن محسن بن صالح ال محسن 97.00                   
SA00094213 Vمحروس  بن ابراهيم بن احمد الع 189.40                
SA00094699 محمد بن طاهر بن محمد الجميعه 100.00                
SA00194745 وليد بن عطيه بن محمد العطيه 10.80                   
SA00192532 6ى خلف بن سلمان بن مطر الع[6 20.00                   
SA00649867 محمد بن ابراهيم بن محمد ال عيد 50.00                   
SA00758525 محمد بن يحGr بن صغ[G اليا¦ 75.00                   
SA00917255 را¦ بن احمد بن عV العبدالمحسن 215.00                
SA00029987 سلمان بن محمد بن سلمان العصيل 100.00                
SA00959863 هاشم بن كاظم بن عV الهاشم 105.60                
SA00623189 رجاء بن هادى بن رجاء الهاجرى 99.00                   
SA00526599 عبدالحميد بن عV بن منصور العبدالجبار 97.00                   
SA00259622 عامر بن حسن بن عامر ال دغرير 100.00                
SA00025679 6 بن مهدى بن عبد+ االسود GHام 100.00                
SA00915432  6 GHمحمد بن مبارك بن سالم البوعين 107.40                
SA00876255 راشد بن عV بن راشد ال ضاوى 100.00                
SA00122330  6 G]بن محمد المف Vعبدالعزيز بن ع 55.80                   
SA00658646 حامد بن محمد بن معيض  القحطا67  800.00                
SA00245768 V6̂ سح 6 بن منصور بن مصط GHحس 61.00                   
SA00255961 6̂ عبد+ حسن الحميدى مصط 19.00                   
SA00196256 bكمال بن يوسف بن كاظم المر 27.50                   
SA00135485 زهره بنت ماجد بن عبد+ ال جواد 3.00                      
SA00129844 عماد بن سعيد بن قاسم المحاسنه 120.50                
SA00764522 من[G بن سعود بن صالح ابو السعود 640.00                
SA00189523 بدر بن سالم بن محمد المحامض 19.50                   
SA00197601 فهد بتال حشان الدو�ى 130.00                
SA00134265 مدهش  بن عامر بن بتال الدو�ى 100.00                
SA00591051 عبد+ بن حمدان بن �يع ال�يع 2,353.40            
SA00817256 Vبن منصور بن سلمان الع Vع 810.00                
SA00971584 ان 6 G]بن عبد+ بن عبد+ العن Vع 50.00                   
SA00817522 سا¦ جواد سلمان المسعود 215.00                
SA00729470 مسعود بن سالم بن عV الغامدى 210.00                
SA00213472 صالح بن ي� بن احمد ال فنيس 130.00                
SA22975524 6 بن احمد العباد GHعبد+ بن حس 200.00                
SA00146816 عماد بن انور بن عبدالحميد فلمبان 100.00                
SA00547781 عيj ابن عبد+ ابن عيj العتيق 180.00                
SA00996135 سا¦ بن سعد بن محمد المعجل 7,900.10            
SA00265181 ماجد بن عV بن طاهر الرشيد 215.00                
SA00528644 wالد Vمحمد بن مهدى بن ع 17.50                   
SA00569782  6̂ جميل بن عبد+ بن محمد الملي 215.00                



SA00217780  _jهشام بن عبداالله بن محمد البق 172.00                
SA00143338 جمال بن عبدالرحمن بن مهنا الدو�ى 100.00                
SA00174574 عبدالعزيز بن محمد بن دخيل التما¦ 477.00                
SA00256965 عبدالعزيز محمد احمد السعد 3,998.50            
SA00232565  UV6 احمد ع GH6 حس GHياس 5.30                      
SA00126400 6 بن حسن بن محمد الحا�O محمد GHام 100.00                
SA00857624 Vمحمد بن عبد+ بن حسن المحمدع 160.00                
SA00581599 حسن بن سلمان بن عV النمر 40.00                   
SA00563141 Mاحمد بن محمد بن حسن النا 200.00                
SA00998583 فوزى بن حبيب بن عبد+ الزويد 38.40                   
SA00875848  _jفالح محمد عون البي 25.60                   
SA00875631 Vالعقي Vاحمد بن عبد+ بن ع 100.00                
SA00968755 V6 المحمدع GHيا� بن احمد بن حس 9.40                      
SA00214078 شفيق بن احمد بن عبدرب النOr ال رميح 28.00                   
SA00366171 سالم بن صالح بن عV ال داغش الغامدى 174.00                
SA00294603  Oمحمد بن عبدرب الرسول بن يوسف ال حا� 168.70                
SA00565984 6 بن عV السلمان GHاحمد بن ياس 50.00                   
SA00218652 عبد+ بن عبدالعزيز بن عبد+ الزامل 100.00                
SA00361744 محمد بن عبد+ بن يوسف االربش 82.20                   
SA00325410 عV بن محمد بن عV السلطان 50.00                   
SA00595317 ماجد بن حسن بن سلمان الهاشم 55.00                   
SA00168973 صالح بن عV بن محمد القدي� 100.00                
SA00231500 6 التحو GHانور بن جواد بن ياس 623.10                
SA00199143 ى G]بن صالح المط G]فواز بن شق 300.00                
SA00185271 منال بنت محمد بن عيj العسكر 385.00                
SA07124585  6 GHبليغ بن قاسم بن م§ ال ابا حس 120.00                
SA00478624 رياض  بن احمد بن عV المسلم 110.00                
SA00181238 محمد بن عV بن طاهر الحداد 40.00                   
SA00064211  Orتر� بن محمد بن عبيد الكع 138.00                
SA00681765 اك O]محمد بن عبداللطيف بن محسن ال 20.10                   
SA00056688 ان O]الج Vنجيه بنت صالح بن ع 150.00                
SA00368192 حسن بن فهد بن عبد+ المؤمن 2,787.80            
SA00378229 6 بن فهد بن عبد+ المؤمن GHحس 759.30                
SA00641258 Vعبد+ بن حسن بن عبد+ المحمدع 243.00                
SA00478942 محمد بن مسفر بن عV القحطا67  100.00                
SA00050850 حسن بن سلمان بن احمد العبدالعزيز 742.60                
SA55978814 عادل بن عبد+ بن سعيد الغامدى 92.50                   
SA00031025 ناM بن محمد بن عبدالرحمن الغامدى 58.00                   
SA00286497 ابراهيم بن صالح بن عV الفهيد 90.00                   
SA00415671 عبدالغ6r بن عبد+ بن عبدالمحسن العبدال 100.40                
SA00516677 ̀ اال ريش احمد بن محمد بن مو 12.00                   
SA00197125 صادق م§U حسن ال غانم 10.00                   
SA00310560 حسن بن عV بن محمد الفرج 200.00                
SA00815232 6̂ محمد يعقوب الحمر الدو�ى لط 365.50                
SA00386428 ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدى 86.00                   
SA00129387 ى بنت منصور بن حسن غواص ب�_ 200.00                
SA00128509 راشد بن احمد بن راشد الورثان 100.00                
SA00997113 احمد بن عمر بن عبد+ الصمعا67  89.80                   
SA00937450 عبدالمحسن بن محمد بن عبدالمحسن الحسن 100.00                
SA00329096 كامل بن مسلم بن مهدى البورى 35.00                   
SA00750459 اهيم O]ايمن بن عبدالعظيم بن احمد ال 38.00                   
SA00357105 6 بن ابراهيم الدبيس GHمحمد بن حس 190.00                



SA00765637 حسام بن عبد+ بن محمد الخميس 100.00                
SA00844621 bخليل بن محمد بن احمد المرو 179.00                
SA00587965 جاسم بن محمد بن عبد+ الخليفه 250.00                
SA00387628 Vحسن بن عبد+ بن يوسف المحمد ع 64.50                   
SA09987639 سعيد بن ي� بن سعيد الغامدى 23.00                   
SA00152247 عبدالعزيز بن عبد+ بن محمد الرميح 730.00                
SA00879499 ى G]نش� بن عبدالهادى بن ثواب المط 88.50                   
SA22975544 دليم بن محمد بن سالم المال´ 1,020.00            
SA00675420  Orبندر بن مسلط بن حمد العتي 340.00                
SA00295045 6 الجهورى GHعبد+ بن صالح بن حس 197.50                
SA00069163 6 بن ناM بن عV البطاط GHحس 320.00                
SA00956996 ساره بنت عبدالمحسن بن عUV المومن 577.90                
SA00951360 سل� بنت عبدالمحسن بن عUV المومن 988.20                
SA00387625 V6 المحمد ع GHعبدالمجيد بن عبد+ بن حس 326.00                
SA00246522 خالد بن عبدالوهاب بن عV المومن 102.40                
SA00436494 6 ال ال شط GHابراهيم بن عباس  بن حس 50.00                   
SA00152771 محمد بن حمزه بن محمد الشهرى 45.00                   
SA00625331 عبدالعزيز بن عV بن صالح الشهرى 10.00                   
SA00995633 جواد بن سلمان بن سالم الشايب 91.00                   
SA00641249 سعيد بن بخيت بن محمد الزهرا67  31.80                   
SA00897211  G]عبد+ بن جعفر بن عبد+ االم 160.00                
SA00624813 سعدون بن ابراهيم بن سعدون السعدون 55.30                   
SA00127654 سليمان بن محمد بن سليمان السعدى 15.00                   
SA00453271 فالح بن حامد بن محمد القحطا67  950.00                
SA00946931 Eحمد بن سالم بن صالح السبي 100.00                
SA00568741 واثق با¹ ناM عUV المهناء 100.00                
SA00692174  G]االم Vعبدالعزيز بن عبد+ بن ع 190.00                
SA00548610 عبدالعزيز بن احمد بن محمد ال مرزوق 165.00                
SA00561861 6 الغريب GH6 بن حس GHجعفر بن حس 96.70                   
SA00988434 باقر بن عV بن عبد+ الخميس 124.70                
SA00634497 سا¦ بن عبد+ بن جوهر الدو�ى 410.00                
SA00451275 ز� بن عV بن احمد الماجد 27.60                   
SA00167245 ناM بن عبد+ بن عبدالوهاب الصايغ 1,546.70            
SA00816746 V6 المحمدع GHندى بنت احمد بن حس 542.40                
SA00889024 عبد+ بن عV بن احمد بن الماجد 44.20                   
SA22975514 عبدالقادر بن عV بن محسن ال يوسف 34.00                   
SA00456803 6 بن عV السلمان GHعبد+ بن ياس 50.00                   
SA00215480 بدر بن محمد بن سهل ال ضاعن 450.00                
SA00612459 ضيف + بن سعيد بن محمد الشهرا67  110.00                
SA00037524 محمد بن حسن بن عبداللطيف االربش 432.10                
SA00197256 عبدالمنعم بن حسن بن عبداللطيف االربش 134.00                
SA00903457 نسيم بن عيj بن مهدى القالف 32.00                   
SA00467802  O]عهود بنت عبدالعزيز ابن فهد الج 555.00                
SA00129322  6̂ عV بن عبدالكريم بن العبدالرحمن الخلي 50.00                   
SA00994308 بندر بن متعب بن محمد المطر 150.00                
SA00253900 نوره بنت مسلم بن محمد الشواف 105.00                
SA00524403 نغم بنت يعقوب بن احمد الخواش§ 16.00                   
SA00975542 ابراهيم بن فهد بن ابراهيم المعجل 980.00                
SA00386180 6 بن عV بوحليقه GHحبيب بن ياس 80.00                   
SA00556489 حسن عبد+ حسن المهنا 971.40                
SA00748565 نا�O بن عV بن طاهر الحنفوش 20.00                   
SA00569588 6 بن حسن المؤمن GHحسن بن حس 900.00                



SA00254788 عبدالرحمن بن خالد بن عبد+ الملحم 300.00                
SA00125596  Orخالد بن محمد بن دخيل العتي 150.50                
SA00120502 احمد بن ابراهيم بن احمد الصاغه 100.00                
SA00927537 جاسم بن حسن بن عV ال قواحمد 2,942.00            
SA00245321 jفاطمه بنت فهد بن حسن العي 60.00                   
SA00877135 6 بن عV بن احمد الصاغه GHحس 20.90                   
SA00987739 حسن بن احمد بن محمد بوجباره 89.40                   
SA00690075 را�6 بن حسن بن احمد المؤمن 215.00                
SA00478455 عV عبد+ عV السعيد 35.00                   
SA00037536 محمد بن عبد+ بن احمد العبدالعزيز 335.60                
SA00386258  6 GH6 بن محمد السم GHبن حس Vع 130.00                
SA00378748 صالح بن جواد بن احمد المؤمن 815.00                
SA00892536 اياد بن عبدالكريم بن جعفر المؤمن 53.80                   
SA00217578 جعفر بن عبد+ بن عV العبد+ 55.00                   
SA00133090  6 GHبوخمس �̂ 6 بن ابراهيم بن محمد ت GHحس 98.50                   
SA00512407 احمد بن عبد+ بن عبدالوهاب الصايغ 19.90                   
SA00658480 عبدالمحسن بن محمد بن عبد+ النمر 97.60                   
SA00541269 U حبيب O7 خالد بن عبدالوهاب بن منصور ال 561.90                
SA00863404 6 بو جباره GHشكرى بن حسن بن حس 150.00                
SA00456254 عبد+ بن قيس بن محمد الجامع 12.60                   
YE00129843 خالد محمد عبد+ البعدا67  300.00                
SA00854300 6 بن منصور بن عبدالمحسن المؤمن GHحس 200.00                
SA00064570 عوض  احمد سيدين الزويدى المهرى 40.00                   
SA00858574 عبد+ بن البقيه بن عامر العمرى 25.00                   
SA00394507 محمد بن سعود بن عV الهاجرى 100.00                
SA00714321 ثابت بن سعيد بن عV الزهرا67  200.00                
SA00854540 حسن بن اسماعيل بن عبدالكريم المؤمن 3.00                      
SA00698609 6 بن احمد بن عبد+ ال امسلم GHام 10.00                   
SA00125667 جمال بن ناM بن عدنان ال اسعد 24.00                   
SA98677105 6 بن احمد بن عV الجاسم GHحس 35.00                   
SA00126573 اوى 6oصادق بن ر�6 بن محمد الخ 87.00                   
SA00116471 حبيب بن عV حبيب المحل 82.60                   
SA00650303 خالد بن حسن بن محمد ال رضوان 250.00                
SA00352076 بليغ بن احمد بن محمد ال محيميد 90.00                   
SA00897759  Orبن محمد العبدرب الن Vحسن بن ع 100.00                
SA00448574 مؤيد بن محمد بن علوى الجراش 20.00                   
SA00986754 Vاحمد بن ر�6 بن حسن الع 120.20                
SA00886750 احمد بن عV بن عيد ال عواد 79.50                   
SA00985320 محمد بن حبيب بن عV ال درويش 100.00                
SA00650252 6̂ بن طالب ال سماعيل موفق بن مصط 17.00                   
SA00658291 محسن بن عV بن جاسم زكريا 20.00                   
SA00192540 عبدالغ6r بن احمد بن محمد المحسن 200.00                
SA00312548 عV بن عثمان بن عV ال خميس 700.00                
SA00469513 حسن بن عV بن احمد ال مطر 1,622.80            
SA00238517 محمد بن حيدر بن علوى الساده 40.00                   
SA00781171 صالح بن احمد بن صالح الغمغام 58.80                   
SA00592755 ممدوح بن عبد+ بن سلمان الغريا�6  139.70                
SA00182528 6 بن كاظم الصايغ GHبن حس G]بش 42.60                   
SA00656791 خالد بن عV بن عبد+ القصاب 21.00                   
SA00972445 ز� بن هاشم بن صالح الفلفل 15.00                   
SA00629874 نبيل بن حيدر بن علوى الساده 60.00                   
SA00934535 من[G بن عبدالحميد بن محمد ال سيف 400.00                



SA00346253 jبن احمد الدبي V6 بن ع GHحس 100.00                
SA00554789 م6r بنت راشد بن ناM بن جدوع 4,165.60            
SA00237892 عيj بن احمد بن عV ال سويد 22.10                   
SA00990531 عV بن احمد بن سليمان ال نصيف 100.00                
SA00095136 محسن بن محمود بن حمزه الوزان 50.00                   
SA00827589 صادق بن عV بن تر� ال عباس 2.00                      
SA00785655 محمد بن جعفر العباس 300.00                
SA00355698 فهد بن محمد عبد+ الدو�ى 3.70                      
SA00986571 قاسم بن حسن بن يوسف اليوسف 100.00                
SA00816227 وجدى بن جعفر بن احمد غواص 31.00                   
SA00047896 حسن بن طه بن حسن الفرج 150.00                
SA00882565 عارف بن احمد بن ر�6 الحداد 63.40                   
SA00895295 يف 6M ال Vها67 بن محمد بن ع 300.00                
SA00651825 عبد+ بن مهدى بن عبد+ ال طالق 6.40                      
SA00064533 عباس  بن عV بن عبد+ العلق 100.00                
SA69469487 رضا بن حسن بن م§ الجصاص 35.00                   
SA00074103 مهدى بن حسن بن حسن الدهان 40.00                   
SA00976845 ه G]محمد بن ر�6 بن عبدالحميد ابوزه 50.00                   
SA00981504  UEالسبي Vبن ثع O]بن ج Mنا 108.10                
SA00697910 عيj عV احمد مسقلب 78.50                   
SA00750697 عبدالمحسن بن عبد+ بن محمد ال عطيه 120.00                
SA00323252 عبدرب الرسول بن مهدى بن عV ال خميس 45.50                   
SA00601796 محمد بن عبد+ بن محمد سالم 142.90                
SA00031569 عبد+ بن باقر بن عV الشاخورى 150.00                
SA00227496  Orامجد بن سلمان بن حسن الجن 400.00                
SA00897610 عبدالعزيز سعود صالح ابو السعود 9.20                      
SA00964458  _jعارف بن سعيد بن منصور الج 50.00                   
SA00654451 محمد بن منصور بن محمد صالح الزاير 430.00                
SA00494784 وفنا عV سعيد عبد+ �_ 450.00                
SA00816537 نزار محمد يوسف ابوالر� 140.00                
SA55974487 حسن بن مهدى بن حسن الضامن 25.00                   
SA00061245 جاسم بن معتوق بن قاسم الحايك 176.00                
SA00457166 خالد بن عباس  بن عV خزعل 1.80                      
SA00995462 6 بن محمد بن عV ال ربيع GHحس 340.00                
SA00659012 عV بن سلمان بن احمد الحجاج 150.00                
SA00477811 سا¦ بن ز� بن صالح العبدالوهاب 195.00                
SA00145906 عV بن مهدى بن عV الم̀و 100.00                
SA00376620 عايشه بنت محمد بن منصور الحبس 327.00                
SA00568255 عبدالعزيز بن محمد بن عV زاهرى 330.00                
SA00689755 عالء بن محمد بن سعيد الصحاف 41.50                   
SA00125987 6 ال ابراهيم GHجابر احمد حس 12.70                   
SA00879213 صقر بن محمد بن فريج الملي� 100.00                
SA00316785 با67 بن زيد بن با67 السديرى 260.00                
SA00065806 محمد بن ماجد بن سلمان الساده 63.00                   
SA00235617 احمد عبد+ حسن ال سالط 110.00                
SA00116131 بدر احمد محمد جواد الزاير 197.80                
SA00976482 عV بن منصور بن م§ قصقوص 750.00                
SA00765590 عبدالعزيز بن عبد+ بن عيj الحمادى 57.50                   
SA00237654 عV بن محمد بن ر�6 ال هزيم 110.00                
SA10235418 جعفر بن احمد بن يوسف االحسا67  500.00                
SA00128904 محمد بن حيدر بن محمد الجراش 50.00                   
SA00212165 ابراهيم بن محمد بن عبد+ المرهون 100.00                



SA00931794 ابراهيم بن احمد بن عV درويش 50.50                   
SA00524545 6 بن شو�� بن عV ال مسلم GHحس 128.10                
SA00654896 اسماعيل بن حسن بن عبد+ التارو�7  46.20                   
SA00918542 wيا� بن احمد بن حسن الحما 60.00                   
SA00962458 فت� بن محمد عV بن مهدى العلقم 100.00                
SA00458216 فوزى بن ابراهيم بن احمد مديفع 108.20                
SA00986276 عV بن احمد بن ر�6 الحداد 45.00                   
SA00526955 ºبن منصور ابوتا V6 بن ع GHحس 50.00                   
SA00098524 محمد بن حسن بن قاسم ابوسعيد 129.00                
SA00316448 عيj بن قاسم بن حسن ابوسعيد 126.00                
SA00998327 عباس  بن حيدر بن علوى الساده 76.00                   
SA00819631 عمران بن مهدى بن اسعد الدعلوج 166.60                
SA00199258 محمد بن عباس  بن احمد الحجاج 45.00                   
SA00632784 ى G]براك بن عبد+ بن عبيد المط 250.00                
SA00658570 مفيد بن محمد بن عV القصاب 158.30                
SA00658958 مطلق بن حاكم بن تريحيب الدويش 400.00                
SA00034525 سعيد بن محمد بن عV الشال�7  19.00                   
SA00166187 زكريا بن عV بن محمد الحاي§ 252.00                
SA00987442 خ6o بن عباس  بن عV ال ها67  3,616.90            
SA00035412 عبدالخالق بن عبدالكريم بن سلمان ال حبيب 100.00                
SA00565827 6ى محمد بن عشيوى بن جاعف الع[6 134.50                
SA00978166 عV بن حسن بن احمد ال ادهيم 102.20                
SA00996753 محمد بن عV بن ابراهيم ال ابراهيم 331.50                
SA00965421 مالك بن عV بن سلمان ال داؤود 50.00                   
SA00642297 حسن بن عV بن عباس  ال دهيم 30.00                   
SA00889512 عV بن صالح بن عV ال داوود 100.00                
SA00136540 احمد بن جاسم بن فضل الفضل 61.50                   
SA00743260 انور بن خالد ابن حمد المخالده 37.00                   
SA00239891 مغرم معدي محمد ال عامر الشهري 1.50                      
SA00368021  Orسلطان بن معيض  بن عايض  اللهي 492.20                
SA00975432 فاطمه بنت عبدالغ6r بن عبد+ المهناء 115.50                
SA00675099 احمد بن سليمان بن عبدالرحمن النداوى 45.50                   
SA00251899  Orعبدالقادر بن صنيتان بن عميش  العتي 100.00                
SA00653420 عبد+ بن يوسف بن عمر االمام 6.00                      
SA00654497 عوظه بن محمد بن معيض  الزهرا67  100.00                
SA00674410 ى G]محمد بن عواض  بن معيض  المط 30.00                   
SA00548766 منصور بن ظافر بن محمد العبيدى 100.00                
SA00986649 عباس  بن عV بن حسن الحمرا67  1,136.60            
SA00915473 خالد بن عبد+ بن محمد العجيل 120.00                
SA00675932 6 بو جباره GHبن حسن بن حس Mنا 80.00                   
SA00452280 سلطان بن خالد بن النورى المهيد 3,500.00            
SA00358974 ابراهيم بن محمد بن عV الحسون 141.70                
SA00254189 محمد بن فهد بن محمد الغانم 203.20                
SA00086453 يف حافظ هزاع منصور ال�_ 23.00                   
YE00857421 عV مبارك عV مرضاح المرى 790.00                
SA00126591 محمود بن عV بن مهدى اليا¦ 4.90                      
SA00215486 خالد بريك محسن الغامدى 90.00                   
SMBA000169 احمد بن محمد بن عباس  عجب نور 63.20                   
SA00652014 احمد بن محمد بن عبد+ الماجد 19.00                   
SA00317694 هاشم بن طاهر بن هاشم السلمان 220.00                
SA00847269 عبدالهادى بن عبدالرحمن بن محمد الشهرى 300.00                
SA00564921 ابراهيم بن احمد بن عبد+ الغامدى 125.00                



SA00094251 سالم بن مجول بن عجب الدو�ى 268.70                
SA00265978 لمياء بنت سعود عبدالعزيز المخضب 6,562.90            
SA00964028 عبدالجليل بن عايش  بن حسن بوصالح 150.00                
SA45187145 يعقوب بن عV بن يوسف الناجم 227.00                
SA00498054 بندر بن ابراهيم بن عايش  االصمخ 76.80                   
SA00993217 6 بن عبدرب الرسول بن مرهون البحارنه GHحس 100.00                
SA00321857 6 بن محمد العبدالوهاب GHبن حس Vع 77.00                   
SA00214386  6rمعاذ بن عبد+ بن عبدالرحمن الخني 1,450.00            
SA45792218 محمد بن حسن بن عبد+ النمر 30.00                   
SA00911640 عبدالوهاب بن محمد بن يوسف بوبشيت 61.40                   
SA00976411 6 صالح OHال ̀ صالح بن حسن بن مو 35.50                   
SA00648199 احمد بن عبد+ بن عبدالمحسن العبد+ 172.10                
SA00943619 محمد بن حسن بن احمد ال هالل 29.00                   
SA00877432 محمد بن عبد+ بن محمد المنصور 270.00                
SA00458243 احمد بن سعيد بن ربيع الزهرا67  38.00                   
SA00693365 نوار بن محمد بن عبد+ الخليفه 1,032.00            
SA00452186 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بوسبيت 100.00                
SA00991024 ف اسعد بن عV بن محمد الم�_ 40.00                   
SA00042189 محمد بن صالح بن هادى ال ديحور 0.20                      
SA00987459 ابراهيم بن احمد بن يوسف الخميس 25.00                   
SA00986676 رجاء بنت احمد بن عV المسلم 1,011.10            
SA00986605 Mنايف بن جمعه بن عايش النا 100.00                
SA00567178 jفالح بن محمد بن حسن العي 650.00                
SA00935526 احمد بن عبدالمحسن بن احمد المؤمن 242.30                
SA00212325 زياد بن محمد بن عبد+ الحمدان 400.00                
SA77886633 6 بن عV الحلي� GHمحمد بن حس 7.20                      
SA00614288 ̀ بن عV اال ربش عV بن مو 100.00                
SA00128720 عبد+ بن صالح بن محمد المهناء 190.00                
SA00128755 ̀ المهناء حيدر بن عV بن مو 20.00                   
SA00413837 صالح ابراهيم محمد ال ابراهيم 100.00                
SA00749985 ف ابن دواw الزهرا67  جمعان بن م�_ 20.00                   
SA00126520 ز� بن محمد بن سلمان ال فرج 90.00                   
SA00775124 سلمان بن صالح بن احمد ال ا�يح 100.00                
SA00177390 زه[G بن محمد بن ابراهيم العبندى 400.00                
SA00092360 محمد بن عV بن احمد عجي� 50.00                   
SA00951337 عادل بن ابراهيم بن عبدالعزيز الرويشدى 200.00                
SA58346869 جس O]عامر عبدالرحمن محمد ال 242.50                
SA00787811 ̂� الزاير امل بنت ر�6 بن ت 100.00                
SA00990648 مازن بن حسن بن عاشور ال ب� 33.00                   
SA00693196 عبدالستار بن حسن بن محمد الحا�O محمد 184.50                
SA00094557 حبيب بن حسن بن عبد+ ال رضوان 48.00                   
SA00658576 6 ال نمر GHبن احمد بن ام Vع 100.00                
SA00658573 حسن بن عبد+ بن احمد ال مطر 140.00                
SA00126590 جمال بن حسن بن عاشور ال ب� 1,000.00            
SA00981625 رائد بن م§ بن عبد+ ال شيف 30.00                   
SA00995861 عادل بن حسن بن محمد ال رضوان 160.00                
SA00079953 ايهاب بن احمد بن عباس  الهجهوج 243.60                
SA00904533 من[G بن احمد بن حسن ال يوسف 54.00                   
SA00569314 6 بن عV المحمد GHعادل بن حس 100.00                
SA00865181 6 بن معتوق الخليفه GHبن حس Vع 100.00                
SA00152054 عبد+ بن فوزان بن عبد+ العمرى 57.00                   
SA00381583 6 عV االربش GHها67 حس 32.00                   



SA00698681 ى G]عائض  بن مغزى بن ابراهيم المط 230.00                
SA00951257 وحيد بن محمد بن مبارك الهاجرى 50.00                   
SA00253415 حسن بن صالح بن هاشل ال بالحارث 100.00                
SA00364971 بخيتان بن محمد بن فراج الدو�ى 150.00                
SA00198765  6rمحمد بن حسن بن احمد المع 70.00                   
SA00793156  6rنافع ابن حسن ابن احمد المع 13.00                   
SA00873642 محمد بن حامد بن سعيد الغامدى 396.80                
SA00578512 سعود بن تر� بن عبد+ القحطا67  45.00                   
SA00874654 بدر بن حمد بن ابراهيم بن السلوم 7,571.30            
SA22987757 عبدالعزيز بن سعود بن محمد النعيم 100.00                
SA00652911 خالد راشد عيد المانع 43.00                   
SA00265479  6 GHمرت�6 محمد عبد+ السم 854.20                
SA00857420 خالد بن محمد بن حميد الزنيد 168.00                
SA00478564 عبد+ بن سلمان بن عبد+ ال مهدى 72.50                   
SA00325206  Oبن بهاءالدين بن عمر خاشق� wعد 350.00                
SA00219096 دهش  بن مرزوق بن دهش  العج� 450.00                
SA00916428 Vزا الفض G]اياد عبدالهادى م 2,984.60            
SA00335498  Orفهد بن سعود بن محيميد الوه 760.00                
SA00985604 M6 بن محمد النا GHواصل بن حس 200.00                
0099054391 شيخه سلطان يوسف 100.00                
SA00442318 محمد بن فهد بن عبد+ الهريش 480.00                
SA00623533 عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن احمد العفالق 5.00                      
SA00774676 محمد بن منصور بن عV المؤمن 200.00                
SA00564711 محمد بن ابراهيم بن محمد الربدى 863.20                
SA00875217 طاهر بن عبد+ بن عV الشهيب 12.00                   
SA00848277 جوزه بنت محمد بن ثواب الشمرى 124.70                
SA00364521 خالد بن محمد بن صف[G الدو�ى 117.10                
SA00328984 عV بن محمد بن كاظم العلوى 230.00                
SA00658380 Eبن محمد السبي Mزايد بن نا 200.00                
SA00904403  6̂ محمد بن عبد+ بن محمد العري 382.60                
SA00631109 منذر بن عV او توفيق بن احمد 95.00                   
SA00149759  O6̂ بن احمد عبدالمحسن الحا� مصط 524.30                
SA00991817 عبدالعزيز ابن احمد ابن محمد الصالح 300.00                
SA00691177 عV بن حسن بن عبد+ االربش 315.00                
SA00565632 نعمان بن عبد اللطيف عبدالوهاب الكرود 786.90                
SA00658512 عبدالمحسن بن صالح بن حمد ال سليمان 10.00                   
SA00985666 يحGr بن عV بن محمد العباد 100.00                
SA98445621 عيj بن عبد+ بن عيj العبد+ 13.00                   
SA00192447 عبدالسالم بن محمد بن عV الحبيب 511.70                
SA00987456 ماجد ابن جار + ابن حمدان الغامدي 129.90                
SA00874218 سعود بن مبارك بن سلطان الثورى 1,000.00            
SA00228566 احمد بن ي� بن عV االحمرى 54.60                   
SA00945127 فرج بن عائض  بن فرج القحطا67  1,421.40            
SA00384591 يوسف بن عبد+ بن سعد الصقر 50.00                   
SA00775864 سلمان عV سلمان ال فرج 591.00                
SA00205658 عدنان بن عبد+ بن سعد الحمد 664.30                
SA00485412 شو�� بن احمد بن ابراهيم القطان 100.00                
SA00632988  O]خالد بن محمد بن فهد الشني 94.20                   
SA00251657 حمود بن راشد بن عبد+ الحميدى 100.00                
SA00423789 عV سعيد جمعان الغامدى 110.00                
SA00024571 Eبندر ابراهيم عبدالعزيز السبي 360.00                
SA00743206 من[G بن عV بن حسن العبدالبا��  170.00                



SA00817545 محمد عبد+ فرج ال منصور 40.00                   
SA00074661 خالد بن عبدالعزيز بن حرسون الخالدى 150.00                
SA00124341 µبن ابراهينم الدا + G]ابراهيم بن خ 1,708.50            
SA01029301 خالد بن احمد بن سعد المغلوث 50.00                   
SY00857245  6 GHحسن عبدو ابوشاه 80.00                   
SA00125534 عبدالرزاق بن حمد بن عسكر اليا¦ 330.00                
SA00625933 6 بن عV بن عV الرشيدان GHحس 50.00                   
SA00917152 فيصل بن احمد بن عV المعيبد 190.00                
SA00844471 نوره بنت ناM بن عبد+ الرعيدان 1,685.20            
SA00451699 عبدالرزاق بن معتوق بن احمد الحسن 100.00                
EG00532417 خالد محمد مختار عبدالعزيز 140.00                
SA00923423  UVاحمد بن عماد بن عثمان الع 8.70                      
SA00843972 o6 الن GHبن حس Vعبدالجليل بن ع 100.00                
SA00636667 محمد بن احمد بن محمد الغامدى 100.00                
SA00263954  _jيا� بن را�6 بن محمد البق 150.00                
SA00649781 عV بن احمد بن عبد+ ابوصعب 67.00                   
SA00112324 محمد بن سليمان بن عبد+ العلويط 50.00                   
SA00750478 مهدى بن مرزوق بن صالح ال حميالن 450.00                
SA00439567 عبدالرحمن بن ناM بن عبدالرحمن ابونهيه 138.00                
SA00785488 عبدالجليل بن عبدالوهاب بن عبد+ 100.00                
SA00078418 عبدالمحسن بن احمد بن عبدالمحسن الملحم 200.00                
SA00243910  Orعج� ملوح العتي jعي 406.00                
SA00692588 يف سعد بن فهيد بن غالب ال�_ 150.70                
SA00996723 ناM بن هياف بن محمد الشهرا67  64.50                   
SA00337254 حمدان بن عوض  بن محمد العليا67  28.00                   
SA00945452 احمد بن ناM بن عبد+ المطيويع 180.00                
SA00632982 حبيب بن را�6 بن عيj بوموزه 78.00                   
SA00129484 ى G]نواف بن غزاى بن شالح المط 29.80                   
SA00191446 محمد بن سالم بن رحيل الشمرى 116.00                
SA00845678 فهد بن عV بن محمد ال جالب 300.00                
SA00014794 محمد بن ناM بن ابراهيم الحميد 736.20                
SA87855395 6ى خميس  بن احمد بن خليف الع[6 200.00                
SA00632861 غانم بن موفوع بن سعيد الشمرى 3.50                      
SA00746232 طالل بن جمعان بن محمد الزهرا67  180.00                
SA00255704 محمد بن حسن بن عV بن مطر 137.30                
SA00065254 احمد بن سعود بن جاسم شويخ 255.80                
SA00357436  6 GHبن حسن بن عبد+ المسك G]من 15.00                   
SA00175242 ابراهيم بن عV بن محمد الشاب 100.00                
SA00175241 جمال بن عV بن حسن الزواد 50.00                   
SA00151983 فيصل بن مطلق بن عواض  الشلوى 225.50                
SA00708901 jال بن عي Vماجد بن عبدالمجيد بن ع 3.90                      
SA00018723 حسن بن عV بن محمد ال ابوزيد 50.00                   
SA00487568 قيس  بن محمد بن حسن عV الشيخ 400.00                
SA00098712  Oال ح� Vمحمد بن عبدالحميد بن ع 68.00                   
SA00965476 محمد بن حسن بن عV السيها�7  83.00                   
SA00115596 jها67 بن را�6 بن حسن العي 62.00                   
SA00774847 U بن ابراهيم بن عبد+ المنيان

ها67 193.50                
SA00454523 عV احمد بن عV الراشد 185.00                
SA00991207 فت� بن عبد+ بن حسن المطرود 3.70                      
SA00654020 6 خواهر GHجمال بن سعود بن حس 100.00                
SA00755265 سم[G بن عV بن محمد ال زواد 5.00                      
SA00992307 عبدالحميد بن احمد بن مهدى ال عيد 120.00                



SA00997632 jيعقوب بن يوسف بن سعود ال  سلي 170.00                
SA00112507  6 GHقاسم بن محمد بن قاسم ال حس 140.00                
SA00175244 يوسف بن عV بن محمد الشاب 100.00                
SA00529875 6 البورى GHبن احمد بن حس Vع 25.30                   
SA00773647 عبدالمنعم بن مهدى بن حسن ال شيبان 25.80                   
SA00895637 فوزى بن عبد+ بن منصور ال يوسف 154.00                
SA00258986 6ى سعود بن هريسان بن مصلح الع[6 260.00                
SA00915541 ماجد بن عV بن ح�O الخليفه 111.00                
SA00138734  6 GH6 بن محمد السم GHعبد+ بن حس 250.00                
SA00999292  _jجعفر بن محمد بن حسن البق 286.40                
SA00210520 jمحمد بن احمد بن محمد العي 100.00                
SA00152267 jعدنان بن محمد بن حسن العي 20.50                   
SA00139501 جواد بن سلمان بن طاهر بوحسن 200.00                
SA00139850 احمد بن صالح بن محمد االحمد 60.00                   
SA00239877 6 ابن عباد العباد GHعبدالهادى بن حس 40.00                   
SA00985537 زياد صالح بن محمد بوسبيت 130.00                
SA00629476 6 السليما67  GHفهد بن فائز بن حس 190.00                
SA00445484 محمد بن احمد بن محمد المهناء 100.00                
SA00120450 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الغنام 140.00                
SA00650210 من[G بن ح�O بن احمد البودريس 60.00                   
SA00212145  G]احمد بن عبداللطيف بن محمد العم 113.40                
SA00756930 محمد بن حبيب بن محمد الحماده 40.00                   
SA00256074 6 بن عبد+ بن محمد المعيبد GHحس 33.90                   
SA00851955  G]بن عبد+ الخض Vعبد+ بن ع 15.00                   
SA00124309 قاسم بن عبدرب الرسول بن محمد الهالل 100.00                
SA00215096 حسن بن عبدالهادى بن حسن العج� 100.00                
SA00621324 خالد بن صالح بن عبدالعزيز البووشل 110.00                
SA00361955 يوسف بن عباس  بن حسن القفاص 471.30                
SA00089076 عبد+ بن عبداللطيف بن عبد+ النعيم 236.50                
SA00075472 رندا بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز الفياض 18.00                   
SA34975584 حسن بن احمد بن محمد العبد+ 62.00                   
SA00630971 عبد+ بن محسن بن احمد الجباره 594.20                
SA20983310 Vالع M6 بن حسن بن نا GHحس 10.60                   
SA00369266 عبداللطيف بن محمد بن عبد+ الصقر 430.00                
SA00256688 دعيج بن خليفه بن صالح الحجرف 5.00                      
SA00984322 احمد بن ابراهيم بن احمد النعيم 27.90                   
SA00343302 ها67 بن مهناء بن يوسف المؤمن 43.90                   
SA00316928  G]فارس  بن احمد بن محمد االم 301.00                
SA00126528 o6 النوي GHبن حس Vابراهيم بن ع 2.10                      
SA00876610 ايمن بن نافع بن عبد+ الشخص 537.50                
SA00684819  Oفخرى بن هاشم بن سلمان الحا� 108.00                
SA00341540 6 العبدالمحسن GHفالح بن عبد+ بن حس 50.00                   
SA00671886  O7صال ح بن مصلح بن عوض  الحر 69.10                   
SA00697542 Vالغاف Vابراهيم بن هاشم بن ع 16.00                   
SA00696988 محمد بن عV بن محمد الباذر 545.10                
SA00139878 محمد بن احمد بن احمد الخليفه 75.50                   
SA00874101 جعفر احمد عV العباد 43.00                   
SA00129690 عبداللطيف بن عبدالوهاب عبداللطيف الجميعه 17.70                   
SA00786650 6 بن عV المبارك GHبن حس Vع 50.00                   
SA00865122 عبدالمحسن بن احمد بن حسن العباد 50.00                   
SA00965122 6 بن عV العاشور GHصالح بن حس 30.00                   
SA00152147 يوسف بن عبدالمحسن بن محمد العباد 270.00                



SA00387272  �rبن احمد الكوي Vعبد+ بن ع 150.00                
SA00725573 عبدالرحمن بن مبارك بن عV الخلفان 29.40                   
SA00081852 فاضل بن محمد بن ابراهيم الخليفه 25.00                   
SA00951439 مطر بن سعد بن حمد المطر 50.00                   
SA00745827 احمد بن عبدرب النOr الصائغ 100.00                
SA00852547 ̀ احمد الصايغ عV بن مو 271.00                
SA00368175 6 بن عبد+ بن هاشم الهاشم GHحس 39.00                   
SA00498575 ̀ بن احمد المهناء عV بن مو 60.00                   
SA00355704 عبدالمنعم بن صالح بن عبد+ المظفر 505.00                
SA00495813  _jمحمد بن حسن بن محمد البق 872.10                
SA00125564 صالح بن عبدالرحمن بن عV المحيفيظ 215.00                
SA00547831  _jفاضل بن عبدالعظيم بن محمد البق 1,182.00            
SA00874422 محمد بن عبد+ بن محمد بوحليقه 100.00                
SA00458076 محمد بن طاهر بن جاسم السعيد 52.00                   
SA00428813 6 ابن ابراهيم االحمد GHابراهيم ابن حس 54.70                   
SA00122812 ها67 بن حسن بن عبدالمحسن الغالم 100.00                
SA00836635 عبدالجليل بن عبد+ بن محمد القضيب 20.00                   
SA00236477 فؤاد بن عV بن جاسم الجاسم 200.00                
SA00251977 عV بن عبد+ بن طاهر العواد 107.50                
SA00253265 عبدالمحسن بن عبد+ بن عبدالمحسن الملحم 100.00                
SA00364097 Vاحمد بن يوسف بن محمد بوع 100.00                
SA00653311 احمد بن عV بن جواد الم̀و 108.80                
SA00653674  Orمشخص  بن فالح بن قنيفذ العتي 20.00                   
SA00215470 ناM بن ذياب بن سلطان القحطا67  182.00                
SA00125546 وحيد بن عيj بن عV المحيفيظ 60.00                   
SA00524876 ابراهيم بن عV ابراهيم القطان 1,189.00            
SA00765405 يوسف بن عبد+ بن عبدالمحسن العروج 60.00                   
SA00871052 نبيل بن حمد بن عV ابو حمد 230.00                
SA00529632 سعد بن محمد بن طويرش  الدو�ي 1,451.00            
SA00012565 احمد ابن يوسف ابن محمد الجباره 293.20                
SA00552131  U¦اليا Vمحمد بن منصور بن ع 524.40                
SA00455854 خالد بن عبداللطيف بن محمد الخطيب 85.00                   
SA00269582 عبد+ بن صالح بن عبد+ الناجم 53.30                   
SA00876540 عيj بن عبدالعزيز ابن عيj الملحم 96.50                   
SA00159611 محمد ابن معتوق ابن حسن البدى 415.00                
SA00364430 سعد بن قناص  بن سعد القناص 100.00                
SA00129043 M6 بن محمد النا GHمحمد بن حس 50.00                   
SA00131765 احمد بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدى 265.50                
SA00264504 خليل بن عبدالعزيز بن خليل السند 196.00                
SA00385292 يوسف بن عبدالوهاب بن ابراهيم البناى 159.00                
SA00897154 حسن بن محمد بن عV القرين 4.00                      
SA00195417 محمد بن عيj بن صالح الدريهم 142.80                
SA00547896 Vالمعي Vمنتظر بن منصور بن ع 45.20                   
SA00874554 عبدالكريم بن حسن بن عV الحسن 12.00                   
SA00137181 عبدالجبار بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد 43.00                   
SA00790654 وحيد بن يوسف بن عUV المحسن 2,432.50            
SA00347201 اسامه عV احمد الهاشم 135.00                
SA00748233 Mاحمد بن محمد بن احمد النا 287.30                
SA00817452  6̂ 6 بن محمد القطي GHعبد+ بن حس 439.10                
SA00167813 عV بن خليفه بن طاهر االحمد 1,213.00            
0504839579 6 عبدالوهاب عV الهزيم GHحس 120.00                
SA00527366 6 بن عV بن عبد+ السليمان GHحس 417.00                



SA00632044  _jمحمد البق Vسالم ع 300.00                
SA00223614 عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن العنقرى 100.00                
SA00641287 عV بن سلمان بن صالح بو خميس 11.00                   
SA00995252 عبدالجليل بن عبد+ بن عبدالكريم الفضل 35.00                   
SA00857062 6 المطاوعه GHبن حس Oبن ح� ̀ مو 50.00                   
SA00063597 محمد بن عV بن محمد الديوا67  50.00                   
SA00149788 6 العبد+ GHبن حسن بن حس Vع 10.00                   
SA00271976 Vمحمد ابن حسن ابن محمد الع 50.00                   
SA00246637 ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد السيا�6  25.00                   
SA00496376 6 بن عV ال�وج GHبن حس Vع 80.00                   
SA00297825 عبد+ بن ابراهيم بن عV الحمد 100.00                
SA00901734  Orخالد محمد عبداللطيف الشعي 34.50                   
SA00019862 عV بن طاهر بن عV الفايز 85.00                   
SA00522478 عV بن ناM بن ح�O الطويل 110.00                
SA00562784 6 بن عV بوجباره GHعادل بن حس 433.00                
SA00123547 صالح بن محمد بن فارس  الفارس 24.00                   
SA00191527 اهيم O]6 ال GHحمد بن احمد بن حس 100.00                
SA00165682  Orصالح بن محمد بن عبداللطيف الشعي 105.40                
SA00278652 حسن بن احمد بن حسن بو جباره 430.00                
SA00036985 ̀ الب�_  عبدالمنعم بن سلمان بن مو 3.00                      
SA00653297 محمد بن عبدالمحسن محمد العنقرى 287.70                
SA00124439 حاتم بن عبد+ بن رجب بن صادق 200.00                
YM75757362 محمد عمر سعيد بن سنكر 500.00                
SA00585644 عV بن عبدالقادر بن عV ال اO7 المكارم 100.00                
SA00855685 عيj جاسم محمد الحداد 100.00                
SA00493111 تر� بن حمود بن سعدون الشمرى 946.40                
SA00275514 عV بن جعفر بن عبدالمحسن بوحمد 430.00                
BH00124301 راشد عV محمد الشيخ حسن االنصارى 100.00                
SA00449454 jبن عبده قي Vمحمد بن ع 57.50                   
SA09094267 صالح بن محمد بن عUV آل الشيخ احمد 100.00                
SA25649198 ريم بنت محمد بن خليل اسعد 679.80                
SA00450680 عديله سعيد عيد اللحيا67  252.50                
SA00166280 خالد بن محمد بن صالح النافع 1,010.30            
SA42975541  Orعبيد بن عبد+ بن عواد العتي 130.00                
SA00965188 عV بن نايل بن عبدالمحسن الخالدى 100.00                
SA00564481 سعد بن سعود بن سعد الصالح 76.00                   
SA00547166  6 GHخالد بن عبد+ بن عبدالرحمن الشيخ حس 32.70                   
SA00137707 عبدالمجيد عبدالمحسن عبد+ المبارك 48.00                   
SA00147853 محمد بن جابر بن عبد+ بوجباره 47.00                   
SA00990871 احمد عبد+ عV المطوع 242.90                
SA00782089 ̀ بن عبد+ بن محمد بودحيم مو 37.40                   
SA00386434 اهيم O]ال Vحسن بن محمد بن ع 113.00                
SA00909985 عبد+ بن محمد بن ابراهيم الخرس 881.50                
SA00457959 عبدالعزيز صالح محمد االسعد 50.00                   
SA00659915 فؤاد عبدالعزيز احمد العويس 25.00                   
SA00629799 عبد+ صالح محمد الحبيب 304.40                
SA00659745 فهد طليحان محمد الخالدى 5.70                      
SA00236450  6 GHبن محمد الحس Oسلمان بن ح� 58.00                   
SA00214524 محمد بن احمد بن محمد الحبيل 660.10                
SA00348541 جابر محمد ابراهيم الجابر 190.00                
SA00144635 عبداللطيف بن عبد+ بن عيj الشيخ 70.00                   
SA00465876 عV بن سالم بن محمد الصيخان 200.00                



SA00758499  Orبن حمد العتي G]فايح بن كنخ 31.00                   
SA00986752 بندر بن خالد بن عبدالعزيز النعيم 10.00                   
SA00468472 فؤاد خالد عبدالعزيز الملحم 60.20                   
SA00196910 o6 حسن النوي GHاحمد حس 50.00                   
SA00975416 ̀ بن جاسم السليم محمد بن مو 40.00                   
SA00145521 6 بن عV بن ابراهيم القطان GHحس 110.70                
SA00982648 عبد+ ابن صالح ابن عبد+ الباروت 35.00                   
SA00995478 يوسف بن مهناء بن فهد التمار 100.00                
SA00896834 احمد بن عبدالهادى بن محمد ال بن سعد 875.80                
SA00765854 6 المسلم GHاحمد بن عبد+ بن حس 200.00                
SA00997621 هشام بن يوسف بن جمعة الشوارب 50.00                   
SA00054755 عبد+ بن عبدالحميد بن محمد الخرس 208.70                
SA00194089 عبد+ عبدالرحمن عبد+ الحزي� 78.00                   
SA00682138 عبدالعزيز بن خالد بن يوسف المحيش 230.00                
SA00578900 طالب بن هاشم بن عV السويج 40.00                   
SA22974487 عبدالحميد بن عبدالرحمن بن عبد+ الملحم 240.00                
SA00521296 تر� بن صالح بن سلمان الشدى 257.50                
SA00650201 احمد بن عV بن طاهر الجباره 100.00                
SA00217864 6 الشايب GHمحمد بن جواد بن حس 200.00                
SA00854568 6 الشايب GHرائد بن احمد حس 200.00                
SA00859505 اهيم O]حسن عبدالكريم محمد ال 58.40                   
SA00497854 سلمان بن عبد+ بن عيj العباد 11.90                   
SA00465289 عباس  بن عV بن محمد العبدالمحسن 65.00                   
SA00995350 محمد بن حسن بن حسن الجمعان 37.00                   
SA00143589 6 البoى GHابرهيم احمد حس 65.00                   
SA96558741 عماد ابن احمد ابن عبدالمحسن المشعل 396.50                
SA00547822 6 بن عباد العباد GHبن حس Vع 250.00                
SA00049870 سا¦ بن سلمان بن محمد السماعيل 50.00                   
SA00824694 6 الدالوى GHوجدى بن عبدالعزيز بن حس 9.00                      
SA00990212 محمد بن ابراهيم بن محمد المهناء 849.20                
SA00985128 عبداالله بن عبدالكريم بن حمد المد+ 40.00                   
SA22974514 6 الجعفر GHابن حس V6 ابن ع GHحس 9.00                      
SA44178854  6 GHالحس Oف بن سلمان بن ح� ا�_ 521.40                
SA00990645 6 بن عبدالوهاب العمران GHفوزى بن حس 315.40                
SA00253025  Orعبدالمحسن بن حسن بن زيد الحلي 383.50                
SA00658795 حبيب بن سلمان بن طاهر بوحسن 125.00                
SA87551987 خالد بن محفوظ بن حسن السليمان 41.00                   
SA00912987 عادل بن ابراهيم بن عV البويدى 50.00                   
SA00909981 6 بن عV بن ح�O المسعود GHحس 431.30                
SA00045960 سليم بن عبد+ بن صالح الغراش 69.20                   
SA00521543 Mمحمد بن احمد بن محمد النا 19.10                   
SA00783487 حمزه باقر محمد ال عبدالمحسن 100.00                
SA00963154 6 الشايب GHيوسف بن ابراهيم بن حس 125.00                
SA00456712 ناM بن محمد بن عبد+ المظفر 537.50                
SA00990867 محمد بن عبد+ بن عباس  الحيد 169.80                
SA00622795 سعد بن عبدالعزيز بن احمد الطاهر 45.40                   
SA00074530 يوسف بن ابراهيم بن فرحان الرشيد 80.00                   
SA00632945 سا¦ بن عV بن محمد المخدم 100.00                
SA00992853 ̀ بن احمد بن عيj الخلف مو 200.00                
SA00998856 احمد بن عبد+ بن عV الحميدى 30.00                   
SA00095542 ايمن بن محمد بن عبدالحميد المسبح 38.00                   
SA00822486 عبدالمحسن بن محمد بن عبد+ الحزي� 5.70                      



SA00878564 عبدالعزيز بن عبد+ بن عبدالرحمن الملحم 222.00                
SA00200180 طارق بن سليمان بن عبدالعزيز الثا67  65.00                   
SA00265385 ̀ ابن عV المكلف ابراهيم ابن مو 100.00                
SA00587447 عماد بن عبدالحميد بن احمد النحوى 53.70                   
SA00287545 6 سعد OHاحمد بن طاهر بن صالح ال 200.00                
SA00652147 احمد بن صالح بن عV الدواء 200.00                
SA00785446 6 بن عV بن محمد السلطان GHحس 109.20                
SA44955317 فارس  بن ي� بن فارس  ال منصور اليا¦ 32.30                   
SA00897474 6 عبد+ بوجباره GHاحمد حس 100.00                
SA00451818 فارس  بن محمد بن احمد الشواف 389.00                
SA00361177 جواد بن حسن بن محمد الخرس 72.60                   
SA00163815 خالد بن حمد بن فهد الجالل 23.00                   
SA00177156 عمار بن عبدالعزيز بن عبد+ الحمود 200.00                
SA00816457 سماعيل ابراهيم عV البطاط 5.00                      
SA00856457 ̀_ بن عV المهناء عبد+ بن نا 100.00                
SA00037642 محمد بن عايش  بن احمد بوسنه 300.00                
SA00156755 مشعل بن محمد بن حمد النعيم 150.00                
SA00835528 عبدالوهاب بن ناM بن ابراهيم المكينه 430.00                
SA00498753 ماجد بن عبدالرحمن بن عبد+ العيا�6  106.80                
SA00156716 عبد+ بن عثمان بن عبد+ الملحم 212.80                
SA00068720 عV بن جواد بن حسن بوحمد 107.50                
SA00187357 احمد عبد+ عبدالرحمن الملحم 51.00                   
SA00618817 عبد+ بن احمد بن عV المشعل 57.50                   
SA00813421 ̀ بن احمد الخليفه عV بن مو 1.50                      
SA00157715 خالد بن سليمان جاسم الحسن 5.00                      
SA00346258 بدر بن ابراهيم بن محمد الجباره 43.00                   
SA00577161 6 بن عبد+ بو جباره GHسليم بن حس 476.30                
SA00177283 عبدالحميد بن عبدالعزيز بن النعيم 109.20                
SA00184590 صالح محمد احمد القادرى 350.00                
SA00387624 حيدر بن حسن بن عبد+ السلمان 59.00                   
SA00457356 6̂ عبد+ عبد+ السلمان مصط 54.20                   
SA00124846 سالم حمد حسن ال سنان 437.00                
SA00324243 عبدالحميد بن عبدالمحسن بن عV الدين 193.50                
SA00012579 حسن بن عبدالمحسن بن عبد+ الصايغ 50.00                   
SA00261795 سهام بنت شمسان بن عبداللطيف العرجان 6.00                      
SA00127440 اهيم O]ماهر بن صالح بن احمد ال 699.50                
SA00128168 6 بن محمد الغريب GHعمار بن حس 360.00                
SA00862238 6 ابن عV ابن ابراهيم القطان GHحس 290.00                
SA00128446 شاكر سلمان محمد العليو 250.00                
SA00275416  G]محمد بن احمد بن عبدالمحسن االم 100.00                
SA00177811 حسن ابن جواد ابن عV الهليل 600.00                
SA00386452 عبدالعزيز بن عبد+ بن محمد الحمد 100.00                
SA00221233 6 الحبيب GHبن حس Vز� بن ع 100.00                
SA00030214 سلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم 3.20                      
SA00254648 6 جاسم محمد المقهوي GHحس 82.00                   
SA00997863 احمد بن عبد+ بن عV التمار 60.00                   
SA00060745 يوسف بن ناM بن عبدالكريم الحسن 274.00                
SA00437862 عV بن محمد بن حسن العليوى 230.00                
SA00425190  6 �Hعبدالعزيز خالد المم 54.50                   
SA00456662  6 �Hمها خالد المم 51.60                   
SA00064551 احسان بن عV بن احمد الشواف 465.00                
SA40761359 يف بن فهد بن عV المهناء _� 200.00                



SA00788765 عادل بن عV بن عبد+ البحرا67  130.00                
SA00178526 بندر بن عبد+ بن عثمان الدحيالن 81.50                   
SA00732782 يحGr بن محمد بن يحGr العوده 397.70                
SA00834568 محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم القرينيس 102.10                
SA00762895 عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز الحافظ 900.00                
SA00275257 6 بن عV الريا� GH6̂ بن حس مصط 100.00                
SA00187543 ̀ الب�_  عV بن محمد بن مو 250.00                
SA00752782 اهيم O]عبد+ بن ابراهيم بن صالح ال 118.20                
SA00785920 6 بن عبد+ بن عيj الشيخ GHياس 20.00                   
SA00191880 جاسم ابن طاهر ابن محسن العبد+ 9.60                      
SA00649786 Vبن جواد بن حسن البغ G]زه 30.00                   
SA00759143 مهدى بن معتوق بن حبيب البالدى 120.00                
SA00562587 سماعيل بن فهد بن احمد البوخديم 110.00                
SA00649348 عصام بن سلمان بن احمد بوحليقه 100.00                
SA00993279 انور بن عV بن بخيت العوده 50.00                   
SA00474844  G]عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز العويش 10.00                   
SA00194258  _j6̂ بن عبد+ بن جاسم الك مصط 13.80                   
SA00741639 ابراهيم بن احمد بن عبدالهادى الناجم 80.00                   
SA00856200 نايف بن محمد صالح بن احمد بو حسن 158.50                
SA00199142 عبدالوهاب بن ابراهيم بن جاسم العواد 50.00                   
SA00159683 فيصل بن فالح بن فيصل الدو�ى 42.80                   
SA00123452 6 بن عV بن احمد السماعيل GHحس 20.00                   
SA00422015 ̀ بن جاسم السليم عبد+ بن مو 30.00                   
SA00141596  Orالسكي G]عبد+ بن عبدالمحسن بن بش 551.80                
SA00641125 حصه بنت عيj بن احمد الشهاب 90.00                   
SA00785585 عبد+ بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصياح 35.00                   
SA00962158 Vمحمد بن منصور بن محمد الع 119.30                
SA00079954 6 بن محمد الموسوى GHجواد بن حس 50.00                   
SA00659355 6 صالح OH6 ال GH6 بن عبد+ بن حس GHحس 92.40                   
SA00649452 محمد بن ابراهيم بن عV الدندن 40.00                   
SA00256582 عيj ابن سلمان ابن صالح بوصالح 100.00                
SA00218165  G]الخض Vابن سليم ابن ع Mنا 43.00                   
SA00835452  6 GHخالد بن صالح بن سالم السن 100.00                
SA00143235 Eمطر منصور مطلق السبي 986.90                
SA00215645 عبدالكريم بن ناM بن ناM الحفه 50.00                   
SA00859247 سا¦ بن سليمان بن عبد+ الروي� 10.00                   
SA66975564 ها67 بن عV بن عبدالمحسن الناجم 18.50                   
SA00079950  Orمحمد بن عبدالرحمن  بن سالم الحلي 120.50                
SA00975124 اك O]صالح بن محمد بن احمد ال 1,550.00            
SA00127495 6 بن طاهر الدرع GHبن حس Vع 70.00                   
SA00585627 عبد+ بن عبدالرحمن بن عبد+ السلي� 40.00                   
SA00064995 خالد بن محمد بن ابراهيم النعيم 52.40                   
SA00452116 ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم الملحم 50.00                   
SA00648522 فايز بن محمد بن طاهر العبدرب الر�6  100.00                
SA00644580  G]عبدالعزيز بن احمد بن عبدالرحمن العم 130.00                
SA00456524 عبدالعزيز بن زيد بن عبدالرحمن الدويرج 125.00                
SA00749166 سلمان بن فهد بن سعد المفرج 20.00                   
SA00698652 عبد+ بن سعد بن عV العساف 20.70                   
SA00199242 سعود بن جمعه بن صقر العساف 20.00                   
SA00128012 بسام بن محمد بن عبد+ المرشد 100.00                
SA00192978 عبد+ بن باقر بن عبد+ القطان 100.00                
SA00781966 سا¦ بن عبدالوهاب بن عبدرب الرسول الحمد 50.00                   



SA00097456 6 الشواف GHكمال بن حسن بن حس 100.00                
SA00769637 خالد بن سعيد بن محمد الزهرا67  100.00                
SA00998548  Oمحمد بن عبداللطيف بن محمد الحوي� 20.50                   
SA00191842 فخرى بن محسن بن احمد الجباره 372.90                
SA00589711 6̂ بن احمد بن طاهر الزقعان مصط 1.10                      
SA00292876 يوسف بن فهد بن مبارك الهالل 40.00                   
SA00065808 من[G بن احمد بن محمد الراشد 20.90                   
SA00991042 6 بن عبد+ الحماد GHبن حس Vع 40.50                   
SA00512466 عV بن عبدرب الرسول بن طاهر العمران 60.00                   
SA00650509 Mالنا V6 بن محمد بن ع GHحس 120.00                
SA00237752 6 بن عV الحماده GHرمضان بن ياس 111.00                
SA00982378 6̂ بن عايش  بن رمضان السماعيل مصط 50.00                   
SA74094125 مريم بنت سالم بن الحميدى الدو�ى 61.00                   
SA00864249 عدنان بن احمد بن سالم البناى 125.00                
SA00091336  Orحسن بن زيد بن محمد الحلي 44.00                   
SA00365969 Vالع jبن عي Orرياض  بن عبدرب الن 100.00                
SA00698661 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الملحم 38.70                   
SA22789941 6 العيثان GHعبدالوهاب بن احمد بن حس 50.00                   
SA00901983 خديجه بنت عV بن عباس  المروض 1.00                      
SA00457263 عيj بن عV بن عيj الباشا 46.50                   
SA00298734 عV بن احمد بن عبدالمحسن الشخص 32.00                   
SA00475132 ابراهيم بن ناM بن عV المطوع 135.00                
SA00094688 عبد+ بن عيj بن عV الشايب 80.00                   
SA00969245 احسان بن عV بن محمد العبدالمحسن 286.90                
SA00074064 ماهر بن سا¦ بن عV العبدالمحسن 82.00                   
SA00565215 j6 العي GH6 بن محمد بن حس GHحس 452.40                
SA00278728 عV بن احمد بن عبد+ الحسن 4.90                      
SA00852863 ̀ البحرا67  سعود ابن محمد ابن مو 1.00                      
SA00785805 عV بن عيj بن محمد العبد+ 71.50                   
SA00075950 عV بن جواد بن محمد العباد 300.00                
SA00121475 سعيد عبد+ حسن الفرحان 129.00                
SA00253613 6 العبدالكريم GHبن عبدالكريم بن حس Vع 200.00                
SA00125544 ابراهيم بن ظاهر بن احمد الهاشم 4.00                      
SA00916244  6 GHحسن بن احمد بن محمد بوخمس 360.00                
SA00526977  Orمؤيد بن جواد بن صالح العبدرب الن 15.00                   
SA00993391 ايمان راشد عبدالعزيز التيسان 10.00                   
SA00995403 عبدالحميد بن حبيب بن حسن القطان 295.00                
SA00876257 عV بن ثا67 بن عV الثا67  88.50                   
SA00972101 عبدالرحمن بن عبد+ بن مسلم المسلم 25.00                   
SA00135540 Vمحمد بن مبارك بن حسن الغفي 4.40                      
SA00245401 احمد بن عبدالعزيز بن عV العبداللطيف 150.00                
SA00998581 عبدالعزيز بن محمد بن حسن المطر 150.00                
SA00045719 سعد بن حمد بن عبدالرحمن الزما¦ 120.00                
SA00593458 بندر بن عبدالقادر بن ها67 الدليم 133.00                
SA00678493 عV بن هاشم بن محمد الموسوى 165.00                
SA00312566 سليم بن احمد بن سلمان القطان 30.00                   
SA01387310 مسلم طاهر محمد المرزوق 430.00                
SA00654123 ابراهيم بن داود بن محمد الحسن 42.00                   
SA00587957 عV بن ناM بن جاسم المسيليم 13.30                   
SA00632599 عباس  بن عبد+ بن عV الحمد 20.00                   
SA00495251 جواد بن يوسف بن عV السليمان 184.00                
SA00215644 ̀ بن عبد+ الصقر عباس  بن مو 52.00                   



SA00192659  �r6 بن خلف الكوي GHعادل بن حس 35.30                   
SA00993214 احمد بن طاهر بن احمد بوزيد 50.00                   
SA00171523 6 بن عV بن عبد+ الرمضان GHحس 140.00                
SA94710337  6 GHعبد+ بن خليفه بن محمد الحس 25.00                   
SA00908765 فاضل بن طاهر بن عV الفايز 250.00                
SA00197512 عV بن عبد+ بن حسن بو صالح 133.50                
SA00452816 عبدالعزيز بن عبد+ بن عبدالرحمن الملحم 80.00                   
SA00192342 محمد بن عبدالحميد بن عV السعد 260.00                
SA00246530 فؤاد بن عبدالرحمن بن عبد+ الجغيمان 127.00                
SA00613154 عبدالعزيز بن عبد+ بن احمد السلمان 5.00                      
SA00946754 فهد بن السليك بن عايض  الرشيدى 200.00                
SA00198429 ناM بن عبدالمحسن بن ناM السلمان 202.00                
SA00643821  Orسعد بن بدر بن راشد العتي 80.00                   
SA00879662 يك O]عبد+ بن محمد بن عبد+ ال 54.70                   
SA00032541 عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبداللطيف 200.00                
SA00381762 اسامه بن سلمان بن محمد الشخص 39.10                   
SA00917425 6 العبد+ GHبن حس Vزهره بنت ع 135.50                
SA00120922 قاسم بن طاهر بن خليفه البحرا67  60.00                   
SA00028704  _jرائد بن جعفر بن محمد البق 466.00                
SA00291936 عبدالكريم بن عبد+ بن محمد الخواجه 50.00                   
SA00998522  6 GHمحمد بن يوسف بن حسن الدهن 400.00                
SA00184452 طارق بن عبدالعزيز بن عV الصالح 100.00                
SA00586295 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الملحم 125.00                
SA00991072 رائد بن محمد بن عبدالعزيز ال ملحم 210.00                
SA00815280 6 الفايز GHمعتوق فايز حس 200.00                
SA00071236 سعد بن عبدالعزيز بن عبد+ العبالن 234.50                
SA00658263 سلمان بن صالح بن عبد+ الناجم 100.00                
SA00094669 عبدالرحمن بن عبد+ ابن صالح الملحم 82.00                   
SA00878754  Uالنش� UV6 بن ع GHعبد+ بن حس 557.00                
SA00834230 صالح بن مهدى بن عبد+ الشخص 37.50                   
SA00997521 مسعد بن سعد بن مبارك الكليب 200.00                
SA00621348 عيj بن سلمان بن عV االحمد 73.00                   
SA61660997 6 بن محمد بن صالح بن درع GHحس 110.00                
SA00215894 وليد ابراهيم محمد البس� 37.00                   
SA00064503 عدنان بن محمد بن صالح المزيعل 200.00                
SA00316478  _jفوزى بن محمد بن عبد+ البق 300.00                
SA00978213  _j6 ابن محمد البق GHابن حس Vع 100.00                
SA00141172 محمد بن عبدالرحمن بن عبد+ العرفج 100.00                
SA00854624 عصام بن محمد بن جواد العبدالمحسن 160.00                
SA20071974 يه O]ال Vعبد+ بن طاهر بن ع 10.00                   
SA00085429 سعيد بن عV بن عبد+ البدر 100.00                
SA00044173 ان O]صالح بن حسن بن محمد الج 1,950.00            
SA00992870 6 بن جعفر بن محمد الخويتم GHام 77.00                   
SA00254161 طاهر بن واصل بن عبدالوهاب المومن 153.50                
SA00177131 ̀ بن احمد الصائغ عبدرب النOr بن مو 250.00                
SA00093551 o6 ابن محمد النوي GHز� ابن حس 47.10                   
SA00363639 6ى 6 عV غثيث الع[6 GHحس 240.00                
SA00465178 عبد+ بن صالح بن عV الحواس 180.00                
SA00698320 خالد بن جربوع بن محمد الدعجا67  200.00                
SA00462185 عبد+ بن سليمان بن عبد+ البليهد 260.00                
SA00548211 فهد بن حمود بن عمر الشمرى 500.00                
SA00993711 6ى ح�O بن سليمان بن مبارك الع[6 300.00                



SA00632598 يوسف بن محمد بن صالح الهاشم 20.00                   
SA00261511 جابر بن عV بن جابر بن عوير المرى 4.80                      
SA00576578 شاكر بن مجول بن مط[G الشمرى 150.00                
SA00650423 ساير بن سماح بن محمد الرشيدى 35.00                   
SA00355740 عV بن غالب بن ي� فرحان 30.00                   
SA00624031 عبد+ بن مانع بن مهدى ال سليم 107.10                
SA00621548 عV بن محمد بن منj الغامدى 134.00                
SA00215446 سعد بن محمد بن بخيت الدو�ى 70.00                   
SA00254010 فهد بن محمد بن سعود ال سليم 95.00                   
SA00149856  Orاحمد بن محمد بن عبدالعزيز الوهي 450.00                
SA00956274 سا¦ بن عبد+ ابراهيم القطان 1,095.00            
SA00079554 ماجد بن عبيد بن محمد القحطا67  100.00                
SA00676799 عبدالرحيم محمد عطا جاد 164.50                
SA00991082  Orمشعل بن مشلح بن ثامر العتي 130.00                
SA00074415 Eسلطان بن سعد بن محمد السبي 100.00                
SA00564781  O7معجب بن فالح بن باتع الحر 61.80                   
SA00053625  O7حسن بن سعود بن صامل سلي� حر 100.00                
SA00912552 وليد بن ناM بن محمد بن دو�6  22.50                   
SA00874245 عبداالله بن ابراهيم بن سعد الحو· 23.60                   
SA00661775 سالم بن رباح بن شايع التمي� 18.30                   
SA00654327 عبدالعزيز بن محسن بن محمد الشيوخ 250.00                
SA00826433 ̀ الحرز عباس  عمران مو 272.70                
SA00764311 ماجد بن دغيليب بن برجس الشمرى 45.00                   
SA00787784  U Orمحمد بن حمود  بن شجاع العتي 10.00                   
SA00723661  6rاحمد بن صالح بن مرزوق المزي 290.00                
SA00098542 عبدالمنعم بن عبد+ بن رجاء+ 37.00                   
SA00569876  6̂ يوسف بن عطيه بن معال الثق 28.70                   
SA00653158 6 ابن يوسف العبدالوهاب GHعبد+ ابن حس 10.00                   
SA00363815 احمد ابن عبد+ ابن سليمان المزروع 555.00                
SA00385278  O6 بن عبد+ بن صالح العجا� GHام 124.70                
SA00514856 سعود بن عبدالعزيز بن صالح الصمعا67  110.00                
SA00336509  U

_jفهد بن ابراهيم بن عبدالعزيز الدهي 100.00                
SA00658541 يوسف بن صالح بن عبدالرحمن العثيم 317.00                
SA00097853  O7سعود بن صالح بن فياض  الحر 20.00                   
SA00360429 عV بن حماد بن عV االطرش 30.00                   
SA00425844 عبدالرحمن بن ابراهيم بن سليمان الهندى 7.10                      
SA00032187 ه بنت عبدالعزيز بن محمد الفراج G]من 365.00                
SA00931576 عبدالرحمن بن عبد+ بن صالح المعيوف 300.00                
SA00859654 فيصل ابن قنيفذ ابن بدر ابن لبده 1,009.40            
SA00786113 قبالن بن ناM بن عبدالسالم القبالن 90.70                   
SA00732568  O76 بن محارب الحر GHعقاب بن قن 200.00                
SA00689575 Vخالد بن محمد بن عبد+ العقي 100.00                
SA00312880  6rمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العري 200.00                
SA00755214 خالد بن عبدالرحمن بن مض� ابن عوض 134.00                
SA00316447 Vبن محمد بن سعود السه Mنا 320.00                
SA00236658 اك O]ال Vعبدالرحمن بن محمد بن الع 830.10                
SA00814246 نواف بن عبدالرحمن بن عبد+ العرفج 80.00                   
SA00072039 w6 بن حمود الشغد GHحمود بن حس 640.10                
SA00247622 هشام بن محفوظ بن صالح باطر�6  430.00                
SA00594360 احمد بن مبارك بن محمد الربيح 61.00                   
SA00997673 فاطمه عV ماجد الجواد 38.00                   
SA00486452 عV بن عبدالرحمن بن عV السحيبا67  166.60                



SA00481313 محمد عبدالهادى محمد القحطا67  300.00                
SA00852341 سياف ابن عامر ابن محمد ال خشيل 45.00                   
SA00614217 ى G]ابراهيم بن مسفر بن ابراهيم الحب 105.00                
SA00650762 عبدالرحمن بن عV بن عبد+ منصور 507.00                
SA00754690 عبد+ بن منصور بن ي� القحطا67  250.00                
SA00036945 سعيد بن سالم بن سعيد ال حبشان 100.00                
SA00857460  _jالقري Vظافر بن محمد بن ع 50.00                   
SA00369845 مقيت بن عبد+ بن مقيت الشهرا67  76.00                   
SA00129655 العباس  بن عV بن قاند ال مساعد 310.00                
SA00285467 خالد عبدالرحمن سعد العيا�6  60.00                   
SA00650280 زاهد خورشيد عبدالخالق عباس 138.00                
SA00826524 ابوطالب منصور احمد زربان 110.00                
SA00827454 محسن سالم محسن ال خالد 385.00                
SA00125841  O7الحر Mبن نا jبن عي Vع 100.00                
SA00945203 يا� بن عبدالعزيز بن عV اال حمدى 100.00                
SA00693652 سعد بن عV بن ابراهيم الشدى 34.40                   
SA00175541 فوزى بن سالم بن شائع الشايع 286.50                
SA00346798  6̂ ناM بن سعد بن عبدالعزيز العري 597.00                
SA00916217 خلف بن عبدالكريم بن زايد التمي� 100.00                
SA00452850 ̀ الجار+ ̀ بن فريح بن مو مو 245.00                
SA00994653 وليد بن جار+ بن عبدالرحمن الجار + 18.60                   
SA00843217 ى G]عايض  بن سعدون بن طريس  الضبي� المط 48.50                   
SA00652565 ى G]منصور بن خالد بن عايض المط 100.00                
SA00968754 ى G]بن عجل المط G]فواز بن شق 100.00                
SA00998647  Orسعود بن عدوان بن سالمه العتي 100.00                
SA00654870 خالد بن سالم بن ناM الخلف 69.00                   
SA00988731 6ى 6̂ بن نيتول بن صوان الع[6 ملي 13.00                   
SA00695271 سلطان بن عبدالعزيز بن عثمان البجادى 217.00                
SA00561777 عبدالحميد بن فهد بن عبد+ العضيب 125.00                
SA00342897 � عبد+ بن سعد بن عV ال[� 100.00                
SA00286255 عبد+ بن احمد بن عبد+ السيها�7  27.20                   
SMBA000610 اسماء عبدالعزيز عبدالمحسن ابان� 111.50                
SMBA000534 عيشه عV محمد جرفان 109.30                
SMBA000484 عالء �اج صالح مالئكه 100.00                
SMBA000733 صالح بن حمود بن عبد+ الدحيم 100.00                
SMBA000859 6 بن عبد+ سلسله GHعبد+ بن حس 100.00                
SMBA000718 محسن بن عبد+ بن احمد ال حسن القر67  83.30                   
SMBA000157 حسن سا¦ ابراهيم شيبه 50.00                   
SMBA000966 فاطمه بنت عبدالكريم بن محمد الجامع 50.00                   
SMBA001153 فهد بن ابراهيم بن عبد+ الكنهل 50.00                   
SMBA000198  6̂ احمد بن ي� بن اسعد الثويE الفي 37.00                   
SMBA000235 احمد صالح احمد الوكيل 25.00                   
SMBA000939 جميله بنت سيد بنت اخون نيازى 15.60                   
SMBA001163 ناM بن عبدالعزيز بن عبدالرزاق االنصارى 15.00                   
SMBA000436 عادل محمد عبد+ العمرى 10.00                   
SMBA000338 ى G]عس Vعبدالعزيز عبد+ ع 7.00                      
SMBA000533 محمد بن احمد بن عبد+ الoعاوى 5.00                      
SMBA000876 سعد بن حمود بن عبد+ الدحيم 5.00                      
SMBA000127 محمد عبد+ محمد اليوسف 2.50                      
SMBA000417 6ي فائز بن سعيد بن فائز المهاوش  الع[6 2.00                      
SMBA000873 Mعبد+ فريد نا 2.00                      
SMBA000117 يا� بن فهد بن عبدالرحمن الحميد 1.90                      



SMBA000681 عبداالله مبارك دبالن الدو�ى 1.10                      
SMBA000318 سفيان عبدالرحمن صالح العامر 1.00                      
SMBA002287 تر� بن عبده بن عV دغريرى 2.50                      
SMBA000601 عوض  محمد مهدى القحطا67  0.30                      
SA00652186  G]حسن بن محمد بن ابراهيم عبدرب االم 1,110.00            
SA00857486 عبد+ بن عيj بن محمد المسفر 4.00                      
SA00873426 عالء بن حسن بن احمد الصفار 35.50                   
SA00275256 6 بن عV بن حسن لسكا�6  GHحس 82.00                   
SA00523975 يوسف بن احمد صالح العاشور 660.10                
YE01097993 6 بن سالم بن محفوظ GHمحمد سالم سالم 250.70                
SA00582976 محمد بن فارس  بن عقيل السعدون 374.20                
SA00454356 6ى فواز بن محمد بن عامر الع[6 505.00                
SA00835534 عبدالصمد بن ي� بن احمد بفلح 210.00                
SA00658442 مه 6 بن شلوان ال �_ GHمحمد بن حس 36.00                   
SA00917452 سلطان بن ناM بن فالح الغديرى 139.70                
SA00275181 6 بن مشبب القحطا67  GHمحمد بن حس 111.50                
SA00779231  G]االم Vسليمه بنت حمد بن ع 150.00                
SA00295481 jبن سلمان بن احمد العي Vع 158.00                
SA00695295 حيدر بن علوى بن ر�6 القمر 150.00                
SA00527003 عV ناM عبدالكريم الحسن 100.00                
SA00986156 عبدالهادى بن عV بن طاهر العباد 377.00                
SA00134557  6 GHعادل احمد محمد الياس 163.70                
SA00188357 6 المغرب GHمؤيد عبد+ حس 50.00                   
SA00954326 عبد+ محمد عV العما67  0.20                      
SA00004093 ام[G معتوق حسن بوكنان 594.00                
SA00426695 سالم بن عV بن سالم الصقور 120.00                
SA00098703 ى G]حمد بن عوض  بن عائض  المط 100.00                
SA00997152 بندر بن ناM بن محمد النش� 260.00                
SA00891787 جابر احمد صالح الخلف 66.50                   
SA00257422 Eمحمد بن مسفر بن محمد السبي 100.00                
SA00384528 جالل بن احمد بن عبدالرحمن الطويرش 152.50                
SA00869537 عدنان بن علوى بن ر�6 القمر 200.00                
SA00355407 6 الرمضان GHبن حس Vسا¦ بن ع 259.00                
SA00436555 ورثة المرحوم يعقوب بن يوسف الغزال 900.00                
SA00994187 6 بن سليمان بن عبداللطيف الهزيم GHحس 100.00                
SA00127721 سا¦ بن سالم بن يحGr العوده 424.00                
SA00298253  6 GHسعيد بن محمد بن احمد بوخمس 415.00                
SA00075219 عبدالعزيز بن عبدالوهاب بن عبداللطيف 105.00                
SA00326434  O7بن احمد الجنو Vاحمد بن ع 120.00                
SA00461975 Vاحمد بن يوسف بن معتوق بوع 342.00                
SA00925680 طارق بن عبدالرحمن بن محمد الحواس 10.00                   
SA00521347  O]ندى بنت محمد سلمان الج 104.00                
SA00659854  Oالحا� Vمحمد بن عبدالوهاب بن ع 18.00                   
SA00667432 Vالع V6 بن ع GHهاشم بن حس 30.00                   
SA00389231 حبيب بن محمد بن ح�O الحمود 121.00                
SA00987321 محمد بن عبدالرحمن بن عV الكاموخ 20.00                   
IN00654874 MOHAMMAD SAJID ALI 63.90                   
SA00113657 يف فيصل بن محمود بن مساعد ال�_ 523.60                
SA00558765 6ى ممدوح بن دعاس  بن مناكد الع[6 150.00                
LB00744289 طارق سا¦ بوحمدان 500.00                
SA00675832 كامل بن عبدالجبار بن محمد ال حمود 150.00                
SA00778423 Mبن باقر بن عبد+ النا Vع 100.00                



SA00672188 كامل بن محمد بن هاشم الشاخورى 100.00                
SA00785199 ̀ المؤمن باسل بن عبدالبارى بن مو 287.00                
SA00863127 محمد بن عثمان بن عبدالرحمن السمارى 25.00                   
SA00817652 V6 بن احمد المحمدع GHاحمد بن حس 3.50                      
SA00456521 جابر بن محمد بن صالح اليا¦ 318.20                
SA00649785 دانيال بن عبدالمحسن بن منصور ال سماعيل 100.00                
SA00118952 مؤيد بن احمد بن عيj العبدالعال 120.00                
SA00159637 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم 113.60                
SA00689372 محمد بن عV بن حسن المهناء 1,032.80            
SA00251466 عيj بن عV بن مدن البدن 101.00                
SA00745092 محمد بن عبد+ بن عبدالرحمن المال 35,539.50         
SA00056739 ماجد بن خالد بن عبد+ الصويغ 200.00                
SA00089216 يعن + بن احمد بن محمد الغامدى 245.00                
SA00034669 عمران ابن عبدالرحمن بن صالح حريرى 70.50                   
SA00325775 مهدى بن عV بن هادى اليا¦ 100.00                
SA00763478 شاكر عبدالمحسن محمد الوباري 91.80                   
SA00748840 6 دندن الدندن GHمحمد بن حس 30.00                   
SA00468739 صادق بن محمد بن عبد+ الحرز 8.00                      
SA98298275 ناM بن قاسم بن عبدالرحمن العوده 199.90                
SA00090657 6 الخرس GHبن حس Vابراهيم بن ع 142.60                
SA00129875 خالد بن ابراهيم بن محمد الراجح 148.00                
SA00327255 ى G]مشعل بن فهد بن لطيف الظف 575.60                
SA00117567 كمال بن عبدالعزيز بن مسلم العوض 232.60                
SA00456901 سعود بن مبارك بن سليمان الحار�7  200.00                
SA00365547 سم[G بن يوسف بن ابراهيم عبدالشكور 18.00                   
SA00176245 هاشم بن قاسم بن هاشم تركستا67  1,000.00            
SA00978509 محمد بن سم[G بن عبدالوهاب بحراوى 519.20                
SA00745043 بندر بن حسن بن عبدالخالق الزهرا67  100.00                
SA00985985 فيصل بن محمد بن فهيد الفهيد 1,000.00            
SA00776523 عبد+ عبدالعزيز عبد+ العليان 46.50                   
SA00092530 هتان بن حامد بن صالح احمد 610.00                
SA00458105 ا67  6 G]ماجد بن احمد بن عبده الج 121.40                
SA00823649 بندر بن سعيد بن عمر العيسا67  3,200.00            
SA00025611 وفاء بنت سعيد بن عبد+ الغامدى 696.30                
0003225310 عبدالرحمن عمر عبد+ باقادر العطاس 7.30                      
SA00764589 خالد بن عمر بن سالم الواعل 6,500.00            
SA00752631 يع بن محمد الشهرا67  عبد+ بن �_ 100.00                
SA00335165 فواز بن عبد+ بن احمد دانش 17.00                   
SA00109871 سالم بن عV بن حسن الزهرا67  50.00                   
SA00455215 مازن بن احمد بن منصور امشاره 89.30                   
SA00538754 عبد+ بن سعيد الشهرا67  110.00                
JO00937567 صادق حس6r عV طه 700.00                
SA00916268 خالد ابن احمد بن سالم الهاجرى 255.00                
SA00957466 6 ابن عV ابن حسن السقاف GHحس 10.00                   
SA00284103 عبد+ بن عبدالعزيز بن عثمان الحقيل 130.00                
SA00749666 6 بن مانع الغبارى GHفايز بن حس 150.00                
SA00364970 عV بن صالح بن محمد ال ضاوى 100.00                
SA00163254 6 ال قوصع GHبن سالم بن حس Mنا 105.00                
SA00252652 صالح بن محسن بن عبدالرحمن القارح 93.00                   
SA00453870 6 بن محمد بن سعيد ال ضاعن GHحس 615.00                
SA00315748 6 بن محمد ال ضاعن GHيوسف بن حس 150.00                
SA00826552 رياض  بن محمد بن عبدالعزيز الخريف 582.60                



SA00058796 عبدالسالم بن محمد بن عبد+ المم�6  102.50                
SA00997561 محمد بن ناM بن عبد+ بن سعيدان 100.00                
SA00993781  G]ه بنت محمد بن ابراهيم الجب G]من 39.00                   
SA00879786 خالد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز العرفج 100.00                
SA00995714 فالح بن عبد+ بن فهد الدامر 303.00                
SA00589658 اهيم O]ماجد بن سلطان بن محمد ال 1,361.30            
SA00528465  6rمحمد بن ابراهيم بن محمد الرسي 250.00                
SA00542301 سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد 60.00                   
SA00472201 وفاء بنت عبدالغ6r بن احمد حجازى 200.00                
SA00035698 بدر بن تر� بن خالد السديرى 865.40                
SA00298621 عبدالسالم بن محمد بن فارس  الشبانات 100.00                
SA00259865 عبد+ بن محمد بن عبد+ العقيل 3,200.00            
SA00425466  O7عبد+ بن سالم بن مبارك الحر 1,682.00            
SA00791364 فالح بخيت بخيت المرى 2,295.80            
SA00266150 محمد بن ابراهيم بن محمود النجار 167.50                
SA00128830  Orعبد+ بن خريص  بن بدحان العتي 217.00                
SA00994521 جار+ بن عV بن عبدالغ6r الغامدى 45.00                   
SA00526480 عبدالرحمن بن حميد بن محمد الزائدى 170.00                
SA00131384 نوف ابراهيم بن عبد+ ال الشيخ 1,825.60            
SA00498617 صالح بن محمد بن عبد+ البطاح 8,078.70            
SA00198445 Eغنيم بن محمد بن هادى السبي 5.80                      
SA00987423 عبد+ بن سليمان بن عبدالعزيز العقيل 255.80                
SA00990672 محمد دخيل صنيتان الشمرى 57.50                   
SA00675980 Eنوار بن معيش  بن محسن النفي 320.00                
SA00825672  Orعادل بن فيحان بن عياد العتي 23.30                   
SA00565247  _jبن احمد مع UV6 بن ع GHحس 7.30                      
SA00496851 فهد بن ناM بن محمد التمي� 223.80                
SA00693516 ربيع غازى سعد السبهان 0.20                      
SA00124998 عبد+ سلطان عV السلطان 268.70                
SA00785023 زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبيكان 741.60                
SA00344028 خالد بن عV بن عالس  اليا¦ 2,994.60            
SA00990606  O7فرج بن رباح بن حميدى الحطا 88.00                   
SA00167541 محمد بن ابراهيم بن عبد+ النجران 486.10                
SA00053789 عصام بن عبدالعزيز بن �هيد الدهمش 47.90                   
SA00562207  U

6rجميله بنت عبد+ بن عبدالعزيز الحسي 690.00                
SA00926319 فهد سليمان راشد القنيه 215.00                
SA00123421 6 بن منصور العساف GHمنصور بن حس 430.00                
SA00951345 شهد بنت عبد+ بن عبدالعزيز العبدالقادر 10.00                   
SA00678639 احمد بن عبد+ بن عبيد العبيد 1,165.00            
SA00582099 ورثه الرحوم سعود بن عبدالعزيز المغيصيب 6,510.40            
SA00129788 صالح بن محمد بن عبدالرحمن السالم 470.00                
SA00124578  U Oبن صالح بن عبد+ الفري� UVع 1,095.00            
SA00189781 محمد عبدالهادى سعيد الشهرى 21.20                   
SA00532541 سعود سعد عبدالرحمن التويم 1,030.00            
SA19784510 محمد بن ابراهيم بن محمد حيدر 180.00                
SA00644259 حسن بن احمد حسن البار��  1,380.30            
SA00346268 احمد بن عبد+ بن محمد الصقر 170.00                
SA00244653  G]ابراهيم الخض Vعبد+ بن ع 4,515.00            
SA00625997 رنا بنت سعد عبيسان الجوهر 212.80                
SA00571652 محمد عوض  غوث باوزير 11,502.50         
SA00148415 عبدالعزيز عV عبد+ بن مطرود 100.00                
SA00553650 محمد بن احمد بن سعيد الجابرى 110.00                



SA00662190 محمد بن عV بن محمد القحطا67  245.20                
SA00289122 احمد عUV احمد اللحيد 150.00                
SA00271318 عبدالمحسن ابراهيم عبدالكريم الخليل 239.10                
SA00266152 يك O]ال Vعبدالمجيد بن زيد بن ع 215.00                
SA00066899 االم[G تر� بن سلطان بن سعود ال سعود 1,031.40            
SA00417108 ناM بن عبدالعزيز بن ابراهيم الرشيد 5,599.40            
SA00995204 ى G]6 بن رشيد الكث GHسعد بن حس 35.00                   
SA00526215 حسن بن فهد بن سعد الحميد 20.00                   
SA00775422 محمد بن عبدالرحمن بن عقيل العقيل 23.00                   
SA00054856 حسن بن بكر بن حسن سندى 5,499.90            
SA00520630 ي عبدالعزيز بن محمد بن احمد الع�_ 80.50                   
SA00331520 سعد بن فيصل بن واصل الحا�6  2,700.00            
SA00026014  Orمحمد بن سليم ين سعيد العتي 321.40                
SA00968540 تر� بن عبدالعزيز بن محمد بن عثمان 1,841.50            
SA00990873 عبد+ بن عبدالمحسن بن محمد البديوى 150.00                
SA00625337  6̂ سلطان بن عبد+ سعد العري 4,065.20            
SA00822901 احمد بن عبد+ بن محمد الزيد 6.00                      
SA00891048 ى G]متعب نايف عويتق المط 140.00                
SA00554652 نجالء بنت حسن بن عبدالعزيز آل حسن 299.40                
SA00918254 Vالبصي Vسليمان بن عبدالرحمن بن ع 221.60                
SA00349653 عبد+ بن سليمان صالح الحقبا67  1,201.00            
SA00423356 محمد بن عبدالعزيز احمد التويجرى 167.60                
SA00876459 عبد+ بن يوسف بن عبدالمحسن المسعود 1,227.50            
SA00826264 صالح بن عبدالرحمن بن صالح الربيعان 6,052.40            
SA00073316 مساعد بن عبدالرحمن بن ناM العبدالكريم 292.60                
SA00498570 مبارك بن سعيد بن مبارك باجوير 3,878.50            
SA00852637 عبد+ بن عبدالمحسن بن معمر 435.30                
SA00426744 محمد بن عبد+ بن محمد البط� 50.00                   
SA00496854 عب[G بنت عبد+ بن سالم القحطا67  1,104.70            
SA00668389 االم[G محمد بن فيصل بن عبد+ ال سعود 86.30                   
SA00274220 محمد عبد+ عV العجالن 17.50                   
SA00725882 Mعبدالعزيز بن مرزوق بن خالد النا 3,358.50            
SA00431032 wعبد+ الشما Mلولوه نا 255.40                
SA00664512 محسن بن صالح بن محمد الهالل 2,375.00            
SA00126880  Orعواطف سعد مشارى الكلي 80.90                   
SA00711106 عبدالعزيز بن عبدالرحمن عبدالعزيز بن حسن 2,223.50            
SA00468225 مو�6 بنت عبدالرحمن السويلم 3,436.20            
SA00365471 ه عهود عبدالمحسن سعود ال سعود G]االم 1,193.20            
SA00445671 عبد+ بن محمد بن عبد+ ال الشيخ 830.10                
SA00201291  G]احمد بن عبدالحميد بن حسن شق 9.60                      
SA00864991 حمد بن سعد بن حمد ابوحميد 2,060.00            
SA00587920 Vمتعب بن عبد+ بن مقحم السه 9,652.20            
SA00336669 مشاعل عبدالمحسن محمد السديرى 8,432.30            
SA00578692 عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن فهد بن فهيد 2,584.80            
SA00496813 امل بنت صالح بن منصور المنصور 193.00                
SA00054698 عV بن عبدالعزيز بن دحيم الدحيم 860.00                
SA00127811 مو�6 بنت عبدالرحمن بن محمد النمر 1.10                      
SA00658814 صالح بن سيف بن صالح السيف 1.90                      
PS00382650 وليد خالد خربوش 150.00                
SA08121961 حسن بن محمد بن عبدالوهاب ال الشيخ 4,100.00            
SA00465879 طارق بن عV بن محمد الخليفه 2,100.00            
SA00062304 عبدالملك بن عبدالرحمن بن عبد+ المرشد 7.40                      



SA00775216 عبدالعزيز بن سليمان عيj العباد 31.50                   
SA00322659 عبدالعزيز بن عبدالرحمن مقبل الشامخ 836.00                
SA00467292 ماجد سالم عبدالوهاب المال´ 91.90                   
SA00391355 محمد بن عV بن حمد العتيق 103.20                
SA00232054 شهاب عبدالفتاح خليل كردى 41.50                   
SA00147417 ى سلطان بن عبد+ بن عبدالرحمن الش[� 230.00                
SA00674315 احمد بن ابراهيم بن عبد+ الربيش 136.00                
SA00758946 لينا بنت ابراهيم عبد+ ال شيخ 209.00                
SA00267984 احمد بن عبد+ احمد العسكر 2,573.00            
SA00569823 خالد فهد محمد فارس 1,798.90            
SA00382367 ى G]عبدالرحمن الحميدى حميد المط 202.10                
SA00124518 اك O]ال Mعبدالعزيز نا Mنا 236.50                
SA00047378  O7عبدالرحمن بن عيد بن مشعان الحر 75.00                   
SA00344514 مسفر بن عبد+ بن عV الزهرا67  782.10                
SA00366910 رائد بن منصور بن عثمان الدخيل 762.30                
SA00765689 لولوه عبدالعزيز عثمان الزومان 104.20                
SA00336957 عبد+ بن محمد سليمان النمله 2,078.30            
SA00786547 كلثوم محمد مراد 675.30                
SA00927354  6 GHعبد+ سعود عبدالعزيز العجال 61.80                   
SA00255963 6 بن محمود بن اسماعيل محمد GHحس 10.00                   
SA00015426 ناM بن بخيت بن بخيت المرى 250.00                
SA00012030 ين O]سليمان بن حمد بن سليمان الج 5.80                      
SA00225168 نوف بنت محمد بن محمد السديرى 675.00                
SD00452178 ̀ حسن احمد م̀و مو 144.00                
SA00047548 عبد+ بن ابراهيم بن فالح الغدير 130.40                
SA00258666 Mعبد+ بن ابراهيم بن محمد النا 100.00                
SA00417826 سعد بن عبد+ بن سعد ابومع� 3,554.60            
SA00812964 Eسهيل بن محمد بن احمد االلم 1,000.00            
SA00812569 محمد بن احمد بن عV غروى 1,000.00            
SA00994867 6ى G]حمد بن عثمان بن حمد الحم 90.00                   
SA00768490 جمال بن عبد+ بن محمد المفوز 1,506.70            
SA00893274 راشد بن سعود بن راشد بن رشود 2,479.20            
SA00875432 صالح بن سليمان بن صالح المسلم 58.00                   
SA00454982 سعد بن عبدالعزيز بن عبد+ الشبانات 430.00                
SA00346672 ى G]محمد بن صالح بن خصيوى المط 120.00                
SA00812657 عبدالرحمن بن عبد+ بن سعد السيارى 100.00                
SA00518401 6ى تر� تومان عكاش الع[6 200.00                
SA00916325 خالد بن سعد بن عV الرشيد 126.00                
SA00574855 Vالشبي Vمحمد بن سعود بن شبي 20.00                   
SA00271567 سعد بن سعد بن سعيد العبدالسالم 100.00                
SA00752951 ابراهيم بن عادل بن ابراهيم النجيدى 19.40                   
SA00554120 بندر محمد حمد ابو حميد 1,177.40            
SA00687812 عبدالعزيز بن صالح بن مفلح الفريدى 260.00                
SA00676247 jفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العي 133.00                
SA00985346 ماجد بن عادل بن احمد الب�_  861.00                
SA00787466 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا 1,000.00            
SA00125440 نوح بن محمد بن عبد+ الصفوا67  50.00                   
SA00708601 فالح بن محسن بن منا� العج� 350.00                
SA00664530 ى G]مساعد بن عبيد بن عايد المط 110.00                
SA00291267 ى G]فيصل بن عبدالعزيز بن عائض  المط 297.50                
SA00657199  Orشداد بن عبدالهادى بن عبدالرحمن العتي 310.00                
SA00213755 سلطان بن محسن بن هزاع القحطا67  174.50                



SA00278266 سعود بن عبدالعزيز بن براهيم االحمد 240.00                
SA00546501 نايف بن محمد بن عطا+ القحطا67  126.20                
SA00867321 خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان 133.50                
SA00918523 جلعود بن عمر بن حميد الجلعود 365.50                
SA00889754 عبدالهادى بن �حان بن محمد القر67  10.20                   
SA00864554 ى G]سعد بن عايد بن عجل المط 370.00                
SA00986596 ى G]سالم بن عبد+ بن سويد المط 38.20                   
SA00821336 عبدالعزيز بن عبد+ بن عV الفوزان 50.00                   
SA00650188 عبد+ بن عبدالرحمن بن ابراهيم 250.00                
SA00189742 سفر بن ناصح بن حدرى البق� 35.20                   
SA00137521 فيصل سعد عبد+ البداح 386.10                
SA00249869 جمال بن عبد+ بن سعد المال´ 134.00                
SA00257794 طارق بن عبدالعزيز بن عبد+ العمران 200.00                
SMBA002321 6 الرمضان GHحسن بن جواد بن حس 0.10                      
CA00128471 CELINE ELIE 44.50                   
JO00420071 ار توفيق عبد+ 6M شعبان Vع 44.10                   
SA00485620 م6r بنت فهد بن عبد+ العويضه 789.70                
SA00569989 احمد بن محمد بن عبد+ المعارك 99.00                   
PS00650658 ايمن صالح عV تكرورى 250.00                
SA00972254 فيصل بن محمد بن زيد الزيد 84.20                   
SA00784099 Vبدر بن حمد بن عبدالعزيز العقي 922.00                
SA00314088 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن ثنيان 280.00                
SA00067912 فهد بن عبد+ بن عبداللطيف المبارك 14,102.50         
SA00991245 ضوي� بن عبدالرحمن بن ضوي� الضوي� 124.70                
SA00408224 عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد السيارى 400.00                
SA00997743  Orسعد بن فرج بن مسعود العتي 429.00                
SA00731021 هند بنت راشد بن حسن ال طالب 3,978.30            
SA00963314 ى G]6 المطoقليله بنت نايف بن خ 160.00                
LB00549597 احمد محمود ابراهيم 86.00                   
SA04591427 Vعبد+ بن محمد بن عبد+ الع 40.00                   
SA00917217 6 البحرا67  GHمنصور بن عبد+ بن حس 50.00                   
SA00912269 Vمحمد بن سليمان بن سالم ع 365.00                
SA00123148 Eخالد بن حطاب بن عبد+ السبي 1,113.70            
SA00442214 ه العنود بنت محمد بن سعود ال سعود G]االم 770.40                
SA00917234 · O]خالد بن محمد بن فاضل ال 220.00                
JO00528795 نضال طاهر ابراهيم الحoى 20.00                   
SA00845742 عادل بن جابر بن احمد الشال�7  49.00                   
SA00127651 م6o بن عبدالحميد بن عبدرب عV المومن 83.50                   
SA00351401 هياء بنت مبارك بن دريس  الدريس 420.00                
SA09081968 عصام بن جابر بن محمد حمود 400.00                
SA00047290 خالد بن عبد+ بن عبدالعزيز النشوان 440.00                
SA00047828 رجاء بن لوعان بن رجاء الخالدى 55.50                   
SA00817627 مه 6 بن حمد بن غصنان ال �_ GHحس 480.00                
SA00196241 محمد بن حسن بن عV الصفار 55.00                   
SA00365402 عمر بن صالح بن عمر العمر 20.00                   
SA00187657 محمد بن مثE بن سالم الدو�ى 5.70                      
SA00211455 معاذ بن عبد+ بن محمد ال الشيخ 3,095.00            
SA00118529 يوسف بن احمد بن محمد العباس 33.10                   
SA00311724 ماجد بن باقر بن محمد المض� 5.70                      
SA00578644 وليد صالح حمد المزيد 150.70                
SA00465128 محمد بن سعد بن بخيت اليا¦ 2.50                      
SA00197626 محمد بن احمد بن حسن الشهرى 20.00                   



SA00136713 سا¦ بن عV بن محمد الماجد 475.00                
SA00192653 حسن بن احمد بن طاهر ال مهنا 45.00                   
SA00563214 طارق زيد عبدالعزيز الفياض 13,125.30         
SA00068713 ى G]ابراهيم بن عبدالعزيز بن طاهر زب 345.00                
SA00153996 ̀ التمي� سعود بن عبيد بن مو 65.00                   
SA00339290 6 الزيد GHحسن بن عايش  بن حس 2,176.20            
SA00681937 فهد بن سليمان بن عبد+ الهندى 8.00                      
SA00987434 ماجد بن سلمان بن وصل الحاز¦ 600.00                
SA00276992 سم[G بن احمد بن عبد+ بوعركه 1,000.00            
SA00167993 منصور عبدالعزيز ناM الجديد 2,177.50            
SA00287541 رشيد بن سالم بن حمد بن حريول 134.50                
SA00215242 حسن بن محمد بن حسن المهناء 782.60                
SA00103022 سعد بن عبدالعزيز بن سعد العثمان 1,350.00            
SA00376810 جميل ابن عبد+ ابن غالم محمد الدر 114.30                
SA00290401 عبد+ بن عبدالرحمن بن عبد+ الم̀و 9,202.00            
SA27061970 Vبن محمد المحمد ع Vيا� بن ع 142.00                
SA00768781 عبد+ بن محمد بن عبد+ النمر 50.00                   
SA00087161 عصام بن عبد+ بن سليمان السعدى 365.90                
SA00087682 6 بن حسن المومن GHرائد بن حس 703.40                
SA00456713 6 بن عV بن حماده الحماده GHحس 505.20                
SA00764811 معتصم بن محمد بن سليمان القا�6  31.20                   
SA00318511 ى O]حامد احمد سعد الشن 50.00                   
SA00198241 صالح بن عبدالمحسن بن صالح الخرينق 70.00                   
SA00789910 حاتم بن عبدالوهاب بن محمد بدرالدين سنارى 133.40                
SA00232751 Vاللي Vبن احمد بن ع Vع 16.30                   
SA00827254 سعد بن عV بن محمد الموزان 0.10                      
SA00357869  Orبن محمد االكل Vمحمد بن ع 8.00                      
SA00787654 سليمان عبدالرحمن ابراهيم الشعال ن 1,840.40            
SA08982011 Mبن عبد+ بن محمد النا Vع 47.00                   
SA00353099 حاتم بن حنش  بن احمد الغامدى 400.00                
SA00652108 حجر بن عV بن محمد الزاهر 230.00                
SA00963287 ى G]بن نافل المط G]حاتم بن عس 89.50                   
SA00585294 حاتم بن عبد+ بن حمد العوده 23.00                   
SA00549983 بادى بن عV بن مبارك الدو�ى 120.00                
SA00861104 فؤاد بن حسن بن محمد بوجباره 50.00                   
SA00123214  Orبادى بن سعد بن بادى العتي 100.00                
SA00367829 Vالع Vعبدالمنعم بن عبدالمحسن بن ع 0.80                      
SA00853452 فايز بن سعيد بن محمد الغامدى 56.10                   
SA00927551 عبد+ بن عV بن احمد غالب 170.70                
SA00138151 6 بن عV بن خليفه لبوى GHحس 65.00                   
SMBA001694 محمد بن احمد بن ظافر القر67  100.00                
SMBA001808 سلطانه بنت ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا 100.00                
SMBA001960 wفهد بن راشد بن عبدالرحمن السلو 50.00                   
SMBA001980 عبدالعزيز بن محمد بن عبد+ العيد 40.00                   
SA00334562  6 GHبن عبد+ الخن jفهد بن عي 480.00                
SA98449875 عV بن عباس  بن منصور الحمد 447.50                
SA00235659  U¦االيا UVمحمد سالم ع 715.00                
SA00978944 6 بن عV بن محمد زين الدين GHحس 70.00                   
KE00467869 MAGDI EL SHAMI 440.00                
SA07472259 سعيد بن محمد بن صالح الزهرا67  99.80                   
SA00807904 امل عبد+ بن ماجد الدويش 12.10                   
SA00765325  Orالعتي Vبن مصلح بن ع Vع 1,935.00            



SA00753316 سعيد بن عبد+ بن حسن الوايل 681.70                
SA00405071 طارق سعد عبدالعزيز التويجرى 14.00                   
SA00827116 سليمان بن محمد الثنيان 2,022.00            
SA00816431 عبد+ بن عبدالرحمن بن عبد+ الزرعه 150.00                
SA00722515 منصور بن زيد بن ابراهيم ال محمود 2,108.70            
SA00643734 سعد بن سليمان بن عV الشهري 172.00                
SA00337189 محمد بن عثمان بن ناM ابوحميد 158.80                
SA00285974 نمر بن عبد+ بن سعد الصعب 0.40                      
SA00064401 كه محمد العV السويلم للتجاره والمقاول _� 1,039.00            
SA00450795 مشارى بن عبد+ بن عمر قرمله 550.00                
SA00241164 احمد بن صالح بن عبد+ الدعيجا67  100.00                
SA00358164 عصام بن صالح بن محمد الخليفه 815.00                
SA00895644 6 الهزوم GHز� بن عبدالكريم بن حس 107.50                
SA00876644 فالح بن عV بن عبد+ السعيد 43.00                   
SA00563412 عبدالعزيز ابن عV ابن عبدالعزيز الحسن 88.10                   
SA00883388 عبد+ بن عبدالعزيز بن عبد+ 35.00                   
SA00221644 انور بن عV بن محمد العباد 146.10                
SA00061435 دخيل بن فراج بن وح[G الخالدى 107.50                
SA00981644 M6 النا GH6 بن عبد+ بن حس GHحس 50.00                   
SA00065856 زياد بن عبد+ بن عبدالرحمن المنصور 58.80                   
SA01985644  6 GHعبد+ بن باقر بن سلمان الحس 315.00                
SA00774598 حمد بن عبدالمحسن بن محمد السلطان 40.00                   
SA00462135 سم[G بن خليل بن عيj المجحد 117.00                
SA00713699 � رياض  بن يوسف بن جا� ال[� 337.70                
SA00144985 ابراهيم بن عV بن عيj الحمد 195.00                
SA00837496 6 الحسن GHيوسف بن هاشم بن حس 100.00                
SA00453392  6rبن احمد بن عباد المع Oح� 50.00                   
SA00236950 عبد+ بن حمود بن عV العوده 150.00                
SA00621487 6 بن يوسف بن محمد الرحيم GHحس 25.00                   
SA00542982 مجتOr بن ناM بن احمد البدر 80.00                   
SA00569401 صديقه بنت ابراهبم بن محمد الخويتم 39.60                   
SA00674490 ز� بن مسلم بن عبد+ الجعيدان 81.30                   
SA00694966 عV بن ابراهيم بن محمد القطان 125.00                
SA00870850 هاشم بن عبدالمحسن بن محمد الر�6  319.00                
SA00357640 6 الهالل GHبن حس Vجعفر بن ع 150.00                
SA00526589 6 الحسن GHسعيد بن طاهر بن حس 50.00                   
SA00553392 6 االحمد GH6 بن صالح بن حس GHحس 30.00                   
SA00986603 محمد بن عبدالمحسن بن عبد+ الحسن 200.00                
SA00453386 6 الحكيم GHحيدر بن حسن بن حس 65.00                   
SA00985011 6 البحرا67  GHجعفر بن محمد بن حس 0.50                      
SA00786600  O7سوسن بنت عبدالكريم بن احمد الجنو 84.40                   
SA00753416 6 بن جاسم العو�6  GHجاسم بن حس 160.00                
SA00559830 Vجواد بن هاشم بن محمد الع 30.00                   
SA00189521 محمد بن فهد بن عيj البوعبيد 55.30                   
SA00673392 فهد بن صالح بن عبد+ الملحم 20.00                   
SA00127782 عادل بن عيد بن محمد ال عيد 50.00                   
SA00654420 سعد بن محمد بن را�6 العواد 500.00                
SA00785550 ه بنت محمد بن عبدالمحسن الملحم G]من 45.40                   
SA00786634 محمد بن احمد بن محمد الملحم 45.40                   
SA00984400  6̂ ابراهيم بن خليل بن ابراهيم الص 76.00                   
SA00523988 جعفر بن عV بن محمد السعيد 35.00                   
SA00654433 عبد+ بن سالم بن محمد الصيخان 343.00                



SA00125682 6 الحسن GHعقيل بن ابراهيم بن حس 25.00                   
SA00702410 ناM بن يوسف بن احمد الصالح 100.00                
SA00923554 محمد بن سعود بن محمد الدو�ى 80.00                   
SA00458953 عبدالمحسن بن فهد بن عبد المحسن الملحم 100.00                
SA00282562 6 بن معتوق بن حسن البدى GHحس 230.00                
SA00284510 bمحمد بن عبد+ بن عبدالرحمن مر 300.00                
SA00945021 عامر بن احمد بن حسن الشهرى 110.00                
SA00426266 عبد+ بن احمد بن جندل الشهرى 12.30                   
SA00650181 سعد بن عV بن عبد+ الغامدى 400.00                
SA00173547 ى G]العس jبن عي Vاحمد بن ع 350.00                
SA00679487 محمد بن حسن بن عبد+ الزهرا67  91.00                   
SA00265833 ى G]بن عبد+ عس Vبندر بن ع 10.00                   
SA00750260 ظاهر بن خلوفه بن محمد الشهرى 5.00                      
SA00451739 عV بن عبد+ بن رخيم اليا¦ 215.00                
SA00319843 محمد بن جعبان ابن يحGr ال الحارث 175.00                
SA00982354 مسعود بن عV بن عبد+ اليا¦ 100.00                
SA00648711 ى G]6 بن عبد+ عس GHصالح بن حس 500.00                
SA00652845 الحميدى بن رطيان بن عباس الشمرى 200.00                
SA00126634 رائد بن عيj بن سلمان بو صالح 100.00                
SA00865212  6 GHمحمد سعد عبدالعزيز الحس 73.40                   
SA00565921 حسن عUV احمد الحداد 94.00                   
SA00525694 عبد+ بن عبدالمجيد بن احمد ال براهيم 230.80                
SA00651657 ز� عبدالوهاب محمد الحسان 91.50                   
SA00263590 عباس  مطر محمد الغانم 205.00                
SA00984623 جميل محمد احمد بوجباره 1,280.10            
SA00248451 عبدالحميد ح�O محمد الراشد 100.00                
SA00695315 احمد عايش  محمد العوض 409.50                
SA00240687 6 عUV حسن الحداد GHحس 60.90                   
SA00745513 6 الخلف GHجاسم حسن حس 100.00                
SA00235684 6 طاهر الجاسم GHمحمد حس 60.00                   
SA00365879 6 الخرس GHطارق عبدالمحسن حس 645.00                
SA00230612  G]مصعب احمد محمد العم 208.50                
SA00468475 احمد خالد عبدالعزيز الملحم 182.70                
SA00468473 عبدالمحسن عبداللطيف عبدالعزيز الملحم 99.90                   
SA00985695 كمال عUV حسن الشواب 1,376.00            
SA00179091 جمال سلمان محمد الشخص 100.00                
SA00547844 ايمن بن سلمان بن محمد الشخص 96.70                   
SA00194854 احمد عبداللطيف عبداللطيف المهنا 70.00                   
SA00246679  6 GH6 صالح الشاه GHنواف شاه 95.00                   
SA00125562 6 المكينه GH6 بن ابراهيم بن حس GHحس 200.00                
SA00287354 صادق بن احمد بن خليفه السيف 149.00                
SA00817654 عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز المديرس 55.00                   
SA00990761 سا¦ بن احمد بن محمد الفالته 1,878.00            
SA00154799 Vالع V6 ع GHنجيب ياس 105.00                
SA00457658 Mاحمد بن ابراهيم بن يوسف النا 517.60                
SA00587813 6 العبد+ GHبن حس Vباقر بن ع 3.10                      
SA00235979 محمد عUV صالح الدواء 90.00                   
SA00976484 6 الهال ل GHعبد+ بن را�6 بن حس 300.00                
SA00063916 عV بن طاهر بن جاسم السعيد 345.00                
SA00458787  6 GHهاشم باقر سلمان الهاشم الحس 215.00                
SA00865272 Eبن محمد بن احمد السبي Vع 18.00                   
SA00058266 فيصل بن غازى بن عبدالملك منصورى 2,300.00            



SA00646789 احمد بن سعود بن سعد الغامدى 211.00                
SA00361588 6 بن عبد+ بن يوسف االربش GHياس 264.50                
SA00645897 حسن بن عبد+ بن يوسف االربش 215.00                
SA00364845 فالح بن خريص  بن عياده الرشيدى 200.00                
SA00276147 6 بن مبارك بن حمد اليا¦ GHحس 86.00                   
SA00194710  6 GH6 البوعين GH6 خليفه شاه GHشاه 200.00                
SA00658571 حسن بن محمد بن عV ال حطاب 47.40                   
SA00335035  Orبن محماس  العتي Mعبد+ بن نا 620.00                
SA00658373 فالح بن غانم بن زايد الرشيدى 150.00                
SA61249247 غسان بن عبدالعزيز بن عبد+ الملحم 2,198.50            
SA00897672 فهد بن صباح بن عبد+ الخالدى 18.70                   
SA20111979 احمد بن عV بن سلطان الشلوى 120.00                
SA00147985 فيصل بن محمد بن مبارك الفرج 110.20                
SA00453829 عبد+ بن سالم بن راشد البعيجان 200.00                
SA00521655  Orسلمان بن حمد بن سالم العتي 99.00                   
SA00648812 منصور بن صالح بن محمد المقبل 8.00                      
SA00982543 زيزى بنت محمدى بن محمد السيد 20.00                   
SA00213963 ى G]محمد بن قحيم بن سفر المط 25.40                   
SA00632881 محمد بن صالح بن محمد الجله� 300.00                
SA00178310 حسن فرحان سعيد الغامدى 236.50                
SA00074478 مريم بنت عايد بن عويد الشمرى 44.00                   
SA00991735 سلمان بن سعد بن عبدالرحمن العبدان 10.00                   
SA00745249  6 GHمحمد بن سعد بن فهيد شاه 26.90                   
SA00296514 عبدالعزيز فرحان سلطان الريس 50.00                   
SA00759848 محمد مغرم عUV الغامدي 215.00                
SA00741369 يوسف بن احمد بن ابراهيم النباط 41.00                   
SA00843279 عبدالحكيم بن صادق بن محمد المؤمن 7.50                      
SA00106410 خالد احمد ر�6 المرهون 100.00                
SA00255469 جمال عUV عبد+ ال بن الشيخ 46.50                   
SA00231225 محمد عبد+ عبدالعزيز العرفج 100.00                
SA00212440 6ى خليف عشوى ضحوى الع[6 140.00                
SA00654321 Mعدنان بن حسن بن عبدالوهاب النا 43.00                   
SA00563021 حصه بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف الملحم 50.00                   
SA00125340 محمد بن عبد+ بن حمد الحمزه 55.00                   
SA00709499 6 الباذر GHناظم حسن حس 116.00                
SA00552619 مشبب بن حماد بن عبدالعاw الشلوى 189.50                
SA00425877  O]عبداللطيف بن عبدالعزيز فهد الج 1,400.00            
SA00835428 محمد بن احمد بن حسن النمر 1.00                      
SA00314914 صالح يوسف محمد بو سعيد 63.50                   
BH00469545  6bعبد+ عبدالرحيم مرا jعي 0.30                      
SA00315874 فيصل سعود عبدالعزيز اليوسف 0.40                      
SA00547624 wخالد بن محمد بن صالح الجبا 40.00                   
SA00524515 Mالنا Mاحمد بن محمد بن نا 1,075.00            
SA00033802 عV سليمان عبد+ البحرا67  1.00                      
SA07988928 عادل بن حسن بن نعمه العوا¦ 215.00                
SA00521456 يوسف بن عV بن عبد+ السليمان 4.80                      
SA00449732 مو�6 بنت صالح بن عبدالرحمن الربيعان 10.00                   
SA00716431 Vالمحمدع Vانور بن احمد بن ع 303.20                
SA00441729 نهار بن عبدالرحمن بن عبد+ السعد 202.70                
SA00227841 فهد بن سليمان بن الحمد الرميح 616.20                
SA00069655 صالح بن محمد بن صالح الغامدى 4.50                      
SA00562341 ش[O بن عبد+ بن محمد الحمود 100.00                



SA22188762  6 G]محمد بن سعد بن محمد الب 204.00                
SA00012521 عوده بن عبدالعزيز بن عبد+ العوده 165.30                
SA00936589 يا� بن سعد محمد الصفيان 7,364.60            
SA00236594 غاده بنت احمد عبدالرحمن الغامدى 407.80                
SA00918724 ابراهيم عبدالهادى عبدالعزيز العبدالهادى 134.60                
SA00652199 ى G]العس Mعبد+ بن ي� بن نا 6.00                      
SA00363021 كا�7  O]سالم بن هزاع بن سالم ال 200.00                
SA00521035 Eمحمد بن حسن بن ربيع النفي 3,247.50            
SA00105935 ساميه محمد عبد+ الشهرى 42.90                   
SA00239863 ابتسام محمد عبد+ الشهرى 42.90                   
SA00499649 سعيده جمعان صالح احمد 42.90                   
SA00259641 عV بن صالح بن عV الدهيمان 5.00                      
SA78827101 حنان بنت محمود بن عابدين خوجه 1,000.00            
SA00987314 جواد حسن محمد بوحمد 446.50                
SA00094668 حمد بن هادى بن دحيدح ال منجم 100.00                
SA00616853 ى G]عبد+ بن ذويب بن فاطم المط 477.00                
SA00129938 سعيد بن م§ بن كاظم ال عبيد 23.00                   
SA00134759  O7عبد+ بن عبدالوهاب بن احمد الحبا 126.50                
SA00766221 oالن Mصالح بن سعد بن نا 1,955.40            
SA00123548 عV بن سعد بن حامد الشمرا67  50.00                   
SA00362975 سا¦ بن ابراهيم بن عبدالرحمن العبدالهادى 90.00                   
SA00471015 احمد محمد عUV الخليفه 53.70                   
SA00284580  Orبن الحميدى العتي Mمطلق بن نا 215.00                
SA00356505 سعود بن حمدون جمعان الثما67  152.00                
SA00654890 عبدالعزيز بن عمر بن ضيف + القر̀_  208.00                
SA00996734 6 يحGr الدو�ى GHاسحاق بن حس 25.80                   
SA00584093 عبد+ بن عوض  بن سلطان القر67  170.00                
SA00316787 ى G]ال محيا عس Vبن ظافر ع Vع 112.50                
SA00589076 عبد+ بن حمود بن احمد الغامدى 354.60                
SA00956887 بندرابن عيضه ابن حامد العصي� 70.00                   
SA00234541  UVع O]حسن هاشم ش 81.90                   
SA00368745 صالح محمد صالح المشيقح 113.40                
SA00653289 صالح بن عبدالرحمن بن سليمان اللذيذ 399.00                
SA00935176 عمر بن عبد+ بن ابراهيم الربيعان 796.70                
SA00124657  O7سليم عامر فهيد الحر 20.00                   
SA00219656 عبدالعزيز بن عثمان بن عبد+ اللميلم 111.10                
SA00242397 ابراهيم بن عV بن عبدالرحمن السدرا67  130.70                
SA00236651 Eعبد+ بن محمد بن حمود الرب 672.50                
SA00734789 خالد بن سليمان بن عبدالعزيز الشيبان 260.00                
SA00236746 مالك محمد عبد+ المرهون 203.80                
SA00238998 عباس عUV عبدالكريم ابو عبد+ 100.00                
SA00658933 احمد بن حسن بن احمد ال ربح 211.30                
SA00785466 عثمان بن عV بن مهدى المشهد 37.70                   
SA00647177 تيس[G بن عبد+ بن حسن الدروره 109.50                
SA00865527 Vالبوع ̀ صفيه بنت عV بن مو 232.60                
SA00479591 6 يوسف حبيب العبود GHحس 22.70                   
SA00484579 محمد ابراهيم عV ال حمزه 250.00                
SA00595084 Mعبدالرحيم سلمان عبدالرحيم النا 36.50                   
SA00197246 سعيد بن اسماعيل بن حبيب ال اسماعيل 30.00                   
SA00512340 غسان سعيد محمود الشيوخ 110.70                
SA00983794 ى O]بن حسن العن Vوس� بن ع 150.00                
SA00697404 عV بن عبدالعظيم بن حسن الجراش 430.00                



SA00784714 عبدالعزيز احمد مهدى العبكرى 116.00                
SA00652019 ى G]ماجد بن منيع بن بريكيت المط 90.30                   
SA00897225 ناM بن عائش  بن عمرى االحمدى 1,000.00            
SA00171541  Orبن عبد+ بن محمد العتي Vع 100.00                
SA00706620 Vحبيب بن سليمان بن عقيل النخ 100.00                
SA00251784 منصور بن رابح بن ال�6 الشاما67  140.00                
SA00945211 ابراهيم بن محمد بن شفيع بن عبدالرحيم 100.00                
SA00213066 ها67 بن احمد بن الفت حلوا67  690.10                
SA00845219  Orمسفر بن سهو بن مسفر العتي 100.00                
SA00475860 يوسف بن جار+ بن عبدالرحمن الخلف 150.00                
SA00214454 م6r بنت عV بن مصلح ال سقالن 129.00                
SA00652502 حمد بن محمد بن عV المحامض اليا¦ 90.00                   
SA00576813 jاحمد بن حسن بن سليمان العي 50.00                   
SA00244580 ناظم بن سلمان بن عV بوطيبان 20.00                   
SA00387652 عبد+ بن احمد بن عV العبدالمحسن 345.00                
SA00056936 اسعد بن عV بن محمد السلطان 60.00                   
SA00993411 عبد+ بن حسن بن ناM الغنام 100.00                
SA00391688 6 بن حبيب بن محمد الخواجه GHحس 51.00                   
SA00458977 Vاحمد بن عايش  بن محمد الع 70.00                   
SA00997523 ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيز المعيبد 26.00                   
SA00198569 اسامه بن عبد+ بن حمد الخلف 100.00                
SA00814342 عV بن احمد بن عV البoى 300.00                
SA00128214 سعود بن محمد بن سعد القثا¦ 375.00                
SA00197919 فهد مهدى محمد ال زمانان 65.00                   
SA00786059  Orصاهد بن ضاوى بن كميخ العتي 71.00                   
SA00239489 ي G]خالد عبد+ ابراهيم الحج 430.00                
JO00245897 6̂ حسن فوده حسن مصط 190.00                
SA00704578 الدين G]عبدالحميد بن عبدالرحمن خ G]عب 396.80                
SA00679504 خالد بن حمود بن حامد القر̀_  620.00                
SA00565121 اديب محمد عUV الحركان 797.10                
SA94046129  Oوئام عبدالصمد عبدالحليم عطر� 38.30                   
SA00984453 سالم بن سعيد بن سالم الصيعرى 100.00                
SA00567899 زائد بن محمد بن زائد البناوى 1,176.60            
SA00553640 نبيل بن عV بن طاهر االر�6  33.00                   
SA00763537 محمد بن داود بن عبدالرحيم البخارى 2,950.00            
SA00524477 وليد بن عبد+ بن صديق سندى 800.00                
SA00147566  O7عادل عيد سويلم الحر 1,691.50            
SA00513873 باسم عبدالعزيز محمد ادريس 175.00                
SA00998521  O7محمد بن معيض  بن عايض  الحر 20.00                   
SA00288442 عبدالعزيز بن محمد بن عمران عمران 5.00                      
SA00125589 حسن بن محمد بن حسن جبارى 230.00                
SA00236856 محمد بن يحGr بن غرم + الغامدي 32.70                   
SA00725184 عV بن محمد بن عبود العمودى 7,545.20            
SA00987544 عبدالكريم سليمان ابراهيم سمان 3.30                      
SA00362966 يف _� Vخالد بن سعود بن محمد ع 27.90                   
SA00804430  G]6 بش GHطارق بن عبدالعزيز بن حس 40.00                   
SA00468390 ابوبكر بن عبد+ بن حسن بالبيد 15.20                   
SA00365783 عثمان بن خالد حيدر بن كرامت عV رضوى 4.70                      
SA00075340 نبيل بن محمد روزى بن تخته البخارى 493.40                
SA00381589 محمد بن صالح بن ي� العمارى 9.00                      
SA00968502 بندر بن سعد بن منصور الجربوع 170.00                
PS00991352 يوسف محمود عدوان 165.80                



SA00524699 عبيد بن عبد+ بن عبيد+ السلي� 203.50                
SA00315479 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالوهاب الفايز 172.00                
SA00525246 عV بن سعود بن عبدالعزيز الملق 200.00                
SA00562590 صالح بن عيj بن فهد السالمه 100.00                
SA00456968 عامر بن عبدالرحمن بن سعد العامر 124.20                
SA00018725 احمد بن خلف بن عV الخلف 839.60                
SA00650198  O7بن عوض  بن نويفع الحر Vع 200.00                
SA00652372 بكر بن عV بن فهد الخطيب 900.00                
SA32350112 حميد بن بهالن بن حمد الرشيدى 202.20                
SA87477149 محمد بن عايض  بن سند الرشيدى 150.00                
SA00648533 فهد بن صالح بن عبد+ السحيبا67  220.00                
SA00328580 نوره بنت عV بن عبد+ ال عمر 4.50                      
SA00652167 6ى وهب بن منيخر بن وهق الع[6 16.00                   
SA00692376 عثمان بن عبد+ بن حسن العسكر 100.00                
SA00942179 wقويس  بن جراون بن سالم البذا 200.00                
SA00896711 عائض  بن عبد+ بن عV بن قانع 27.50                   
SA00695325  G]6 ال عج GHسعد بن سعيد بن حس 120.00                
SA00798164 هبه عبد+ عبدالرحمن الراجح 138.00                
SA00598622 نادر بن احمد بن مهدى ال عمران 10.00                   
SA00804530  6 GHعت Vمحمد بن محمد بن ع 81.80                   
SA00965178 ̀ بن حميد الحميد ابراهيم بن مو 252.00                
SA00652539 عبد+ بن اسماعيل بن مهدى البو 50.00                   
SA00556501 6 عبد+ المبارك GHنبيل حس 180.00                
SA00265348  O]حسن ابراهيم ادخيل ال قن 100.00                
SA00984301  6̂ عارف بن سالمه بن خلف الحوي 150.00                
SA00126509 حسن بن عبد+ بن محمد الصيعرى 100.00                
SA82478178 ى G]مبارك بن عبد+ بن محمد الصع 1,000.00            
SA00834747 بندر بن عطيه بن محمد الغامدى 516.00                
SA00709496 6 عV ال مسلم GHسهيل حس 60.00                   
SA00249174 وديع قاسم عبدالوهاب ال داوود 20.00                   
SA00231700 محمود محمد م§ المختار 32.20                   
SA00486044 براهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان 800.00                
SA00124879  O7عبدالرحمن صالح عثمان الحرا 200.00                
SA00458122 6 بن عV المبارك GHبن حس Vع 150.50                
SA00658599  6 GHمها بنت عبدالعزيز بن محمد بن حس 1,410.00            
SA00275522 خالد بن داود بن سليمان الفايز 1,900.00            
SA00997322 ها67 بن سعد بن عوده الردادى 300.00                
SA00816581 Vانمار بن صالح بن مهدى السهي 30.00                   
SA00084536 سعيد بن مبارك بن سعيد ال صالح 14.00                   
SA00738975  Orعبد+ سارى فلحان العتي 1,482.80            
SA00163944 محمد بن سعيد بن عبد+ الغامدى 1,800.70            
SA00693366 ماهر بن حامد بن جريبيع الردادى 809.80                
SA00318508 عماد بن عيد بن عبد+ االحمدى 35.00                   
SA00768536 يا� بن اسماعيل بن ابراهيم قطب 322.50                
SA00026977 6 بن سعد بن محمد القرف GHام 370.00                
SA00325460 زى االنصارى فهد بن هامل بن عطيه + الخ�_ 147.90                
SA00631458 عبدالكريم بن عابد بن عبد+ الصاعدى 5.00                      
SA00582155 ساره بنت عبدالبارى بن صالح بوقرى 26.80                   
SA00789478 لوى ابوعبيده عباس  رفيع 75.00                   
SA00354845 يونس  نا�O عبد+ الحرازى 5.00                      
SA00125256 عV بن محمد بن بالغيث العمرى 85.00                   
SA00658934 Eعبد+ بن عمران محمد الجمي 380.00                



SA00897215 وك اللقما67  O]بندر بن محمد بن م 43.10                   
SA00138614  O7مسعود بن مساعد بن مسعود الحر 215.00                
SA00474933 عبدالعزيز بن عابد بن عبد+ الصاعدى 5.00                      
SA00859246 سعيد بن محمد بن سعيد باصليله 50.00                   
SA00786748 تر� بن عبدالعزيز بن عV السديس 1,614.40            
SA00256611 نواف بن عبدالعزيز بن عV السديس 1,180.00            
SA00146597 عبد+ بن صالح بن عبدالرحمن المقحم 150.00                
SA00123526 ماهر ابن ابراهيم ابن احمد رجب 20.00                   
SA00965742 6 بن مانع بن دوحان اليا¦ GHحس 200.00                
SA00098754 حمد بن مدهش  بن حمد ال قريع 100.00                
SA00652184 حمد بن محمد بن عV ال مسعد 159.70                
SA00129566 مانع ناM سعيد ال حريد 142.00                
SA00546255 محمد بن احمد بن عV ال مرظمه 100.00                
SA00523265 محمد مانع عV ال عقيل 300.00                
SA00659515 6 بن هادى بن حمد ال هنان GHحس 500.00                
SA00467289 � مها بنت عبدالعزيز بن يوسف ال[� 5,069.80            
SA00242659 حسن مسعود �ار الغباري 100.00                
SA00981764 حمد بن محمد بن عV ال منجم 8.80                      
SA00287345 هادى بن رفعان بن عوام المحامض 100.00                
SA00170816 سعيد محمد عV ال ريشان 200.00                
SA00237689 محمد بن صالح بن عV اليا¦ 36.00                   
SA00762911 6 بن سالم ال عباس GHصالح بن حس 598.00                
SA00298120 هادى بن حمد بن هادى ال دويس 460.00                
SA00994102 فيصل بن جابر بن مهدى اليا¦ 114.00                
SA22975571 مبخوت بن محمد بن مبخوت ال منصور 122.00                
SA00942517 محمد بن عليان بن عمر العليان 264.00                
SA00064782 6 بن صالح ال زبيد GHمحمد بن حس 62.00                   
SA00146697 مانع بن صالح بن محمد اليا¦ 30.00                   
SA00995210 مبارك بن عبد+ بن محمد الغبارى 100.00                
SA00576489 محمد بن حمد بن محمد ال بوزبده 115.00                
SA00991367 6 ال سالم GHمهدى بن عبد+ بن حس 50.00                   
SA00315869 فهد بن سعيد بن مر�6 اليا¦ 110.00                
SA00565250 Vفهد بن هادى بن محمد الواي 190.00                
SA00124843 محمد ناM يحGr ال الحارث 100.00                
SA00654186 سالم بن مانع بن صالح ال مريفه 100.00                
SA00992153 محمد عV صالح ال مهرى 300.00                
SA00226511 ابراهيم بن عV بن محمد ال قظيع 105.00                
SA00048521 صالح بن مانع بن عV ال الش¥ اليا¦ 55.00                   
SA00126631 6 بن سالم بن هادى ال حنظل GHحس 0.60                      
SA00521260 احمد بن هادى بن محمد اليا¦ 80.00                   
SA00213697 6 اليا¦ GHجابر محمد حس 100.00                
SA00124741 هادى حسن عV ال مردف 49.00                   
SA00589143 حمد بن عV بن زاهر ال راكه 106.50                
SA00985475 منصور بن هادى بن حمد ال قريشه 35.00                   
SA00285949 حمد حسن صالح اليا¦ 5.00                      
SA00674297 6 اليا¦ GHمحمد بن حسن بن حس 100.00                
SA00944570 سالم بن عامر بن حمد ال سالم 350.00                
SA00074811 حمد بن صالح بن سعيد ال منصور 100.00                
SA00124593 رزق بن اسحاق بن احمد ال سحاق 60.00                   
SA00198854 سالم بن عبد+ بن عV زبعان اليا¦ 200.00                
SA00025161 سالم بن مانع بن محمد ال ريشان 115.00                
SA00858323 ه 6oفايز بن سعود بن هباش  الخ 141.00                



SA00379968 عبد+ بن مهدى بن عV لسلوم 50.00                   
SA00128740 ناM بن مهدى بن عV السلوم 1.70                      
SA00275641 محمد بن عتيق بن هادى بن مهدى ب6r هميم 40.70                   
SA00236257 ه 6oمحمد بن عسكر بن عتيق الخ 10.00                   
SA00123589 حمد بن سالم بن عV الصقور 180.00                
SA00784977 مهدى فارس  حمد ال منجم اليا¦ 100.00                
SA00551378 مسفر بن مسعود بن مسفر ال سالم 190.00                
SA00759846 راشد بن عV بن محمد ال منجم 400.00                
SA00685926  U¦بن فرج اليا V6 بن ع GHحس 50.00                   
SA00956433  6̂ ابراهيم بن سالمه بن خلف الحوي 100.00                
SA00542469 خالد بن محمد بن حمد اليا¦ 10.00                   
SA00944102 6 بن عV بن عV ال رجب GHحس 500.00                
SA00584966 سعيد بن مانع بن صالح الصقور 148.00                
SA00073645 سالم بن حسن بن حمد الصقور 41.50                   
SA00957492 عV بن محمد بن عV ال �ار 19.00                   
SA00467863 حمد بن محمد بن عومان ال منجم 6.00                      
SA00564874 منصور بن حمد بن حم[G ال منصور 50.00                   
SA00188364 6 ال دويس GH6 بن حمد بن حس GHحس 250.00                
SA00286455 احمد بن محمد بن صالح قحاط 224.50                
SA00154710 عبد+ بن مهدى بن سالم ال دغرير 215.00                
SA00983426 6 بن مانع النجرا67  GHابراهيم بن حس 50.00                   
SA00195621 سعد بن صالح بن سهل ال ضاعن 473.20                
SA00745690 بندر بن غاضب بن مانع ال مريح 99.00                   
SA00129283 ابراهيم بن حسن بن مسفر اليا¦ 64.60                   
SA00765530 6 بن سالم ال فرج GHمهدى بن حس 1.10                      
SA00641179 6 بن جابر ال نصيب GHبن حس Grيح 45.00                   
SA00153813 عبدالرحمن عV حسن ال دغرير 51.20                   
SA00127650 6 اليا¦ GHمحمد بن حمد بن حس 130.00                
SA00140263 صالح حسن محمد ال سنان 21.50                   
SA00746854 6 قريشه GHمحمد بن حسن بن حس 215.00                
SA00127598 6 ال حابس GHبن حس Vعبد+ بن ع 110.00                
SA00342563 مرجع بن حمد بن سالم بن ال حابس 100.00                
SA00674120 يحGr بن عV بن صالح اليا¦ 224.10                
SA00265647 مانع بن محمد بن ي� اليا¦ 33.00                   
SA00064099 6 الشتيوى GHبندر بن مهدى بن حس 65.80                   
SA00210476 6 ال نصيب GHجابر بن مانع بن جابر بن حس 403.00                
SA00268484 مهدى صالح مهدى ال حرث 683.20                
SA00997893 6 بن حشان بن حمد ال منجم GHحس 100.00                
SA00012889 فارس  بن سالم بن فراس  اليا¦ 68.50                   
SA00063125 عويضه بن حمد بن عV ال منصور 166.60                
SA00236988 مانع بن راشد بن عومان ال منجم 645.00                
SA00325806 صالح بن محمد بن جهويل ال منصور 70.00                   
SA00196540 فارس  بن فالح بن مانع عيفان اليا¦ 50.00                   
SA00012478  Orالعتي G]خالد بن مشعل بن صغ 17.50                   
SA00139909  _jبن عواده بن عيد الحبي Vع 15.00                   
SA00845524 ماجد بن رجاء+ بن عايد الظاهرى 199.50                
SA00357771  _jبن باقر الج Vطارق بن عبدالع 1,210.00            
JO00745107 يوسف عبدالحافظ يوسف نوفل 245.00                
SA00212368  U

�̂ فهد عبد+ سعد الشاي 310.90                
QA00362248 ابراهيم مبارك عبد+ بونجوم السلي� 430.00                
EG00942185 محمد سالمه محمد سالم سالمه 11.00                   
EG00994523 6̂ ابراهيم خليل مصط 150.00                



IN00646257 DIVAN KHOZEM ABDEALIBHAI 300.00                
QA00686214 عV عبد+ سالم مبارك المانع 25.00                   
QA00458199 فهد عبد+ سعود عبد+ الخاطر 13,002.30         
QA00634069 محمد ظافر حمد راشد الدو�ى 100.00                
QA00440627 عبد+ احمد محمد طاهر 13,300.00         
QA00493812 6 الكوارى GHصالح شاه Vصالح ع 1,174.10            
QA00532598 فهد مبارك عبدالعزيز الدلي� 140.80                
QA00886417 محمد فيصل راشد الج[O النعي� 100.00                
QA00186255 حسن عبد+ حسن ابراهيم االصمخ 200.00                
QA00671314 هدى عV مبارك احمد المحمود 1,298.70            
QA00548127 فهد عV مبارك المحمود 193.00                
QA00279777 6 الكوارى GHصالح شاه Vاحمد ع 6,964.40            
QA00036739 جابر عبد+ ابراهيم االنصارى 3,300.50            
QA00985423 خالد ناM عبد+ الج[O النعي� 4.90                      
QA00733162  6rدي O]عبد+ عيد محمود ابراهيم ال 4,750.00            
IR00269303 اسحق محمدعV ال هاش� 2,875.00            
QA00018862 فاطمه عV عبدالرحمن المال 106.00                
QA00018276 عV احمد محمد الهيل 2,500.00            
QA00167611 عV احمد عبد+ السلي� 8.80                      
QA00674900 ̂� العمادى خليل ابراهيم محمد ن 36.00                   
QA00757814 ه عV براك العصي� G]من 40.20                   
QA00909164 مريم بنت سعود بن عبد+ الخاطر 3,459.00            
QA00128612 سعد عبد+ عيj الحسن المهندى 5.20                      
QA00455799  Orكليفيخ العتي Mسعد نا Mنا 79.80                   
QA00482052 فاطمه عبد+ حسن الخورى 215.00                
QA00462841 ناM ج[O ناM ج[O النعي� 214.20                
QA00761495 ج[O ناM عبد+ فضل النعي� 1,070.20            
QA00676545 فاطمه محمد حميد السويدى 335.10                
QA00218645 حمد عV حسن السلي� 200.00                
JO00676724 يا� محمود وديع سالمه يونس 3.40                      
QA00677815 امنه سعيد عبد+ خميس  السلي� 782.10                
QA00435672 عV سعيد عبد+ خميس  السلي� 1.00                      
JO00177186 عاليه هشام محمود عوده 5.20                      
QA00198268 عبد+ ابراهيم خميس  الحسن المهندى 1,205.00            
QA00983422 ساره سعد سعيد الطويل الغانم 100.00                
SA00051250 خالد بن حمد بن عبدالعزيز الغنيم 540.40                
QA00674430 عبدالناM ابراهيم يوسف فخرو 87.50                   
QA00215421 ابراهيم اسماعيل محمود عبد+ الهيدوس 605.00                
QA00659211 ى المهندى G]سعيد سعد عوض  الشق 60.00                   
QA00662028  O7جابر هدفه العذ Vسالم ع 1,770.00            
QA00653296 6 عبد+ جعفر المسيح GHحس 600.00                
QA00098712 jراشد عبد+ محمد مانع الكبي 220.00                
QA22975547  6 GHمبارك راشد البو عين jابراهيم عي 400.00                
QA00189925 Vحسن ع Vمحمد حسن ع 250.00                
QA00658790 عبد+ غلوم عبد+ جمال 3,800.00            
QA00658977 عV حمد عجب السفران 150.00                
QA00936477 يف محمد صالح محمد �_ 740.00                
PS00578964 اسعد محمود اسعد الجرجاوى 600.00                
QA00458522 مبارك بن ابراهيم بن مبارك السعيد 4.40                      
QA00235600 محمد ابراهيم حمد الحميدي 430.00                
QA00986479 محمد عبدالحافظ يوسف عمر موس� 502.90                
QA00662262 الشيخ احمد بن فيصل بن ثا67 ال ثا67  2,058.00            



QA00547896 6 محمد GHحس O]سهراب اك 4,000.00            
YE00075485  Oعباد الع� Vفوزى ع 3,503.10            
QA00996755 عبد+ عV اك[O غلوم رضا رضوا67  400.00                
QA00673022 مبارك عV سعد الجفاw النعي� 516.00                
SY00984503 عامر محمود النص 200.00                
QA00987606 راشد حمد عجب السفران 100.00                
QA00819764 عV عيj راشد االبراهيم المهندى 1,250.00            
QA45210097 حمد جابر مهنا المعيقل النعي� 48.90                   
LB00894757 فرح غودانس  بطرس  فارس 2,188.70            
QA00097801 ساره زيد الجمعان الدو�ى 50.00                   
QA00857460 Vالروي Oعبدالعزيز مطيف  مطرود الفري� 40.00                   
QA00954295 محمد حمد ناM ج[O النعي� 83.00                   
QA00129885 جاسم محمد سيف السويدى 300.00                
QA00065844  G]شما عبد+ محمد بح 100.00                
QA00325490 سعد سعيد احمد الكوارى 140.00                
QA00688720 يدى الهاجرى O]مبارك محمد حمد ال 2.00                      
QA00126155  _̀ هدى عV محمد حسن البلو 265.00                
QA00245570 جمال حمد حمد جاسم سيار 166.00                
QA00112234 محمد سعود عبد+ الخاطر 100.00                
PS00784404 طه عبدالعزيز حسيبا 2,000.00            
QA00847541 خالد ابو القاسم عوض  تاجي§ 250.00                
QA00215678 ناM جاسم احمد راشد المال´ 45.00                   
QA00652158 عبدالرحمن مرت�6 عV محمد النجار 202.00                
QA00287662 يسلم عبد عاطف نا�O السعدى 33.10                   
QA00910953 6 النعي� GHشاه j6 عي GHشاه 27.50                   
QA00672186 ناM عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن الهيل 90.00                   
QA00078124 عبدالرحمن محمد حيدر عV درويش 70.00                   
QA00998541 هالل محمد عبد+ ال سند الدو�ى 5.30                      
QA00889161 عبد+ محمد محمد ال الشيخ الكوارى 160.00                
QA00645974 جابر محمد جابر الجابر 500.00                
QA00852852 wمريم عبد+ احمد خميس  العبيد 130.00                
OM00193866 عبداالم[G بن محمد بن عV العج� 179.10                
OM00958449 سعاد بنت عV بن محمد 24.50                   
OM00659877 عV بن احمد بن سلومه باعوين 350.00                
OM00423397 خليفه بن مطر بن سالم العزيزى 940.00                
OM11133724 حسن بن عبد+ بن محمد الش� 293.00                
OM00562320 عوض  بن محمد بن فرج بامخالف 5,000.00            
OM99858560 ورثه المرحوم:رمضان بن داود بن جمعه 109.60                
NO00256378 ESAM ABUBAKER MOHAMED JAMAL 485.00                
OM43303204 وا67  O]عائده بنت هالل بن مسعود ال 3,948.00            
OM00688747  _̀ 6 بن عV البلو GHفاتك بن حس 15.50                   
OM00995137 رشيد بن الصا�6 بن خميس 100.00                
OM00594752 حسام بن محمد بن عV النجار 200.00                
OM00568923 عV بن احمد بن مستهيل باعوين 100.40                
OM00995810 محمد بن سعيد بن محمد باعوين 225.00                
OM00324748 عمار بن عبد+ بن سلطان البوسعيدى 50.00                   
OM00685571 حميد بن حمد بن حميد المنورى 10.00                   
OM00340578 جمال بن سالم بن عامر الصب� 1.00                      
OM00991761  Orسعيد الوهي Vحمود ع 680.00                
OM94549525  6rفيصل بن سعيد بن عبدالرحمن المخي 1,840.00            
OM00269527  _̀ عV بن حسن بن احمد البو 200.00                
OM00474563 سم[G بن مصبح بن سعيد العلوى 47.20                   



OM00748883 wعبدالسالم بن محمد بن احمد الكما 3.50                      
OM00125598 محمد بن خميس  بن سعيد الفورى 60.00                   
OM00657892 سعيد بن محمد بن محمد العسل المدحا67  20.00                   
OM00045218 محمد بن احمد بن سعود الكندى 200.00                
EG00192893  6 GHاسامه مخائيل مخايئل حن 420.00                
SA00065868 ماجد بن محمد هزاع القحطا67  230.00                
OM49563988 jاحمد بن سيف بن سليمان الحب 550.00                
OM00541760 jسالم بن خويدم بن حمد العوي 363.00                
OM00052401 عبد+ بن محمد بن خميس  الشيدى 5.00                      
OM00990670 نائف محمد جمعان عبيد 24.00                   
OM00469456 سالم بن سعيد بن حمد ال فنه العري� 54,000.00         
OM00905413 زيد بن عV بن عبد+ بن مبارك السنا67  0.90                      
OM00525677 راشد بن سالم بن راشد الهاش� 400.00                
OM00996324 من[G بن احمد بن سليمان 250.00                
OM00684577 ¦ 6oحمد بن خلفان بن حمد الح 400.00                
OM00876610 طالل بن سيف بن ناM الصب� 1,000.00            
OM00095471 ابراهيم بن سعيد بن درويش  الريا¦ 56.30                   
OM00252410 كه المركز الماw ش .م.ع.ع _� 500.00                
OM00125699 فرحات بن ناM بن محمد الريا¦ 500.00                
BH00745189 محمد عمران محمد صالح عدنان الموسوى 200.00                
PAK0044855 SHAHID MAHMOOD SHAIKH MUHAMMAD 260.00                
US00433245 MAHER LATTOUF 370.00                
JO00413459 ى عبدالرحمن قعدان G]6 محمد خ مع[� 67.90                   
BH00166245 6 عبد+ بردستا67  GH6 نادر حس GHحس 100.00                
BH00876425 حاتم عباس احمد عV داداباى 4,660.00            
BH00673422 عبد+ يوسف عV الحسن 250.00                
BH00045014 محمد حسن عV النصف 551.20                
BH00865215 راشد خليفه راشد السياس 133.00                
BH00316954  O]قم Vجعفر خميس  ع 30.00                   
BH00042978 ̂� محمد جواد عيj العلقم ت 100.00                
BH00212361 فيصل يوسف صالح جباره البوفالح 91.00                   
BH00467863 زا محمد مدن G]محمد م 4.50                      
BH00238151 عV حسن منصور نايم 100.00                
LB00712335 وليد خالد السعيد 55.00                   
BH00568349 عب[G عV عبد+ بوخوه 1,745.80            
JO00267856 رياض  يوسف جميل اللحام 710.00                
BH00525287 محمد عطيه + محمد راشد 625.00                
BH00996321 ه عV سالم النعي� G]سم 210.00                
BH00062133 عبد+ محمد خليل المري�6  300.00                
BH00751612 خليفه محمد خليفه صقر ال ثا67  108.00                
BH00951612 احمد عبد+ حسن الجزاف 50.00                   
BH00625485 غاده ابراهيم راشد عبدالرحمن القصاب 69.00                   
BH00998547 شكيل احمد محمد ا�ائيل اعظ� 100.00                
BH00918625 jجاسم عبد+ عي Vع 70.00                   
BH00325420 عV جواد عدنان عV هاشم 4,110.00            
BH00986547 محمد احمد عV داداباى 9,900.00            
JO00995633 لينا مفيد ج[O مبارك 33.00                   
BH00035713 عV احمد عV سلمان 50.00                   
BH00231131 احمد عV عبد+ بوخوه 2,300.50            
BH00369780 عمر عبدالنور يوسف عبدالرحيم اسماعيل 185.30                
BH00254811 ISSA ALI GHULAM ALI 100.00                
TZ00011487 ALI MOHAMED AWADH 6.50                      



IN00996434 MATHEW KAVALAM 246.10                
BH13051973 عيj محمد عبد+ المعاوده 890.00                
SA00578962 فتحيه بنت خميس  بن ضا� الدو�ى 380.50                
BH00786620 نجاه محمد عيj عبد+ اسحا��  110.00                
KW00797845  Orحمدان العتي G]عج O]فهد عني 701.90                
KW00415788 وليد عV فهد سالم الحمدان 200.00                
KW00154677 Vفايز سالم مض� دغفق الصلي 149.50                
SA00993714 6ى احمد بن ناM بن فالح الع[6 100.00                
KW00232510 ى G]منيف مط�_ مانع ظاهر الظف 386.00                
KW00652012  Orالعتي Eخالد عمر ثقل مث 150.00                
KW00859766  �rوليد عبدالرحمن راشد محيسن الوالي 800.00                
KW00472747 نايف مفرج فهاد مفرج المتلقم 1,000.00            
SA00837091 احمد بن مطر بن مليحان الشمرى 109.00                
KW00572185 انور محمد عبداللطيف مبارك الفهد 20.00                   
KW00362147 وهيبه طالب عV الحمد 6,000.00            
JO00653252 عدنان محمد محمد العا� 165.90                
JO00251444 زيد عدw صالح الشاويش 500.00                
KW00985621 باسل عبد+ عV المندى 2,000.00            
KW00122897 ناM فهيد ماجد حسن الصلف 308.90                
KW81540453 عمر يوسف صالح عبدالجليل الكندرى 339.50                
KW00454122 عائشه محمد احمد سالم 590.00                
KW00957433 مشعل مبارك بنيه العرف 225.90                
KW00508803 سعود هجاج سعود مطلق العج� 1,230.70            
KW66994961 عبدالجليل حامد سلطان الهندال 1,240.00            
CA00795231 GHASSAN SAMMAN 722.00                
KW22109760 عV سليمان عV العثمان 300.00                
KW00993607 وليد صالح عبدالعزيز صالح الشميمرى 3,606.00            
KW00390750  Orنايف عبد+ دعيج الركي 13,000.00         
KW00696459 6ى سيار صالح خليف شبيV الع[6 87.90                   
KW00698563 وداد عV عبدالرضا عV البناى 600.00                
KW00937810 bحامد السيد ابراهيم الرفا wليا 1,500.00            
SA00287553  Orمنصور بن مسفر بن حبيليص  العتي 200.00                
KW00257019 عادل محمد رضا يوسف بهبها67  1,066.20            
KW00676154 عV عبدالوهاب سيد حسن سيد عV الزلزله 600.00                
KW00487639 فاضل عباس  عV محمد احمد 230.00                
KW00046783 فيصل نايف مصارع ناM الخالدى 60.20                   
KW85220256  Orعبد+ صعفق عبد+ دعيج الركي 15,000.00         
KW00421229 خالد عبد+ محمد عV العو�6  32,207.00         
LB00033321  6 GHوائل محمد حسن االم 300.00                
LB00782556 را¦ يوسف فقيه 495.00                
US00236654 TAREK HABAL 136.50                
KW00133609 يوسف جاسم عبداللطيف صالح الرجيب 100.00                
KW00064987 فواز يوسف سلطان السالم 10.00                   
KW00623547 محمد طالب منصور محمد عبد+ 16.80                   
KW00181855 طالل عيj السعيدى النوفل 236.50                
KW00635596 احمد عبد+ حمود ابراهيم المشخص 15.00                   
KW00063622 خديجه ابراهيم خليل ابراهيم الراشد 675.00                
KW00995633 من[G عبيد عواض  من[G الرشيدى 262.50                
KW00173817 مشارى نايف قضيان عويهان معيض  العاز¦ 50.00                   
KW00524167 محمد عبد+ را�6 سعد المياس 400.00                
KW00783922 راشد عمر جديع سالم بتال الهاجرى 111.00                
KW00045195 وت الهاجرى O]سالم محمد ح Vع 920.00                



KW00452011 محمد عبدالعزيز غانم عبدالوهاب الغانم 225.00                
KW00025466 خالد مبارك حمد هادى الزوير 1,010.50            
KW00787866 عبد الهادى صالح عبدالهادى مبارك العج� 600.00                
KW00894545 سعود سالم عبيد سالم فروان العج� 107.20                
KW00846111 ا 6oالراشد المحمد الرشيد بوخ Mجواهر نا 100.00                
KW00685353 عبدالرضا عبد+ خورشد 11,000.00         
KW00515481 عبد+ محمد عبد+ المشوح 290.00                
KW00751465 عزام عون عوض  ارشيد الرشيدى 378.00                
YE00654218 نبيل محمد اسماعيل محمد 100.00                
KW00065928  Orهدى عبد+ محمد صالح العتي 191.80                
KW00029874 يوسف احمد سيد رضا باقر الطبطبا¤7  20.70                   
KW00492204 مريم عبد+ ابراهيم عبدالعزيز المطوع 5.70                      
KW00996566 ابراهيم يعقوب جاسم الفودرى 100.00                
KW00056970  6̂ عبدالعزيز سعد محمد المني 8.00                      
KW06861411  _̀ احمد قاسم محمد عبد+ البلو 1,035.00            
KW22778878 الشيخ مبارك عبد+ محمد سلمان الصباح 10.40                   
YE00132546 اق O]طارق محمد عبدربه ال 244.00                
JO00011243 عبدالمهدى عبدالعزيز ذياب عالوى 433.80                
SA00035219 ساميه محمد محمود لقمان 280.00                
YE00256399  Orج حسام عبدالحبيب سيف ال�_ 140.00                
YE00264911 ه O]عبد+ ص Grعبدالرحمن يح 590.00                
YE00849960 bمجدى محمد محسن الودا 3,386.10            
YM00528975 WESAM ABDULLAH TAHER 700.00                
JO00500105 يونس  عبد يونس  علوان 1,058.90            
JO00312160 غالب سا¦ سليم القسوس 73.70                   
JO00753376 ن�O سعد حامد جاد + 3.90                      
JO00523145 فادى وليد فضول قعوار 600.00                
JO00445678 مازن حس6r رشيد عبدالهادى 585.00                
0036447907 زينب سعيد حميد حمد السعيدى 203.10                
JO00125101 فيصل شافع عبد العفو عساف 100.00                
JO00974366 ى الطباع O]تامر عبداالله محمد ص 415.00                
JO00445217 وسام مخلوف محمود مخلوف 120.00                
JO00215258 محمد خالد اسامه عبدالرحيم عصفور 1,320.00            
JO00954645 ) عبدالفتاح حسونه عصام (محمد م̀و 800.00                
JO00651942 فهيم احمد طاهر ابو الرب 300.00                
JO00767551 حسن عبدالفتاح ابراهيم البسو¦ 560.00                
JO00285527 كمال اسعد كمال الدين ملحيس 751.50                
JO00684406 عزام عبدالغ6r اسماعيل النمر 150.00                
JO45258965 عالء شكرى رفاb المراشده 860.00                
UK00177281 AFTAB AHMED 157.50                
JO00009485 مجدى من[G حسن ملحم 25.20                   
JO00453389 عادل عميد عادل الضاهر 1,150.20            
JO00455740 ه فاطمه محمود عيj عوض G]ام 30.00                   
JO00964686 ̀ محمد احمد حمدان مو 20.00                   
JO00759164 Vمهند عثمان ز� الدره 893.80                
JO00388461 عصام يحGr جودت غوشه 1,355.00            
JO00741251 6 عبد+ القواس� GHسلوى حس 59.00                   
JO00548521 وداد رشاد عبد+ الزرو 300.00                
JO00040702 6 سكرى GHاسامه سميح ام 3,630.00            
JO00095629 ميس  منذر طه الصفدى 468.00                
JO00620196 يف محمد بن عبدالحميد اللهيمق ال�_ 17,080.00         
KW00998541 محمد ناM عبد+ المنصور 1,000.00            



JO00689755 محمد يوسف صالح احمد 177.00                
JO00493510 را¦ قسيم محمد محافظه 2,199.50            
JO00971523 6̂ عبدالرحيم بركات احمد مصط 1,950.00            
JO00036598 6̂ بركات محمد احمد مصط 1,800.00            
JO00475869 سلوى عزالدين عزت كتخدا 2,877.00            
JO00541345 محمد عبدالحفيظ الفاخورى 492.30                
CA00850285 OMAR KANAAN SHAATH 621.40                
JO00413644  Orالحل ̀ محمد مو 1,605.20            
JO00293045 سامح رشاد رشيد ستقرط 39,980.00         
JO00665541 طارق طاهر فارس  الشعكه 1,000.00            
SY00254215 ورثه المرحوم حسان عبد+ دعدوش 242.30                
SY00015278 عزت مازن الروما67  1,130.50            
PS00487532 اسامه سعدالدين الغندور 45.00                   
SY00549866 محمد رافت محمد حمدى شماع 61.70                   
SY00145207 محمد وائل محمد جمال عبدالكريم 3,260.00            
LB00258858 FAWZI DAGHER 10.00                   
CA00452180 RACHED EL TOUKA 550.10                
LB00898544 IMAD NAWAF KARAM 64.10                   
US00365100 MOUATASSAM SAMIR RAHAL 2,091.00            
LB00827443 فهد محمد سعيد عكام 0.10                      
LB00951782 عصام محمد امهز 3,500.00            
LB00134590 + G]جاد نبيل خ 376.10                
LB00631979 محمد عمر زين 0.20                      
UK00604913 JAFFAR SADIK ALLAWI 3,150.00            
JO00628160 6̂ داود الدجا67  عV لط 17,750.00         
EG00478541  6oكمال قابيل محمد محمد خ 265.00                
EG00124488 تامر حسن الشايب 40.00                   
EG00987629 6 هيكل GHمحمد حسن Vمحمد ع 440.00                
EG00527164 عصام عV احمد محمد 8.80                      
EG00488161 مجموعه تراست لتداول االوراق الماليه 150.00                
EG00367454  6 GHيوسف عبدالحميد شاه Grمحمد يح 282.60                
EG00367854 ممدوح احمد محمد الباز 125.00                
EG00589961  �̂ 6̂ عبدالحميد الف محمد مصط 390.00                
EG00018987 وليد مختار حسن الخياط 66.00                   
EG00873519 6̂ حسن احمد قدري الحداد مصط 19.00                   
EG00973120 ̀ احمد محمد فايز زياده مر 24.00                   
EG00849455  G]سمر مدحت هاشم بك 1,000.00            
EG00825198 يف سعود هاشم محمد ال�_ 100.00                
EG00595114 ضياء الدين عبدالحكيم هاشم 29.00                   
EG00990070 يوسف نعيم عبدالفتاح عبدالبا��  700.00                
EG00659244  6 GHالسيد الش Vعبدالعزيز همام ع 100.00                
EG00326596 عمرو عبدالحميد حمدى 322.50                
EG00233698 امال رشاد عبد+ 258.00                
EG00052014 Eمحمد عبده صديق اللم 1,023.00            
EG00432611 محمد ها67 عبدالفتاح محمد محمد الخرماوى 5,000.00            
TN00632987 AHMED BEN JEMAA 850.00                
SA00926523  6rخالد بن هليل المزي 415.00                
SA00165123 محمد بن عبد+ الشمرا67  20.00                   
IR00096949 عبدالصمد محمدى  يان نامانلو 13.00                   
IR16041978 AMIRNASER SAJJADI NASSAB 2.80                      
IR00391354 SARA PARVIZ SHAFIEI 150.00                
LY00432652 ̀ سعيد كريبه طارق مو 79.20                   



LY00958475 عبداللطيف ميالد عبداللطيف موالى 130.00                
MA00671405 كريم ادريj قيطو67  1,070.00            
MA00129563 فيصل سل� 198.00                
PK00446223 RIZWAN AHMED KHAN 373.90                
PK00485485 KHAWAJA MOHAMMAD AHMED 100.00                
PK00985427 MUHAMMAD ALI BALOCH 30.00                   
PK00985127 MUHAMMAD FARHAN 300.00                
YE00129473 محمد احمد عوض  الشو� 400.00                
IN00981233 THOPPIL GEORGE JOHN THOPPIL 50.00                   
IN00284607 THOMAS STEPHEN 50.00                   
IN00612549 LAWRENCE AVIL MISQUITH 75.20                   
IN00586755 SHAH MITESH 137.00                
AZ00985624 VAHID FUAD MUSTAFAYEV 10.00                   
AF45112020 NIAMAATULLAH MOHD ALI 2,119.80            
CA00457545 SALIM ABOUDAOUD 263.50                
UK00761911 SUNIL BHAGCHANDANI 200.00                
JP00189720 NORIKO TOMITA 100.00                
JP00425740 ATSUSHI HARUTA 100.00                
JP00652135 TOMOAKI HORIE 10.00                   
JP00521339 KYOSUKE UMEMORI 56.00                   
JP00825824 YUKIMI OKUYAMA 20.00                   
JP00805846 TAKAYUKI HORIE 20.00                   
JP00659987 RYUTARO YUMOTO 100.00                
JP00623147 TAKAO FUKUI 50.00                   
JP00547855 KEITA YAMAMOTO 60.00                   
JP00621447 MASAHIRO YOSHIMURA 4.30                      
JP00125547 KAZUKI YAMASHITA 247.90                
JP00615877 CHIYOMI ONOUE 200.00                
JP00821699 AKIRA ARII 140.00                
JP00821978 MASAFUMI MACHIDA 45.00                   
JP00693340 KAYO USHIO OR KATSUYA USHIO 120.00                
JP00521301 TAKAHIRO HIRAKAWA 30.00                   
JP00620841 SHUICHI OKUBO 50.00                   
JP00512932 HIKARI TANIMOTO 30.00                   
JP00658904 NAOKO TAKAHASHI 40.00                   
JP00659718 MIYUKI IWASAWA 200.00                
JP00259401 TAICHI SUZUKI 258.40                
JP00542517 KIYOSHI MAEDA 100.00                
JP00851457 KIYOSHI ONO(OHNO) 75.00                   
JP00015865 KATSUO NAGASHIMA 100.00                
JP00752410 KENTARO MASAKI 50.00                   
JP00452101 TOMOHIRO NISHIMURA 30.00                   
JP00340270 KAZUMASA HIGASHINO 20.00                   
JP00457410 HIROYUKI INOUE 30.00                   
JP00468790 SEIICHI TADA 65.00                   
JP00316017 TAKAYUKI SEKIYA 150.00                
JP00369808 KEIJI INA 150.00                
JP00798034 YASUAKI KODAMA 150.00                
JP00379857 KAZUYUKI TAKANASHI 900.00                
JP47479974 SATOSHI INOUE 100.00                
JP00701985 ITSUKO ASAKURA 65.00                   
JP00194367 ZHIFA HUANG 400.00                



JP00942318 KAZUMASA TAKEKAWA 200.00                
JP00995210 YOHEI NODA 83.70                   
JP00715219 ATSUSHI KOBAYASHI 200.00                
JP00523147 KAZUNORI NUMATA 80.00                   
JP00513347 YOSHITO KUNUGI 370.00                
JP00379819 TAKAYUKI TOYODA 380.00                
JP00386980 TARO MAKITA 2,500.00            
JP00954708 TOSHIYUKI HAGIMORI 15.00                   
JP00529947 HIDEKI NAKASUGA 30.00                   
JP00654110 TAKAO FUJIMOTO 200.00                
JP00646781 MASANARI KITAMOTO 58.00                   
JP00082699 AKIHIRO KOIKE 250.00                
JP00625412 HIDEO HIDAKA 350.00                
JP00151247 MASATAKE HARUNA 300.00                
JP00512646 KAZUHIRO SHIMIZU 150.00                
JP00952270 MASANOBU KAKIZAWA 5.00                      
JP00982101 YASUHIDE IWATA 200.00                
JP00561517 TERUAKI NISHIZAWA 30.00                   
JP00654159 YASUTAKA KIMURA 70.00                   
JP00625584 HIROKO SASAKI 600.00                
JP00661873 ATSUO TAKAHASHI 231.00                
JP00650321 KAZUYASU ISHIDA 364.50                
JP00425477 SEIJI ABE 350.00                
JP00521147 JUN HIRANO 250.00                
JP00659877 DAISUKE YAMADA 50.00                   
JP00623554 YASUYUKI SUGITANI 200.00                
JP00826694 KATSUNORI KIJIMA 300.00                
JP00625411 FUMIHITO WATANABE 130.00                
JP00612945 ATSUSHI ISHII 100.00                
JP00187982 KAORI KOIKE 60.00                   
JP00715128 KAZUNARI YAMAGUCHI 90.00                   
JP00629458 MASAKI YAGI 11.00                   
JP00346907 SEIGO ITOH 750.00                
JP00213012 JIN INOUE 130.00                
JP00860125 TAKESHI HIROTSU 200.00                
PH00965844 NHOEL ALMAZAN DIOLA 72.70                   
JP00826997 MASAYUKI TSUBAKI 50.00                   
JP00395547 JUN TAKAGI OR RYOKO TAKAGI 3,000.00            
IN00685244 NILOOFER CUSROW OR CUSROW HOMI 300.00                
SG00985215 ADRIAN AU YUE HUN 200.00                
ZA00044991 HERBERT VICTOR HANNA 190.00                
UK54880986 ALLAN HILL 1,070.00            
ZA00178624 EBRAHIM ADAMS 300.00                
UK00362293 KIERAN STEPHEN BARNARD 32.00                   
LK00578965 DR.SHABBIR ABBAS GULAMHUSEIN 8,490.00            
CA00012141 BOB SUSLJE 1,300.00            
CI00021543 KACOU ANINI ERIC AUGUSTIN 100.00                
JO00451425 مراد محمود محمد الشيشا67  99.80                   
0081125672 رضاب احمد صالح خليل مريش 4,741.10            
UK00625427 MUNEER BHAMBHANI 1,700.00            
UK00074514 EBTISAM EL SAYED IBRAHIM 40.20                   
UK00469104 MOHAMMED AZAM 5,500.00            



UK00011222 HANIF GAFFAR 150.00                
UK00365300 DAULTANA SAJJAD HUSSAIN 2.50                      
SA00848458 يا� غداف سليم اللقما67  10.50                   
PK00852163 AYESHA IQBAL SYED IQBAL AHMAD 382.00                
UK00632295 SALAM AMIR AL SULTAN 0.20                      
UK00425569 JAFFAR RAZA 9.50                      
UK00326147 KHETAM IBRAHIM JABER 400.00                
UK00625441 USAMA KASHRABI 200.10                
UK00671775 ZAHIR AHMED 3,000.00            
IN00541566 SHAILZA GUPTA 200.60                
UK00113928 FEKADE BELAINEH ZEWDE 1,143.80            
EE00625597 LEHESTIK SVETLANA 559.00                
FR05081986 AFFRA FANRI 450.00                
LY00649980 6 مفتاح ضو GHصالح 1,000.00            
DE00698644 IRANBOMY SEYED SHAHRAM 250.90                
DE00692195 OSKAR AUGUST HERBECK 5.80                      
DE00596662 BERNHARD ANDREAS 200.00                
DE00579411 IBRAHIM NOUREDDIN 3,074.60            
IR00995748 SAYED AMANOLLAH AMANPOUR 23.70                   
DE00125600 THOMAS EWALD SEELISCH 280.00                
DE00767846 SAID KHAYAT 2,169.30            
NL00500560 OMAR YASIN YUSSUF 147.60                
LK00545211 JOHANN SHAINE LAZARUS 30.90                   
NZ00748532 SO MI PARK 200.00                
ES11154151 JUAN JOSE AMORENA SALAMANCA 1,200.00            
ES08916551 FRANCISCO JAVIER DE LA GRANDA 208.50                
IN00031654 MAHALAKSHMI NAIR 450.00                
UK00033126 MANU PISHU KHEMANI 156.00                
US00045961 ANN MC CULLARS STROMBERG 1,700.00            
USA0012635 JEFFREY D OPDYKE 60.00                   
US00693521 GEO TOM MURICKAN 100.00                
USA0098563 MATT LOWELL JANNER 29.80                   
USA0057789 SAMEER ABDULSATTAR 2,200.00            
VE00504990 AMELIA ALVAREZ OR BASEM YASIN YSMAIL 5,000.00            
SA00236650 عبدالحميد بن صالح بن محمد الخليفه 4,450.00            
JO00677156 6 القطب GHبثينه محمد حس 1,676.50            
JO00723678 عائده بركات 2,300.50            
EG00445653 عماد صب� نجيب ميخائيل 322.00                
US00998170 GHAZIK BOKHARI 10,000.00         
US00654854 AMJAD TOUFIK ZAIM 500.00                
USA0045671 ANTHONY RAVANI 5,698.40            
USA0036954 SUE ALI KASEM 50.00                   
US00215785 CHIA CHING THERESA WAWG 75.00                   
US00875948 BARBARA MUNSAN 222.50                
US00826349 CLIFFORD DUNN RHODES 28.60                   
US00521470 SAFAI ARKAWI 50.00                   
JO00443260 سيما عV اسماعيل قطنا67  300.00                
USA0036897 MOHANNAD MOUSA ABDALLA 1,418.90            
US00347967 ISAM AHMAD SARAMA 20.40                   
USA0072358 YOUSEF ALI IBRAHIM 100.00                
JO00569337 ك ها67 اكرم شعبان ال[� 36.80                   
CA00465885 ALI ESSA 1,680.00            



CA00048074 RAFIK FAYES DARWAEESH AL WAHAIDI 800.00                
CA00084047 REHAB MADHAT AL WAHAIDI 1,600.00            
EG00124579 يف عزت جرس  خليل _� 150.20                
CA00417631 INAM AHMED ALI QURESHI 5,280.00            
PAK0036725 SHAIQ MOHSIN MOHAMMAD MOHSIN KHAN 659.80                
USA0016816 AHMED SAID TEEBI 200.00                
EG00326980 ماريانو باهر توفيق صب� جرجس 100.00                
CA00439261 EBRAHIM VARIAWA 280.60                
IN00154094 RAJKOTWALA VICTOR ABDUL HUSEIN 267.00                
IQ00249536 مروان داوود سليمان 4,228.90            
CA00519874 YAMEN BAKR 1,040.00            
CA00995410 NAHLA ABUDISHA 200.00                
SA00776767 6 السعدون GHعبدالعزيز بن عبدالفتاح بن ياس 150.00                
CA00788856 MOHAMAD ZIAD ABOUJEB 75.00                   
CA08575114 HERIS OF MOHAMMED SHAFATULLAH 83.30                   
AU00624531 FOUAD CHAPTINI 176.20                
AU00188266 MICHAEL WADI YACOUB OR SUSAN CORINNE 136.80                
AU00264472 GLENYS MAREE HIGGS 70.90                   
USA0099873 JAMILA KRIBIL 300.00                
SG00954082 GORDON LI 369.10                
IN00349764 GREESH SATNANI 159.00                
AU31011969 DERWAYNE PATRICK VIEIRA 28.00                   
AU00584544 RABIH  JBEILY 14.10                   
ZA00991578 DANIEL WILHELM GERBER 88.00                   
AU00548542 SAAD ABBAS 26.20                   
EG00045619 عبدالعزيز محمود عبدالعزيز سالم 1,250.00            
0034226983 ى يوسف حسن اليهرى O]ص 615.20                
JO29081970 6̂ حامد خالد احمد مصط 300.00                
JO05572916 بشار تيس[G محمد تفاحه 100.00                
IN00556639 SUNITHA SOOSAN GEORGIE 50.00                   
EG00062120 احمد محمد سيد احمد ابراهيم عمار 5.40                      
UA00687248 NATALIYA BOGDANOVA 6,544.20            
SG07220116 CHONG KOK LING 2,650.50            
UK00708944 NICHOLAS JOHN WILSON 1,324.90            
FR00484147 DIDIER YVES ALEXANDRE 1,130.50            
CA00991207 RASHA MAHMOOD LABABIDI 1,129.70            
LB00154421 مازن زه[G منيمنه 933.70                
EG00678315 ها67 شكرى يم6r احمد 901.20                
UK00425560 THOMAS MICHAEL KENT 860.00                
UA00264277 ALINA BOGDANOVA 602.00                
SG00629577 TEE LAIN YONG 589.40                
CA00649908 JEFFREY BRUCE MACDONALD 570.20                
AU00895214 ALEXANDER JOHN ANDARAKIS 506.30                
IN00762355 BERNICE ASSUMPTION ARANJO 475.30                
LV00276541 IEVA SAULITE 465.20                
LB00580061 6 عربيد GHنائله حس 386.80                
FR00991238 SARAH ABDEL AL 343.70                
UK00369989 MARTIN SEAN CAMPBELL 340.30                
0045889133 6 لوتاه GHوسام العباس  حس 328.70                
IN00892157 ASHOK MATHEW PENDANATHU 284.00                
IN00965218 SAURABH DIXIT 275.90                
UK00555210 THERESA MARGARET CAREW 260.20                



IR00678624 حميد محمد كلشوارى 254.30                
NL00982114 ROBERTUS THEODORUS MARIA SCHRAVEN 238.40                
NZ00991577 GREGORY PAUL FONG 233.00                
JO00258512 محمد عبدالسالم حسن تيم 231.00                
LB00193084 زياد جوزيف الكك 228.30                
EG00647731 ريهام محمد احسان احمد محمد ابراهيم 224.60                
IN00057173 DEEPA SUBRAMANIAN 213.90                
BE00064015 KOEN A. F. THEUNIS 200.00                
IN00487795 SANJAY POKHRIYAL 197.60                
JO00450122 6̂ صيام غاده نهاد مصط 193.70                
AU00857433 JOSEPH LEOPOLD GODDARD 193.50                
IN00865911 AKTHAR BASHA ASGHAR BASHA 183.00                
IQ00256499 RASHA SAAD HASSAN 162.50                
LB00239851 اره ريم صالح �_ 161.40                
CH00456900 CAROL KA-LO MARCZ CHEUNG 150.00                
EG00642281 هبه عثمان محمد فريد 145.20                
DZ00364558 oناديه عن 141.80                
0001298087 Vسنديه عبيد ابراهيم حميدال ع 138.00                
IN00564217 NAMRATA JAIRAM VASWANI 132.00                
LB00420490 بهاء محمد حسان سوبره 128.80                
UK00251477 SHEILA ARCHDEACON 121.30                
UK00545220 SIAN NATALIE FLETC FLETCHER 121.10                
UK00956311 NICOLE LOUISE MARIE 113.30                
PK00254254 HUMAYUN YOUSAF 103.00                
IQ00184601 رند وميض  عبدالبا��  94.20                   
ZA00364211 TREVOR ANTHONY PEREIRA 93.20                   
CA00696211 ENVER NAIDOO 91.80                   
LB00068138 ريتا فؤاد مخلوف 91.70                   
SY00082547 هال اميل ابراهيم نعمان 91.40                   
JO00075142  6oمحمود ابوخ Vمحمد ع 90.00                   
IN00995210 JOSE BONNY THOMAS 82.00                   
UK00842239 ROISIN ODONNELL 76.50                   
JO00948745  6̂ نمر توفيق نمر مصط 75.90                   
0003498700 كوثر احمد سعيد الكندي 75.50                   
SY00011401 فتاه محمد الحسن 74.80                   
IN00219661 GOPIDAS PRAJITH 73.20                   
UK00356877 CHRISTOPHER ALAN GARRINGTON 73.10                   
IN00541180 PHEBEIAN JOHNSON 73.00                   
IN00545412 SRINIVASA RAD TRIPURAMALLU 72.10                   
SY00853347 ROLLA HASSAN HUDAIFA 67.00                   
IN00704410 MICHELLE CLAUDIUS LASRADO 65.50                   
PH00548819 VICENTE OCAMPO MANGALINDAN 63.10                   
SY00847533 عالء صباح هاشم 57.60                   
IN00789541 MAHESH BALAKRISHNAN 56.80                   
CA00967841 GREGORY GEROLF EBERHARD VOGT 56.00                   
PH00218511 TERESITA PASCUAL PERICO 55.70                   
IN00201260 SHANU MOHAMED FEROZE PUNATHIL 53.40                   
IN00208890 TREVOR TITUS GOVEAS 53.40                   
IN00256584 HARDIK DILIPKUMAR BHAVSAR 53.40                   
IN00631597 SANOJ PATTALI DHARMADAS 53.40                   
PH00993667 IAN SOTTO CARLOS 53.40                   
IN00847203 EDNA DIAS 50.60                   



SY00809650 جمانه محمد عدنان الكيال67  50.00                   
IN00572437 HARIHARAN MAHADEVAN 46.50                   
EG00992637 عبدالوهاب طلعت عبدالوهاب حسن 44.00                   
IN00148530 ABHILASH KUNJUPANICKAN 40.00                   
PH00982012 RAVENAL POLICARPIO 40.00                   
USA0097513 MARIA VIRGEN ELZIBAR 40.00                   
EG00991613 6̂ حسيب اما67 وفيق طاهر مصط 37.20                   
IN00398529 DEEPAK SACHDEVA 35.00                   
IN00380125 RAMESH KESAVAN KUTTY 34.70                   
FR00548711 SALLE DABAGHION MICHILE 33.70                   
PH00525844 MARIANNE DELA CRUZ POBLETE 33.50                   
LK00548974 NALIN PEMATHILAKE BATHIGAMA 33.10                   
IN00968625 SAJITH KOMATHUKATTIL PRABHAKARAN 32.40                   
0008837790 Vسعيد ال ع Vمريم خليفه عبيد ع 31.50                   
IN00650126 NIRMALA NICHOLAS D'SOUZA 30.80                   
JO00577183 حسام الدين محمد حسن عساف 30.20                   
SG00674033 SYED AHMAD BIN SYED 30.00                   
LB00601351 وز G]نادين ها67 ك 27.50                   
PH00742133 ANNA MARIE FE MUNSAYAC 27.00                   
IN00595634 HEMALATHA JAYARAMAN 25.80                   
LK00630125 MOHAMED HASAAN MOHAMED NIZAAR 24.50                   
IN00775112 MATHEW PHILIP SEBASTAIN 24.00                   
CA00956325 BAHAREH SALMANI 23.20                   
PH00789642 FRANCES VICTORIA MONTEMAYOR 22.80                   
PH00698699 DAISY VERAQE JOVEN 22.50                   
AU00545245 LESLEY ANNE FARTHING 21.10                   
SO00698860 MARIAM IBRAHIM MUSSA 20.60                   
IN00124524 MANOJ KUMAR ACHAN KANDIYIL 20.40                   
AU00545451 MARTIN LEDLIE SAKER 20.20                   
USA0595454 KATHLEEN FRANCES MELLISH 20.20                   
SY00576137 ديما عبدالقادر نبيل المoى 20.10                   
JO00171881 خ محمود ابراهيم محمود ابو�_ 20.00                   
PAK0050690 KHURRAM MASOOD 17.90                   
IN00857194 RAJENDRA HIRALAL KAPOOR 17.50                   
MA00138751 فاتحه شاكيح 17.50                   
SO00542540 AYAN MOHAMED HAQI ISMAIL 17.30                   
PAK0045631 SAYAM IQBAL MOHAMMAD IQBAL 16.80                   
PH00985421 ASUNCION MAGSALAY DESAMPARADO 16.80                   
PH00650125 MARIA CECILIA ALEJANDRO GAMBOA 16.70                   
JO00639125 اما67 را�O جورج ابو مريم 16.00                   
PH00632012 KAREN SOBERANO 14.90                   
IN00650145 NOUSHAD MOOTHAVARVEETTIL ALAN KARETHU 14.60                   
IN00655106 MANISH MANTRI 14.30                   
LB00425991 كارلوس  انطونيو فوزى واكيم 14.00                   
EG00985429 امل محمد السيد احمد فاضل 13.90                   
IR00050501 يف محمد كلشوارى _� 13.90                   
UK00504504 FURQAN IJAZ MIAN 13.80                   
IN00541400 MOHAMED MUSTAFA MOHAMED MEERAN 13.40                   
IN00156327 BEENA AMOL BHAGALIA 13.10                   
IN00991215 LEGISH KUMAR SOMANATHAN 12.60                   
JO00659588 عامر عطيه عواد العطيوى 12.60                   
SY00215898 عمر عالء الدين صالحيه 12.60                   



PT00215898 PEDRO FILIPE CERCAS BELCHIOR 12.50                   
IN00365452 MANISHA SAHIB BAJAJ 12.10                   
IN00252889 SHUHAIL 11.90                   
IN00985324 PAKARAGATH MOHAMMED JASHIM 11.10                   
PH00128472 EFREN BENDANA DELOS REYES 11.10                   
IN00664534 MOHAMMED KALEEM HASHMI 10.70                   
PH00698870 VILMA VARILLA MANGULABNAN 10.70                   
EG00606640 احمد شو�� محمود عبدالموجود 10.50                   
IN00302260 HAROLD LAZARUS RODRIGUES 10.50                   
IN00535100 CANDICE CRYSTAZ ANN DOSUZA 10.50                   
JO00584977 غاده محمود فياض  فياض 10.30                   
IN00126590 MANISH KUMAR BILOCHI 10.20                   
PH00263951 JOSEPH LINDAYEN GUECO 10.10                   
BD00895711 NAZIR HUSSAN 10.00                   
IN00687238 SHERYL D'MELLO 10.00                   
IN00852127 FRANCIS TERENCE  GOMES 9.60                      
IN00523901 SUDHIR KUMAR SAINI 8.60                      
IN00932875 YASSER ARAFATH JAMEELA BEEVI ABDUL SALAM 8.40                      
IN00326930 RAJESH VIJAYARUMAR 8.00                      
IN00356907 LAVEENA VINITA VEEDA RODRIGUES 8.00                      
MA00057378 ̀ رؤوف اسماء مو 8.00                      
MO00541121  6 GH6 جف GHهدى جف 8.00                      
IN00090240 AJIT GEORGE ANTONY CHERIPURAM 7.60                      
PH00957466 ENGELBERT PILAR YBANEZ 6.90                      
PH00365530 VENNIFER RESYES LLAGUNO 6.60                      
PH00746588 OFELIA LOPEZ MAGTAAS 6.10                      
IN00985944 ANEESH SREENIVAS 5.90                      
IN00597214 HAZEL DSOUZA 5.80                      
IN00365959 ZEHRA TAMEEM 5.60                      
IN00536593 SOWMYA RAMADAS 5.40                      
IN00576137 SAJID MEETHALE CHERUKUNNUMMEL 5.40                      
PH00859244 SHEILA MAE DOLLETE LETIGIO 5.40                      
PH00985877 SHELLEI LEONOR TEVES GAZA 5.40                      
IN00995851 MOHAMMED AJMAL 5.30                      
SD00456606 الشاذw محمد الخليل الطيب 5.30                      
SD00991638  6 GHبرها67 ازهرى سليمان حس 5.30                      
IN00031321 ARCHIE RODRIGUES 5.20                      
IN00985429 SUBASH THOMAS PAULRAJ 5.20                      
IN00520589 SAMRAT SARJERAO KADAM 4.90                      
IN00124588 ASHIK HAMEED KUTTIKKATT 4.80                      
PK00915424 KAMRAN GHAFOOR ABDUL GHAFOOR 4.60                      
IN00181527 ABBASI AZIZBHAI BHABHRAWALA 4.30                      
IN00664110 SUBIN CHANDRABABU 4.30                      
IN00534125 MOHAMMED BIN ABDUL QADER 4.20                      
IN00560480 AMITH JAYAPRAKASH 4.00                      
IN00086549 VALAPARAMBIL SEYUDU ABUL SALIM 3.90                      
IN00660530 AHAMMAD ASHARAF CHEMNAD 3.90                      
IN00988525 ASLAM SHAREEF 3.90                      
MY00450018 WEE CHIA FONG 3.90                      
IN00601349 PRISCILLA SOARES E DE SOUZA 3.70                      
ZA00504020 LUKE DOUGLAS GRANT 3.60                      
PH00526500 VIVIAN RAFAEL SANCHEZ 3.50                      



SY00526594 عبدالكريم عبدالمنعم بارودى 3.30                      
IN00652984 FARIA PRASHANT JOSEPH 3.10                      
IN00951744 JUDITH ALLWYN JOSEPH 3.00                      
IN00495930 AKBER AMIN LADAK 2.80                      
IN00650187 SUHAIL UR REHMAN 2.70                      
SD00645990 هيام محمد السيد خطاب 2.70                      
IN00452541 SEAN PAUL LAWRENCE 2.60                      
IN00601348 SHIKHA RAJINDER KUMAR SUD 2.40                      
IN00582944 LIONEL SHIRLEY PHILIPS 1.80                      
IN00425990 ASHRAF SAINULL ABDEEN 1.60                      
IN00965288 NEETA KAPIL MANGHNANI 1.60                      
IN00355354 SAFEER KIZHAKKE MOORKOTH 1.40                      
TZ00548859 LATIFAH AHMED BAFAGAS 1.20                      
IN00749980 PATHARE PRASAD PURUSHOTTAM 1.00                      
IN00875012 JOHN D'ALMEIDA 0.90                      
SD00598521 عبدالرحمن محمد حسن يوسف 0.40                      
PH00318511 SABRINA BRENGER RETARDO 0.20                      
AU44456323 STEPHEN JAMES POLYDOROU 200.00                
0010299303 سيف سالم سيف 202.50                
0029839501 محمد احمد عبدالرحمن درويش  كلن[�  19,584.70         
KW03204634 مرزوقه راشد عبد+ محمد الرشدان 250.00                
0078697045 حسن ابراهيم محمد الحواى 12.30                   
0002951276 محمد خليفه جمعه السويدى 968.20                
0093290428 محمد عبدالرحمن عبداللطيف المال 1,150.20            
0018733372  _̀ درويش  خميس  عبد+ البلو 615.20                
0088984407  _̀ خميس  درويش  خميس  عبد+ البلو 615.20                
0023598017 محمد نادر فؤاد الصعيدي 1,700.00            
0052603660 ى G]خليفه محمد هالل المه 151.80                
0034772547 مريم ب� محمد اليوحه 1,293.10            
0067635225 فوزى محمد حسن بن حمد الفال` 13,223.60         
0054155407 فاطمه محمد عبد+ 1,000.00            
0021120167 سعيد عV محمد بنواس 46.00                   
0001013937  Orمحمد الكع Vعبد+ ع Vع 652.20                
0001047249 محمد عبدالمجيد الفهيم 1,313.40            
0001256032 الهام حسن جاسم القميش  زوجه احمد القميش 18.50                   
0001256215 عقيل عبدالقادر احمد محمد كبيتل 1.40                      
0002178667 6ى G]خلفان بالق UVجمعه ع 3,840.00            
0003261578 سوسن عبدالوهاب الديوا67 زوجه عبد+ ابر 1,400.00            
0005501505 رجاء عبدالقادر حماد بن المليح 55,963.00         
0006564414 ابراهيم عبدالرحمن سيف عبدالرحمن 500.00                
0007839137 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم بن كرم 100.00                
0009119411 Vنجالء عبد+ سليمان محمد العضي 166.00                
0010484822 jسعيد الشام Vيوسف احمد ع 4,519.60            
0014038844 عV خميس  عV خلفان الظاهرى 6,526.10            
0017908322 احمد عبد+ ابراهيم عبد+ بخيت الدبو 2,300.50            
0019805823 راشد عبدالصمد راشد الكيتوب 40,230.30         
0021978397 صالح منo عV مبارك الحار�7  1,480.00            
0024180428 المجموعه االستثماريه الخصوصيه المحدوده 30,000.00         
0024182760 فارس  محمد عV محمد الحرش 300.00                
0026528223  O7غيث حسن غيث الزعا Vع 500.00                
0026528223  O7غيث حسن غيث الزعا Vع 115.20                
0026528223  O7غيث حسن غيث الزعا Vع 545.40                



0028031972 مها غانم حسن غانم 35,181.00         
0033446719 PIONEER INVESTMENT      الطليعه لالستثمار 0.30                      
0033819711 محمد عقيل عV حسن الزرعو67  225.60                
0034000309 خالد عبد+ ابراهيم عبد+ بخيت الدبو 2,300.50            
0034991211 كه ابوظOr القابضه ش .م.خ _� 11,000.00         
0040586789 حمد خميس  عV خلفان الظاهرى 7,260.00            
0044466991 سعيد سيف ج[O جمعه السويدى 40,000.00         
0049737045 محمد سعيد مطر سعيد بن بليله 1,202.00            
0050323847 احمد سعيد سلطان بن بريك ال بريك 4,241.50            
0050502810  6rعبد+ هادى احمد الحسي 5.00                      
0051221220 ى G]مجموعه المه 2.70                      
0051814943  �� سعيد عبد+ محمد سيف ال�_ 16,000.00         
0052196251 عبد+ مساعد سعيد المنصورى 4,500.00            
0054363663 خالد بدر عبيد البدور 1,000.00            
0062558691 مؤسسه الفراس  للصيانه والمقاوالت العامه 10,000.00         
0063309792 ى G]طارق محمد كرامه سعيد صقر الكث 1,322.60            
0069275279 عبدالرحيم جاسم محمد عبدالرحيم الهياس 1,685.30            
0072187215 wالعبيد M6 محمد نا GHجاسم حس 129.70                
0075421015 ̀ حسن سالم القمزى غريب مو 21.20                   
0075770262 غيث محمد عV محمد الحرش  الش� 300.00                
0087029881 يوسف عبدالجليل يوسف درويش 148,324.10      
0087532215 محمد سالم محمد المر 500.00                
0087539171 عبد+ خميس احمد المحرزى 100,000.00      
0087983741 مها عبدالمجيد الفهيم 1,313.40            
0091976084  O7ابراهيم غيث حسن غيث الزعا 500.00                
0092690955 عاطفه محمد شعيب 1,313.40            
0098392529 ى G]سعيد عتيق سالم الخم 615.20                
CAN00784715  6 GH6 عادل توفيق الحس GHنور الحس 367.40                
CAN00813173  6 GH6 عادل توفيق الحس GHريم الحس 367.40                
EG00632564  O6̂ خفا� احمد سعد مصط 200.00                
IR00561159 محمد عظيم احمد حريرى 3.90                      
JO00694357 م� الدين محمد عبدالرحيم اسماعيل 400.00                
LB00478193  6 GH6 عادل الحس GHياسم 50.40                   
PS00451753 6̂ قدوره جمال صالح مصط 104.90                
QA00225055 الشيخ عبد+ بن ناM بن عبد+ االحمد 10,000.00         
0086980977 6̂ ريش 6̂ ابراهيم مصط مصط 315.20                
PS00975581 ماهر من[G سويد 3,350.00            
FR00029816 JEAN SEBASTIEN MOREAU 320.00                
0089806902 صالح سالم ثابت باهيص� 2,601.00            
0074501196 نهله سالم محمد سالم قادرى الدرم§ 2,035.10            
0016438818 Vراشد قرونه الهام Vحمده ع 1,230.50            
0017910179 راشد محمد احمد عبد+ الفهيم 1,230.50            
0070251085 jعبد+ مكتوم احمد هارون القبي 1,200.00            
0028694828 ورثه المرحوم محمد سعيد محفوظ الصيعرى 809.70                
0004545455  6rسيف سالم عبد+ محمد الحوس 640.00                
0079354345  O7مريم محمد ابراهيم الغندورى الزعا 625.60                
0058460204 لطيفه سعيد سلطان سعيد الساعدى 615.20                
JO04458525 زياد عبدالحفيظ صالح نصار 585.00                
0006394801 ناديه ابراهيم زوجه سالم ثا67 غريب 511.00                
0016791541 bسعد محمد سالم الدر 200.00                
SO00054541 SHARIF HASSAN SHARIF ABUBAKAR MOHAMED 150.00                
0078146764  Orشيخه سالم حمد الجني 100.00                



PS00469575 ̀ عبد+ احمد السيد عزالدين مو 100.00                
0082543686 عتيق فنون سعيد حمد الفال` 85.30                   
IN00658458 FAUSTIN ANTHONY 50.00                   
0022901319 امنه نوفل عبدالكريم عبده عبد+ 44.00                   
0001252025 محمد عبيد محمد قشوم الظاهرى 24.10                   
0050403503 انيسه مبارك يسلم 23.00                   
0075643446 خلود محسن عمر صالح ال بريك 23.00                   
0082933595 خالد محسن عمر صالح ال بريك 23.00                   
0085453050  Oبقلر حا� Vايمان ع 21.50                   
SD00985022 نجوى الضو عV محمد 21.50                   
0080288845  _̀ روضه راشد �ور سلطان البلو 21.10                   
0055987112 ورثه المرحومه مريم صديق عبد+ 21.00                   
0063505486 wسعيد سالم عوض  عبد+ المنها 20.90                   
0076716331 ى G]بدر سعيد حبان دحدوح الكث 20.90                   
0054756678 نوال خميس  سعيد عبيد سكران 12.30                   
0021071927 لطيفه الشيبه خميس 2.40                      
MA00478441 ى بنشيخ ب�_ 0.90                      
0065489326 فاطمه حمد زوجه ابراهيم خليفه ابراهيم 0.30                      
PK00208961 ZAHIRUDDIN BABAR MALIK 25.00                   
PS00526679 عبدالقادر حماد حمود ابوسته 50.00                   
SY00997236 سبيع زكريا طليمات 50.00                   
0008920045  G]سلطان محمد راشد سليمان عبيد الغنب 7.20                      
0032784411  _̀ احمد اسماعيل محمد احمد البلو 280.00                
EG00650696 الب[G نظيم نصار 50.00                   
OM00089546 صالح عبد+ سعيد الخرو� 107.50                
AT00762506 OLIVER BENEDIKT 150.00                
JO00952174 احمد ابراهيم محمود عوض  + 40.00                   
0099781600 V6 العلي GHحميد بن حس Vعلياء حميد ع 200.00                
0089895499  �rخليفه عبد+ الرمي Vع 3,400.00            
0004369956 jعبد+ سالم سعيد الشام 1,798.90            
0034800395 6 اسماعيل GHحنيفه احمد حس 1,230.50            
IN00986754 MANESH SATHEESACHANDRAN LALITHAMBIKA 1,074.30            
0038723248 محمد يوسف محمد يوسف الشيبا67  899.30                
0098224985 jزايد سعيد عبد+ حسن المطوع الشام 880.00                
0009901469 ى G]عبد+ احمد عبد+ محمد الحم 615.20                
JO00251344 محمد نبيل محمد ابراهيم 500.00                
SE00923421 FAWAZ MOHAMMAD HASAN FAYEQ QAMHAWI 378.00                
LB00078965 غسان جورج الحداد 270.00                
IN00362597 RAJEEV RAJINDRPAL CHABRA 230.00                
0007881617  _̀ ميثاء يوسف عبد+ شهداد البلو 175.20                
IN00276288 SONAM SAHAI 100.00                
IN00513426 NIVEDITA RAFFAELA JOSHI SHRIKENT 100.00                
JO00185963 Vاسامه صالح محمد ابوع 100.00                
LK55879987 SAMPATH WADUGE ANURA KANISHKA GEHAN 100.00                
CA00461382 WASSIM SAFWAN KHAYAT 80.00                   
0098756623  UVزهره محمد حسن مال ع 50.00                   
0095335447 م6r محمد عبدالرحيم عبد+ 35.00                   
IN00412531 CAROLINE RAYMOND 29.60                   
0070460914 ايمن محمد عبيد عV السال¦ 1,100.50            
0031296683  �rمحمد سيف حماد حفي 22.00                   
0081532004 حصه جاسم محمد عبدالرحيم صالح الهياس 2,300.50            
0044027790 عبد+ عيj محمد جاسم بوالصفارد 500.20                



0002445789 Vحميد حسن حميد بن ركاض  ال ع 200.00                
0048922692 سعيد محمد راشد محمد بن اللص 150.00                
0023791074 عائشه عبد+ عV محمد الجس� 12.30                   
0096722320 صالح عبد+ عبدالرحمن محمد اسبيعان 5.60                      
0078016288 عV عبد+ حسن راشد المرشدى 4,910.00            
0059101646 فاطمه عيد عبيد 1,860.20            
IR00689571 ABDOLKHALEGH HAJI SEYED ALI JAVADI 900.00                
0037004036  Oراشد مطر مسعود محمد حامد بن حامد الطني� 615.20                
IQ00854958 صال ح نايف احمد العلوا67  230.80                
IQ00075348 يوسف رزاق جابر 150.00                
EG00445805 رمضان كامل احمد القط 144.40                
0009125431 سعود عبدالعزيز احمد محمد الطويل 40.00                   
0079420691 امل احمد عV احمد الفردان 20,750.00         
0012752782  Orمحمد عبد+ ابراهيم البوشلي 17,000.00         
0001875445 Vراشد عبد+ بن يوسف ال ع Vع 11,000.00         
0014006164 عائشه محمد احمد زوجه محمد مبارك بوسمره 4,800.70            
0048416953 عبيد محمد عبيد خليفه جابر المرى 4,611.70            
0068396964  _̀ ه عبد+ محمد عبد+ البلو G]سم 3,478.20            
0031689776 bحمدان احمد خليفه المزرو 3,363.20            
0065753395 علياء محمد زينل محمد خورى 3,363.20            
0079514848  6rعبد+ احمد هادى احمد الحسي 3,254.40            
0004354321 فهيمه سيد عبدالرضا صمدى 3,250.00            
0071664104  O7 G]موزه ب� مسعود سالم المح 3,024.10            
0034513732 6 عبد+ GHمها محمد حس 3,000.00            
0062184533 6 عبد+ GHميسون محمد حس 3,000.00            
0065342091 6̂ المحضار ب6r هاشم احمد عبد+ مصط 3,000.00            
0067546056 ليV عبد+ الجنيد 2,993.00            
0011527372 احمد ناM محمد محمد هادى بدرى 2,941.10            
0016476651 احمد محمود محمد عبد+ فكرى 2,915.60            
0067447164 حوريه عبد+ قاسم القاس� 2,893.90            
0089877326 سهيل سالم محمد سهيل عويضان العامرى 2,850.20            
0049889928 راشد عيj راشد عيj ال ثا67  2,732.80            
0084308017 باسمه عV محمد العيj ابوحليقه 2,700.00            
0010703454 ى G]6 بخيت المهMكامله مطر حا 2,654.60            
0068637100 6 باقر خورى GHساره احمد محمد ام 2,558.10            
0053321507 عائشه عاتق عV  محسن 2,537.30            
0066674368 Vايمان محمد فاضل سعيد الهام 2,535.00            
0093788260 فاطمه احمد محمد باقر حا�O الرى 2,462.80            
0029613269  �̂ فاطمه عبدالمجيد احمد قاسم صدي 2,449.90            
0080686313 bحرموص  سعيد صالح المزرو Mمحمد نا 2,443.00            
0020614174 Vجعفر الع O]محمد يوسف قم 2,442.00            
0005331240 عV محمد احمد عبد+ خورى 2,420.00            
0007529937 م6r صالح محمد الحاج فضل + 2,420.00            
0043369145 يف النمر 6 محمد �_ GHماجد عبداللطيف ام 2,420.00            
0056639236 ليV محمد م§ محمد 2,420.00            
0057069203 سلطان هزاع سلطان خلفان الدرم§ 2,420.00            
0081091771 6 خورى GHخليفه احمد محمد رسول محمد حس 2,420.00            
0003473542 محمد عV سعيد محمد الكندى 2,330.50            
0066225159 شيماء حسن محمد عV الصيقل 2,330.50            
0031870869  O7الكر Vعيضه سعيد ع Vع 2,326.00            
0044937747 wعادل خميس  عبد+ سليمان العبيد 2,323.60            
0050705226 bمكتوم دحام زايد سعيد المزرو 2,321.40            



0071934659 Mماجد صالح عبيد صالح بن نا 2,321.40            
0089473650 Vسعيد ساحوه ال ع Vسعيد ع Vع 2,321.40            
0097731512 عبد+ ابراهيم عبيد عV اللوز 2,321.40            
0017274166 جمعه مطر صقر بوخماس 2,321.10            
0064113856  Orلطيفه فهد سعيد جمعه الكت 2,321.10            
0079694812 ف الفردان سيد محمد سيد �_ 2,321.10            
0029112635  Orضا� عقيل خلفان عبد+ الكع 2,316.30            
0077298519  6rمريم عبد+ محمد عبد+ الحوس 2,307.30            
0085986172 طيب سم[G طيب محمد ابراهيم 2,305.00            
0099182072 ى G]فاطمه احمد محمد احمد المه 2,305.00            
0001494265 حمده عبدالرزاق م� الدين عبد+ البست§ 2,300.50            
0002768718 عV حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 2,300.50            
0009403645 ايمان احمد عثمان احمد الفقيه العمودى 2,300.50            
0011094266 wصالح يوسف حسن العبيد 2,300.50            
0018134818 عمر خميس  عV سيف الش� 2,300.50            
0040143126 سعود عبد+ محمد عبد+ عرار الظاهرى 2,300.50            
0050450097 مريم ناM سلطان عV اليبهو67 الظاهرى 2,300.50            
0058145904 خليفه عبد+ عبدالكريم االنصارى 2,300.50            
0065454940 محمد حسن ابراهيم عبدالرسول القالف 2,300.50            
0066164172 ى G]حسن ابوبكر سالم عمر العطاس  الكث 2,300.50            
0066726644 حمد عبد+ احمد ماجد الغرير 2,300.50            
0090887632 عمر خميس  فرج عبود بن حريز 2,300.50            
0043165139 خليفه سلطان عV محمد بالرشيد 2,225.50            
0071880423 محمد حمزه عباس  عV احمد 2,150.00            
0040352588 عبد+ راشد مبارك سيف الريا¦ 2,142.00            
0096654997 bميثاء خليفه محمد حمد جمعه المزرو 2,100.50            
0077713080 ى G]هند سعيد عبد+ محمد بروك الحم 2,090.50            
0037256328 راشد محمد راشد سعيد ناM الظاهرى 2,071.30            
0066212254 محمد يوسف محمد حمد مشوط المرى 1,849.00            
0099088052 bربيع المزرو Vسيف ع Mنا 1,837.50            
0066452432 ه احمد حسن احمد الحداد G]ام 1,837.00            
0097925092 زايد محمد سعيد محمد الظاهرى 1,835.30            
0077269258  6̂ ي سالم مبارك سالم صالح ال�_ 1,730.50            
0089670563 حسن محمد حسن عبد+ محمد 1,724.80            
0079602283 موزه احمد عبد+ عV القرقاوى 1,502.30            
0010706133 محمد عبد+ جان عV الرضا 1,482.00            
0014285720 شيخه حميد عبيد الخيال 1,390.50            
0077155111 Vالخي Vالسيد مبارك دويس  ع 1,340.00            
0038022389 فايز يسلم صالح احمد السعدى 1,321.10            
0080447435 ى القمزى G]راشد احمد سيف سلطان الص 1,317.70            
0052490935 امل عV عبد+ عبدالرحمن النعي� 1,300.50            
0059557159 Vسالم هويشل الشكي Mنا Grيح 1,265.70            
0085600712 Vسالم هويشل الشكي Mسالم نا 1,262.60            
0002310258 ب� محمد خلف عبيد المرى 1,260.00            
0040064106 6 القمزى GHحمده حس 1,241.50            
0040815452 6 القمزى GHاحمد حس 1,241.50            
0099776531 هدى سيف كنيش  مبارك الهامV ب6r ياس 1,240.10            
0042192904 مريم سلطان محمد ابراهيم 1,236.60            
0022471797  Orخالد سعيد سالم الكع 1,230.50            
0085718572 بدريه عV الشيبه كتوت 1,230.50            
0009596497 ى G]احمد راشد احمد المه 1,221.40            
0001360556 اسماء عبد+ سعيد عبد+ ال ثا67 الفالس 1,221.00            



0035483949 عزيز النساء عظمه عV عبدالرحمن 1,213.80            
0052193478 bفهد حميد هالل راشد المزرو 1,210.00            
0063566529 عV محمد عقيل عV حسن الزرعو67  1,197.80            
0027615835 بدر حسن يوسف حسن سالم الحمادى 1,161.80            
0077082643  6 GHراشد عباس  جعفر محمد حس 1,160.50            
0019347106  _̀ 6 مختار البلو GHخالد مراد عبد+ حس 1,152.40            
0052393097 حسن عV محمد حاتم 1,150.20            
0074606017 منذر عV سالم خميس  السعدى 1,150.20            
0075886744 حمد سلطان محمد مرخان المنصورى 1,150.20            
0079384617 عيد عV عيد عV المرى 1,150.20            
0099615400 bاحمد سيف سالم سيف بن حامد المزرو 1,150.20            
0004886012 ى G]يوسف المه G]اليازيه محمد عم 1,075.00            
0018476677  Oندى عبد+ احمد ابراهيم الطني� 1,070.00            
0072397561 احمد اسماعيل احمد حبه الحمادى 1,070.00            
0076516928 هيفاء عبدالكريم فرج عبد+ بن عمرو 1,047.50            
0000902008 bسيف معيوف سالم حمد الدر 1,000.00            
0028265977  O76ى الزعا O]يوسف محمد ال Mموزه نا 1,000.00            
0058041868 ماريه احمد راشد حسن القا�6  823.90                
0039818222 اليازيه عبد+ مبارك سالم المنصورى 815.20                
0029967845 نوره عارف �ور محمد عبد+ بالعبيده 802.50                
0072940521  Orعمر احمد عثمان محمد صالح معيوف النق 802.50                
0012387546 ى G]عائشه جمال محمد احمد المه 800.00                
0056203221 حمده عبيد خليفه جابر المرى 792.40                
0050320058  �̂ علياء حسن عبد+ احمد ت 790.00                
0085561188 عادل عبدالعزيز حسن عبدالعزيز السجوا67  750.00                
0050645026 محمد راشد سعيد سليمان الش� 690.00                
0002315666 ريما احمد عاشور احمد سعيد 686.60                
0003339490 Vع jمريم محمد صالح عي 675.00                
0001141297 سالم سعيد سالم عامر 674.50                
0085671494 wمروان يوسف عبدالرحمن عبد+ العبدو 650.00                
0098958585 احمد محمد يوسف راشد 649.60                
0081799810 اسماء طارق يوسف محمد رسول الخاجه 642.00                
0061075567 jغانم القبي G]عوشه غالب زوجه ماجد مه 615.20                
0072929122 ماجد عبد+ سليمان عبد+ الجزيرى 615.20                
0086297547  O7اليعقو Vهادى مبارك هادى ع 615.20                
0005943824 راشد مطر سويدان حارب الظاهرى 603.50                
0074736624 عبدالعزيز زياد عبد+ ابراهيم كلدارى 600.00                
BH00002323 جاسم عبدالكريم سلمان جاسم 600.00                
0042360193 هناء السيد هاشم السيد محمد الهاش� 581.10                
0087337483  O6 احمد خن� GHحصه عبد+ حس 563.80                
0007845125  �rسالم عبد+ ثا67 مرشد الرمي 560.00                
0044106001 خالد عV عبد+ عبدالرزاق الفهيم 539.80                
0020547468 زايد سيف سالم طماش  المنصورى 515.60                
0001760745 محمد السيد عماد عبدالهادى الهاش� 500.00                
0008037251 Vفيصل عبد+ محمد سليمان ال ع 500.00                
0014831442 السيد عماد عبدالهادى عماد الهاش� 500.00                
0016415666 امال قنديل محمد 500.00                
0089184239 صالح سعيد محمد سعيد محفوظ الصيعرى 500.00                
0001298376 يوسف عبد+ عV محمد السعدى 470.00                
0044498333 ى G]عبد+ صالح حسن صالح المه 420.00                
0007171730 حمد ماجد خلفان حمد المرى 400.00                
0060781756 خالد وليد راشد خليفه راشد ديماس  السويدى 400.00                



0071749667 عبد+ محمد عV زيودى 400.00                
0098150213 حمد عبد+ حمد عبد+ سبعان 400.00                
0079973292 ى G]احمد المه Vهند محمد احمد ع 384.80                
0021541635 Vسعيد ابراهيم سعيد مجحوت ال ع 378.20                
0016520118 سعود ابراهيم محمد احمد قاس� 330.50                
0032290483 محمد ابراهيم محمد احمد قاس� 330.50                
0074413039  O]نبيله يوسف عبد+ قم 328.80                
0054655100 هند اسماعيل غميل وليد 307.60                
IN00036190 ROHIT GANGARAM VALRANI 303.90                
0098378093 عبدالرحمن حمد عV عبد+ المنصورى 302.80                
0078195140 6 الشيبا67  GH6 جمال محمد حسrم 300.40                
0053952184 ابوبكر عبدالقادر عV العيدروس 300.00                
0083168302 حمد محمد سبت عبد+ السبت 300.00                
0025240739 حمدان عبد+ محمد عبدالواحد المعينه 290.00                
0037054392 عليا مطر سويدان حارب الظاهرى 284.80                
0058469912 اوى G]حمد هشام عبد+ محمد الش 270.00                
0035312656 عليا عبد+ سعيد عV نهيل النعي� 267.50                
0073962688 راشد احمد نo+ عV العارف 264.20                
0084652636 اوى G]امنه محمد عبد+ محمد الش 260.40                
0086842816 Vسالم هويشل الشكي Mيوسف سالم نا 252.80                
0004521422 مريم عبد+ زوجه محمد سعيد خميس  مطر 250.00                
YM23036448 محمد صالح سالم حبليل 250.00                
0073564131 يا� عV سعيد حام عبد+ 240.00                
0078919480 كريم عبدالكريم مبارك فرج 236.00                
0020459962 احمد راشد محمد راشد المطوع 230.00                
0077788761 رزان احمد زوجه منصور محمد الشيخ  نصار 230.00                
0004255901 ليV سعيد حميد حمد السعيدى 203.10                
0006541254 سهيل محمد بخيت سهيل الراشدى 200.00                
0025938826 احمد راشد احمد عبيد هالل 200.00                
0031648502 Vمحمد حارب احمد راشد ع 200.00                
0069385643  Orاروى عبدالقوى عبدربه احمد المصع 200.00                
0080958808 حليمه زيد محمد صالح عV الهالw الش� 200.00                
SA00983772 يوسف بن حمد بن سند السند 185.00                
0082688726  O7عائشه زايد راشد فرج الزعا 180.10                
0094320414 سعاد عبد+ عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 161.10                
0050321987 خلود خالد محمد عV جواس 160.00                
0078434471 خالد محمد فتح عV عبد+ الخاجه 159.50                
0059993401 اسماء سعيد محمد سعيد محفوظ الصيعرى 150.90                
0044216940 سل� احمد عبد+ محمد 150.50                
0064924741  _̀ عيj يعقوب عبد+ عبدالرحمن البلو 150.50                
0062238920 عبد+ عبدالرحمن احمد الظنحا67  150.00                
YM35316955 عبد+ عمر صالح حبليل 150.00                
0002879486  Orنوف احمد مبارك محمد جمعه الجني 139.30                
0022727703 خالد خليفه يعروف خليفه سالم السب̀و 130.20                
YM80509832 عمر صالح سالم حبليل 130.00                
0095884978 ف عبدالرحيم عبد+ عيj محمد ا�_ 120.00                
LB00468890 رى 6 O]مجد محمد ال 106.30                
0007411523 ه يوسف سالم عبد+ الحمادى G]من 100.00                
0016749069 Vطارق عبد+ محمد سليمان ال ع 100.00                
0098752689 ي§ O]احمد يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال 100.00                
EG44578874 wجميل السيد ابراهيم متو 100.00                
0081536062 احمد جواد سعيد جواد 97.30                   



0081913746 فاطمه ابراهيم زوجه جاسم محمد احمد 92.70                   
0087542639  6 GH6 ام GHريمه حس 88.00                   
0018788010 برك عV الجابرى 86.40                   
0003461222 مبارك عمر شعبان السب̀و 80.50                   
0081845066 م6r محمد طاهر لهدان 75.80                   
0003853427  _̀ غانم ابراهيم محمود احمد البلو 73.00                   
0008828051 Vماجد عبد+ عبدالملك اه 71.10                   
0083764112 شعفه مسفر مبارك 70.00                   
0018823526  Or6 المصع GHعبدالعزيز صالح احمد حس 66.60                   
0009856244 bغانم احمد غانم بن ديالن المزرو 63.30                   
0007775522 bشمه محمد مرزوق صقر المزرو 57.30                   
0044494121 jسالم محمد هاشل محمد الشام 50.50                   
0009042699 jاسماء عبد+ زوجه محمد سيف الشام 50.00                   
0043905628 خالد عبد+ حسن مراد 50.00                   
0027056469 عV عبدالغفار عبدالخالق عبد+ خورى 46.00                   
0032915650 سعيد محمد عبدالخالق عبد+ الخورى 46.00                   
0036520370 حمد محمد عبدالخالق عبد+ الخورى 46.00                   
0038614255 مح� عV فالح جابر 46.00                   
0057697248 محمد عيj عبدالرحمن عبد+ العتيق 46.00                   
0037323391  Orحمد الكع Vاحمد عبد+ محمد ع 44.10                   
0043231817  O]6 عبد+ عن GHعبدالعزيز ي� حس 43.00                   
0096326917 محمد جمعه خلفان جمعه بالهول 41.80                   
0043297906  �rعبد+ هالل عبد+ هالل سعيد الكوي 37.70                   
0092858258 6 الفردان GHسعاد محمد حس 37.00                   
SY55630649 ̀ السويدا67  ليV مو 36.30                   
0037828843 عبدالعزيز يوسف اسماعيل عباس  الخورى 30.60                   
0042028078 عيj محمد اسماعيل عباس  اسماعيل الخورى 30.60                   
0005983949 bماجد يوسف خليفه محمد الفقا 29.90                   
0048874535 حمد عبدالرحمن هاشل محمد 27.00                   
0077690503 مطر حمد مطر حمد المنصورى 26.30                   
0095502517 سعيد حمد مطر حمد المنصورى 26.30                   
0031933875 حامد عبدالغفار عبدالخالق خورى 24.60                   
0097865673  _̀ عبد+ يعقوب عبد+ محمد حداد البلو 23.30                   
0010450995 احمد عيj ابراهيم مطر الظاهرى 23.00                   
0019333226 خميس  عV خميس  عV بن عفيد القايدى 23.00                   
0034306068 محمد خالد ب� محمد سلطان السويدى 23.00                   
0075100828 عهود محسن عمر صالح  ال بريك 23.00                   
0064515869 صالح عV سالم عوض  بن لجرد الحضارم 22.70                   
0025100189 سناء اقبال محسن جواد ساجوا67  22.20                   
0084025959 µ6 انو GHعبد+ حس Mهاشم نا Mنا 22.00                   
0005446605 غيث عبدالخالق عبد+ عبدالرحمن 21.50                   
0086231667 ى G]الحم Vعمر عبدالعزيز ع 21.10                   
0091003248 محمد احمد محمد احمد الش� 21.00                   
0010422137 حنان هالل سيف حمود الكيو¦ 20.90                   
0013422559 فاطمه محمد محمود محمد رشيد 20.90                   
0083398021 خوله هالل سيف حمود الكيو¦ 20.90                   
0085983001 عائشه احمد سعيد 20.90                   
0079143014 ى G]شيخه مبارك سلطان المه 16.50                   
0094324108 Vاحمد محمد سالم عويضه جابر الخي 12.70                   
0086257146  O7احمد ابراهيم عبيد ابراهيم ظليع الزعا 12.50                   
0004031885 فارس  سيف المر راشد عV النعي� 12.30                   
0038543863 ى G]وز فرحان المه G]عائشه محمد مبارك ف 12.30                   



0051642993 bسعيد قريد الدر Vوض� سعيد ع 12.30                   
0072782888 مريم محمد حميد احمد بالهول 11.40                   
0082914643 نعيمه مال + زوجه �ور محمد شعيب غالم 11.20                   
0053324236 فاطمه عباس  درويش  عبد+ عبدالرزاق الرى 11.00                   
0002206765 + غلوم محمد المازم G]حمد محمد خ 10.40                   
0037358784 Vع _jمحمد حمد الغب 10.40                   
0039709717 سعيد خالد يسلم عبود عوض  بالفقيه 10.40                   
0087470528 موزه راشد سيف حميد حظيبه سيف الظاهرى 10.40                   
0090375032 قمراء خلفان محمد جرش  خلفان المرر 9.80                      
0022752021 ى G]منال تر� مسلم صالح المروى الكث 5.00                      
0007516784 jعفراء مبارك ورش  مبارك الشام 2.40                      
0070517905 عمار سعيد محمد خلفان الكندى 2.40                      
0080835312  _̀ سيف بالل محمد عبد+ البلو 2.40                      
0069000447 خالد عبدالكريم محمد احمد المد67  1.40                      
0055650238 محمد عبد+ راشد احمد حمدوه الش� 1.30                      
0088580175 طالل عبد+ عV عبد+ رجب 1.30                      
0041541773 6 سلما67  GHساره سلطان محمد حس 1.20                      
0093626896 Vاحمد ربيع مبارك سالم هويشل الشكي 0.50                      
0022223773 عدنان احمد عV زيد العامرى 0.10                      
0012274429  _̀ جوهر بالل حسن البلو 12.30                   
0091604572  _̀ خالد جوهر بالل حسن البلو 12.30                   
0039906683 را�6 عبيد سالم الراشدى 7,543.20            
0032491095 ى G]سعيد عبد+ محمد بروك الحم 3,449.30            
0014316575 عV راشد عبيد سعيد الجروان 3,410.00            
0029873886 فاطمه احمد محمد ابراهيم الزرعو67  3,376.80            
0030554724 6 حمدان بودبس GHاحمد محمد حس Vلي 2,769.60            
0040374122 ى G]موزه سعيد غانم المه 2,663.80            
0006881920 خاتون ابراهيم زوجه سلمان ابراهيم 2,444.50            
0061884364 6 راشد GHمحمد حس Vع Vعاليه الطاف نور ع 2,420.00            
0001407724 Vمحمد عبد+ عبيد يوسف ال ع 2,360.20            
0013596036 عV حسن محمد الصيقل 2,330.50            
0038010425  O7الكر Vاسماء عيضه سعيد ع 2,326.00            
0011638727 دالل عV يوسف سعيد محمد بن حجر الش� 2,321.40            
0017575829 bزايد دحام زايد سعيد المزرو 2,321.40            
0041001561 حسن مال + عبدالرحمن محمد 2,321.40            
0034507722 ف سيد عV الفردان 6 سيد �_ GHحس 2,321.10            
0036428105 ف الفردان هاشميه سيد �_ 2,321.10            
0040139537 Vمحمد اه Vسالمه ع 2,321.10            
0028059716 محمود عV عبد+ جاسم الحمادى 2,307.30            
0004802085 رفعه محمد عV مرشد المرر 2,300.50            
0076561723 احمد عبد+ محمد سعيد السويدى 2,300.50            
0033162027 لطيفه عبد+ محمد العو�6  2,000.00            
0090287683 علياء عارف الشيخ عبد+ الحسن الحسن 1,800.50            
0040761728 خديه عبد+ عV زوجه محمد سيف محمد 1,504.50            
0049950053  O7 G]فيصل محمد احمد فرج المح 1,411.00            
0095460384 ساره عارف �ور محمد عبد+ بالعبيده 1,302.50            
0097415143 يوسف عV عبد+ عبدالرحمن النعي� 1,300.50            
0058410737 زينب احمد عV حامد البار 1,270.90            
0019581201 U الفال`

نيال عبد+ سعيد عبد+ ال ثا67 1,221.00            
0087237041 هادى صالح سالم ثابت باهيص� 1,150.20            
0093468271 6 السيد محسن محمد العطار GHعلياء حس 1,080.00            
0057387777  O7 G]محمد الحاج عبد+ خليفه المح 1,029.60            



0043418634 احمد يوسف محمد الشيبا67  899.30                
0081353105 عمر زياد عبد+ ابراهيم كلدارى 780.00                
0035430347 يوسف محمد حبيب عV الحمادى 680.00                
0004577722 يوسف محمد يوسف راشد 649.60                
0081702147 jعائشه حمد عبد+ عمران العمران الشام 638.00                
0041383430 حمد عبد+ عبدالعزيز محمد الزرعو67  630.10                
0019691147 wاحمد سلطان سيف سلطان العبدو 615.20                
0032157426 ه محمد صفر زوجه عادل احمد البناى G]ام 600.00                
0004130131 عبدالعزيز عبد+ عبدالعزيز بن شفيع 538.20                
0049323570 محمد السيد عيj السيد احمد الهاش� 519.60                
0028449784 ى G]احمد المه Vعبد+ محمد احمد ع 384.80                
0033485712 ى G]عارف سلطان راشد بن قبا المه 350.00                
0062483686 منصور عV عبيد ابراهيم عبد+ بن حاتم 339.80                
0066252314 bعبد+ سالم محمد مطر المنا 321.40                
0006676555 امنه السيد محمد السيد احمد الشنقي� 300.00                
0068591248 jاحمد سعيد حمد مانع الشام 290.00                
0008273314  �rاحمد محمد سيف خادم الرمي 230.00                
0012554564  �rعذبه عبد+ ثا67 مرشد الرمي 220.00                
0099178215 عV احمد عبد+ الحمادى 200.00                
0031853293  O7حمد الزعا Vشيخه ع 165.00                
0073404335 حصه حمد سيف بن يلوان الفال� 151.80                
0075435871 هوندون صالح عبدالعزيز 140.00                
0029559119 6 حمدان سجوا67  GHزهره حس 132.00                
0034571746 ايمان عبدالجليل عبدالرحيم مصبح 101.10                
0030709104  Orالكع Mسعيد نا jفاطمه عي 100.00                
0033124470  O7جمهور االحبا Mزوجه جابر حمد نا Vحصه ع 100.00                
EG00369890 عادل عبدالسالم محمد سليمان 100.00                
PS00120679 ̀ ابراهيم زعرب عمر مو 80.00                   
0029818704 صديقه اسد الرئيj زوجه يونس   حسن المال 58.30                   
0089785845 ميساء عبدالكريم فرج عبد+ بن عمرو 57.40                   
0098779043 سالمه راشد سبيت 55.70                   
JO00524574 دانه عماد جمال عبدالجابر 50.00                   
0008899228  Uخليفه حمد صالح عبد+ صالح شحبل التمي� 41.50                   
0031076349 Vال ع Mمريم يوسف حميد نا 37.00                   
0078023533 سعيد صالح منصور عزيز المنصورى 22.20                   
0051061487 عبد+ سعيد عبد+ سيف العسع̀و 22.00                   
0030698369 ى G]سيف المه Vسلطان ع Vع 21.10                   
0082219244 ى G]الحم Vشيماء عبدالعزيز ع 21.10                   
0016780152 wصالح سالم عوض  عبد+ المنها 20.90                   
0030017959 فيصل محسن سعيد جوفان حريز 20.90                   
0040496746 عبدالرحمن عوض  العامرى 20.90                   
EG00339906 6 كمال الدين عV محمد GH6̂ حس احمد البس 20.00                   
0034962569 ى O]6 سهيل حميد عبد+ الع GHحس 11.60                   
0050249451  6rالحوس Vاسماعيل عبدالرحمن محمد جاسم ع 11.00                   
IN00958814 MOHAMMED SALAHBATH KHAN 3.00                      
0093082906 ى G]ثا67 محمد ثا67 حسن المه 1.20                      
0091359211 محمد عبد+ ابراهيم حمد المرزو��  0.60                      
0044038628 شيخه ثا67 المرر 1,125.60            
0057665836 عV عبدالرحمن عV سعيد الجروان 281.40                
0065722253 امل عبدالرحمن عV سعيد الجروان 281.40                
SY00168468 احمد نورالدين سيد عمر 277.70                
SA00993149 عV بن حسن بن عبد+ البحار 130.00                



SA00912454 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العياف 38.50                   
SA00922351 ضياء بن محمد بن ناM الفارس 300.00                
SA00649512 6 بن عV العليوى GHبن حس Vع 155.00                
SA00128874 فاضل بن عباس بن محمد العيثان 200.00                
SA00456654 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الهمالن 1.90                      
SA00650515 محمد بن عV بن ظافر النجرا67  40.00                   
BH00197816 عبد+ عV عبد+ محمد الذوادى 430.00                
AU00542158 DENISA SALKOVIC 121.20                
UK00542210 DAMIEN JON BLYTHE 531.50                
PK00997852 MAHMOOD ANWAR ALAVI 100.00                
0002188189  O7سلطان عبدالرحمن سلطان شمالن الزعا 4,000.00            
0009418924  Orجمعه سعيد جمعه الكع 2,342.20            
0056598934 6 راشد GHمحمد حس Vع Vافتاب نورع 2,261.80            
EG00545124  Orخالد احمد محمد شل 2,200.00            
0064977188 وليد سعيد سليمان عبيد السال¦ 909.50                
KW00167333  _̀ زينب ابراهيم نوخذه عبد+ البلو 612.50                
SA00252547 وليد بن عبدالعزيز بن حمد النافع 276.00                
SMBA000002 Essa Mansour Al Abbas 220.00                
LB00991752 فضل عباس  بدر الدين 209.40                
0082305919 ابراهيم يوسف ابراهيم حسن القالف 158.00                
0088612558 صغرى عV حسن عV زوجه حسن ابراهيم حسن 123.00                
JO00526401 سيف الدين عيj سالم اصويص 100.00                
ZA14778963 CHRISTO HENRY FOURIE 100.00                
GB00626522 GAYLE ELIZABETH BETTS 81.50                   
0006924921 يف محمد هادى محمد بدرى محمد �_ 51.40                   
0006222838 خالد ج[O زعل خليفه البوفالسه 48.70                   
0095631220  O7الميل الزعا Vع Mمحمد نا 30.60                   
NL00215505 JOHANNA ADRIANA 24.30                   
IN00748587 VENKATSUBRAMANI PANCHAPEKESAN 23.10                   
0043889478 ى يوسف حسن عبد+ الب�_ 22.30                   
0023124241 bعبيد احمد عتيق محمد خلف المزرو 22.00                   
0077405716 jمحمد خليفه محمد الجالف القبي 22.00                   
0017099093  Oمحمد عبد+ سالم جمعه الطني� 21.10                   
0006280589 محمد عV عبد+ 20.90                   
0041973711 لمياء ابراهيم عبدالرحمن عبدالكريم تهلك 16.80                   
GB00550540 LYNNE HUNTER 12.30                   
0038855960 ليV محمد خليل خورى 10.90                   
IN00785464 ANN FRANK DOMINIC 10.90                   
0061284685 6 الجزيرى GHفاطمه محمد حس 10.40                   
PH00859677 MARIA HERMENEGILDA FINLEY 7.30                      
USA0875412 MONICA ROSE MEYER 5.90                      


