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No. Name  

1 Abdul Khader Naveed 

2 Abdulmajeed Muhamed Hussain 

3 Achalath Majeed 

4 Ali  Nadir 

5 Alicekutty Anil   Anil 

6 Amprayil Kuruvilla John 

7 Anjaikumar Narendra Patel 

8 Avadhootha Ganesh Kumar 

9 Bekal Kotakunn Abdulrahiman 

10 Binjith Kattakath M. Ali 

11 Charles Peter Smith 

12 Fasih Urrehman Zia Urrehman 

13 Ferhat Kose 

14 Florence Marcelle Paulette Paque 

15 Gabriel Salome Noujaim 

16 
Ghouse Mohiuddin Syed Yousuff 
Yousuff 

17 Habiburrhman Khan 

18 Hazim Khalid Alsadek 

19 Iftekhar Ahmad Razi Uddin Quaeshi 

20 Jamil Akhtar M. Akhtar 

21 Jerome Oliver Cremin 

22 Jijin Vijayan Shylajakumari 

23 Jorge Chawa 

24 Joseph M Mendes 

25 Karappam Veettil Mohamed Unny 

26 Karthikeyan Shanmugam 

27 Kwang Hyun Cho 

28 Lisa Campbell Urquhart 

29 Malik Tasneem S. M. Ikram 

30 Mary Christina Williams 

31 Maxwell Emmet Merricks 

32 Mohammad Harunor Rashid 

No. Name  

33 Mohammed Attallah M Huniti 

34 Nadeem Mahfooz Mahfoozullh 

35 Osama Ali Khna 

36 Pasupathy Murali Dharan 

37 Patricia Mary Goulart 

38 Peedikayil Koshi Jacob 

39 Peter Ivo Weber 

40 Pradeep Shankar Menon 

41 Puthu Purackal A. K. Manulal 

42 Rajeev Chandra S. Nair 

43 Rejo Poothokaran Chummarunni 

44 Ryuichi Yagi 

45 Sahad Mohammed Al_Mosawi 

46 Shanka Nuwan Wickramasinghe 

47 Shaukath Allkhan 

48 Siegbert Andreas Nagl 

49 Syed Amaduddin Ashraf 

50 Syed Naimathulla Also N. Pasha 

51 Tayeb Ahmed 

52 Vanig Arsen Dakessian 

53 Vettiyattil Girish Kumar 

54 Wael Mohamed A.Elmamlouk 

55 Waneta Elaine Macneil 

56 Wilhelm Jacobus Breytenbach 

57 Yingbiao Su 

 

 االسم رقم

 ابتسام عبداهلل صالح بو مطر المهندى  58

 ابتسام محمد حسين مفتاح  59

 ابراهيم احمد ابراهيم الكرانى 60

 ابراهيم اسماعيل حجى ابراهيم العمادى  61

 ابراهيم جاسم راشد الكوارى 62
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 االسم رقم

63 
ابراهيم عبداللطيف ابراهيم االبراهيم  

 المهندي 

 ابراهيم عبداهلل عبداللطيف محمدالساده 64

 ابراهيم عبداهلل محمد المال 65

 ابراهيم على ابراهيم محمد المطاوعه  66

 ابراهيم محمد الخليفي  67

 ابراهيم محمد حسن  الصفار  68

محمد حسين مفتاح ابراهيم  69  

 ابراهيم محمد على على  70

 ابرهيم عبد اهلل عبد العزيز  الدرهم  71

 احال م جاسم محمد يوسف الحاى 72

 احمد ابراهيم محمد على العمادى 73

 احمد اسماعيل حجى ابراهيم العمادى 74

 احمد ثامر محمد ثانى ال ثانى 75

 احمد جاسم احمد قاسم فخرو 76

حسن احمد على الغريب المحمود احمد  77  

 احمد حسن على الخليفى  78

 احمد حمد عبداهلل محمد المرى 79

 احمد خليل ابراهيم  الباكر  80

 احمد راشد ماجد الرميحى  81

 احمد سعد الكعبى  82

 احمد سلطان ناصر الطوار الكوارى 83

 احمد عبدالرزاق محمد  االنصارى 84

عبدالرشيد عبدالحميد نواباحمد  85  

 احمد عبدالعزيز رضا حسن البناى 86

 احمد عبداهلل احمد البادى المعاضيد 87

 احمد على صالح الحميدى  88

 احمد على محمد الحواج  89

 احمد عمران علي عمران الكوارى 90

 احمد فهد احمد الفهد الكوارى 91

 احمد فيصل ثانى جاسم ال ثانى  92

 احمد ماجد النعيمى  93

 احمد محمد حسن راشد الزوادى 94

 االسم رقم

 احمد محمد حسين الهيل  95

 احمد محمد حسين مفتاح  96

 احمد محمد صالح حسن المفتاح  97

 احمد محمد عبدالجليل الحمادى 98

 احمد محمد عبيدان  99

 احمد محمد مصطفى خروف  100

 احمد مهدى الخياط 101

 احمد ناصر احمد عبداهلل العبيدان  102

 احمد نايف الثانى  103

 احمد يوسف احمد خليل الباكر  104

 احمد يوسف سليمان البربرى 105

 اسامه حسين ابي المنى  106

 اسالم محمد محمد مرسى محمد  107

 اسماء جاسم سيف احمد السليطى 108

 اسماء جمعه عبداهلل السليطى 109

مبارك اسماء حسن  110  

 اسماء حمد المضيحكى 111

 اسماء حمد راشد سعيد الرميحي 112

 اسماء عبدالحميد مال  حسين اال نصارى  113

 اسماء عبداهلل سليمان خليفه  114

 اسماء عمر خميس عمر الشرم  115

 اسماء محمد عيسى الخليفى  116

 اسماعيل محمد احمد امالى  117

الخورى اسماعيل محمد عبداهلل 118  

 اسمهان محمود منصور 119

 اشواق حسن على 120

 البندرى ناصر مسعود فرج الحاج  121

 البنك االهلى ش .م.ع.ع  122

 الجازى محمد خالد الربان  123

 الجازي عبداهلل علي عبداللهال ثاني  124

 الجورى احمد سعيد على شعيب  125

يوسف محمد عبيدان فخرو  الجوهره 126  
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 االسم رقم

 الحارث محمد راشد محمد الخاطر  127

 الدانه عبدالرحمن سعد المسلمانى  128

 الدانه عبداهلل جاسم محمد ال ثاني  129

 الريم محمد حسن العبدالرحمن ال ثانى  130

 السيد ناصر حسين طالب ابراهيم  131

 الشركة اال لفيه لال ستثمار  132

الخليجية للصخور الشركة  133  

 الشركه االهلية لخدمات الكمبيوتر 134

 الشركه الخليجيه المتحده للتصنيع  135

 العانود حمد صالح المانع  136

 العنود خالد محمد ثانى ال ثانى  137

 العنود خليفه عيد محمد ال ثانى  138

 العنود عبداهلل جاسم محمد ال ثاني  139

خليفه عبداهلل العطيه  العنود عبداهلل  140  

 العنود علي خليفه عبداهلل ال ثاني  141

 العنود فيصل الثانى  142

 العنود منصور خلف الكعبى  143

 العنود ناصر سلمان احمد الصائغ  144

 اللجنه اال قليميه لنظم الطاقه الكهربائيه  145

 المانع وشركاه 146

 المتوفى محمد حمد محمد الهتمى  147

 المجموعة الخليجية للتجارة والتسويق 148

 المحجور حسن على غانم محمد الغانم  149

 المركز التجارى العربى  150

 النوبى سالم حمد على العذبى  151

 الهام محمد نافع عبدالكريم صالح 152

 الهنوف حمد حمدان محمد المهندى  153

ناصر محمد قاسم المطوعالهنوف   154  

 الوديعه للتجاره والمقاوال ت 155

 ام الخير على حسن ال دهنيم 156

 امجاد للتجاره  157

 امل احمد راشد الجهام الكوارى 158

 االسم رقم

 امل جاسم خميس الفياض الخالدى  159

 امل راشد سيف جفال النعيمى 160

 امل سالم على سالم درويش 161

عبدالرب محمد السعدى امل صالح  162  

 امنه احمد ابراهيم احمد الكرانى  163

 امنه احمد حجر ال بوطامى البنعلى  164

 امنه احمد عبداهلل قاسم احمد امنه  165

 امنه احمد فخرى حسن جاسم الفخرى  166

 امنه جاسم الدرويش فخرو  167

 امنه حسن عبداهلل عبدالرحمن المفتاح  168

الدين محمد امنه عباس شمس  169  

 امنه عبدالغنى محمد المنصور 170

 امنه على حمد العطيه  171

 امنه عيسي عبداهلل عيسى العبدالجبار 172

 امنه محمد عيسى راشد المضحكي 173

 امنه يوسف عبيدان فخرو  174

 اميره ناصر سلمان الصائغ  175

 امينه حسن مبارك القعاطرى المنصورى 176

 امينه سلمان احمد ابوحليقه  177

 امينه عبداهلل ابراهيم فخرو 178

 امينه عبداهلل احمد فخرو  179

 امينه عبداهلل على غريب العبيدلى  180

 امينه محمد احمد الشيب  181

 امينه محمد صالح المطوع الشيب 182

 انتصار سالم ماجد احمد بليد الهاملى  183

 انعام سعدي احمد صافيه  184

 ايات على يوسف احمد الحايكي  185

 اياد محمد عبدالعزيز يوسف  186

 ايزيس 187

 ايمان ابراهيم عبداهلل البوعينين 188

 ايمان حسن على الخاطر واوال دها  189

 ايمان محمد مهنا الضابت الدوسري 190
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 االسم رقم

 ايمان نيروز عبداهلل حسن نجار  191

 ايمن فتحي محمد  192

سليم عاشورايمن محمد  193  

 أميره موسى صالح موسىالهتمى  194

 بثينه راشد محمد الخاطر  195

 بثينه علي حسن احمد الحمادى 196

 بثينه محمد صالح المفتاح  197

 بخيته صالح الزكيبا صالح بخيته 198

 بدرية عباس علي زينل  199

 بدريه سيف على سعد المالكى 200

 بدريه فرج مبروك الجتال  201

 بدريه محمد ابراهيم المسند 202

 بريد عامر احمد الحميدى  203

 بشائر حمد محمد حمد المانع  204

 بشرى جال ل يوسف عبداهلل صالحى 205

 بشيتان ساير زيد الشمرى 206

 بهيه جمعه بال ل عبداهلل المريخى 207

 بيان انس اسماعيل غريب الكيال ني  208

 بيت ابوظبي لال ستثمار 209

 تركى محمد حسن العبداهلل ال ثانى  210

 تركيه خميس راشد الذياب العبيد 211

 تماضر احمد محمد علي الزيني 212

 تماضر محمد علي ميرزا جوهر  213

 تيسير حسن صالح العكش  214

 ثابت محمود ناصر ثابت  215

 ثانى محمد غدير ال حسان الشمرى 216

 ثريا محمود جعفر عبداهلل هيدوس 217

 ثنيان خليفه كرم مبارك سعيد 218

 جابر  محمد  جابر  المهندى  219

 جابر سعيد جابر حمد عفيفه  220

 جابر عبداهلل جابر ال حرم  221

 جاداهلل جرهد محمود نصار 222

 االسم رقم

 جازي جاسم خميس الفياض الخالدى  223

 جاسر مرزوق بشير مرزوق بن مرزوق  224

 جاسم ابراهيم جاسم الجاسم  225

 جاسم احمد جاسم عوض الكوارى 226

 جاسم بن حمد بن خليفه بن حمد ال ثاني  227

 جاسم ثانى جاسم ال ثانى  228

 جاسم خالد مبارك الجتال المعاضيد 229

 جاسم خليفه عبداهلل سلطان السويدى  230

 جاسم ربيعه عيسى ربيعه الكوارى 231

 جاسم سلمان احمد الصائغ  232

 جاسم عبداهلل جاسم محمد ال ثاني  233

 جاسم عثمان قاسم فخرو 234

 جاسم على احمد عبيدان فخرو 235

 جاسم محمد الجالو 236

 جاسم محمد جمعه عبدالعزيز الخليفى  237

 جاسم محمد عبداهلل احمد التميمى 238

 جاسم محمد على حسن عبد اهلل 239

 جاسم محمد عويضه محمد ال ثانى  240

 جاسم ناصر محمد الحمد المناعى 241

 جاسم نواف جاسم جبر ال ثاني 242

 جعفر ابراهيم محمد شيخ ابوالوفا 243

 جمعه محمد جمعه عبدالعزيز الخليفى  244

 جميله يوسف ابراهيم محمد الدربستى  245

 جنعه حميد ربيعه سعيد المهندي  246

 جهام عبدالعزيز على الكوارى 247

 جواهر على محمد سعيد الحوسنى  248

 جواهر قاسم محمد الناجم التميمى 249

 جواهر ناصر المعاضيد 250

 جواهر ناصر راشد محمد العسيرى 251

ابراهيم جيده حسام جاسم محمد  252  

 حسن  ناصر  محمد  فهد  ال فهيد 253

 حسن احمد محمد الهيل  254
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 االسم رقم

 حسن خالد على حسن الجابر  255

 حسن سيف حسن القحطانى 256

 حسن عبدالرحمن احمد قاسم العمادى 257

 حسن عبدالرحمن حسن ابوظاعن السليطى  258

 حسن عبداهلل احمد جمال الدرويش  259

احمد عبيدان فخروحسن على  260  

 حسن على عباس العبداهلل على حسن  261

 حسن علي حسن على العلى 262

 حسن مبارك سعد القعاطرى المنصورى 263

 حسن محمد احمد العبيدان  264

 حسن محمد السعدى  265

 حسن محمد حسن الزوادى  266

 حسن ناصر محمد الراشد 267

ابراهيم عبدالوهاب الحداد حسين عبدالحميد  268  

 حسين عبدالرضا اسماعيل اشكنانى  269

 حسين عبداهلل حسين سلمان محسن الشيبه 270

 حسين على حسن الجابر 271

 حسين على عبداهلل سلمان الصايغ  272

 حسين محمد رفيع فكرى  273

 حسين مهدى محمد الحداد  274

حسن  العبدالرحمن  ال ثاني   حصه  ناصر 275  

 حصه ابراهيم عبيدان فخرو  276

 حصه سعود عبدالعزيز الدليمى 277

 حصه عبدالعزيز سعد ال سعد 278

 حصه عبداهلل احمد البادى المعاضيد 279

 حصه عبداهلل الصائغ  280

 حصه عبدالمحسن الفياض الخالدى  281

على عبدالرحمن ال جميل التميمى حصه 282  

 حصه محمد حسن عبداهلل المناعى 283

 حصه محمد يوسف جولوه  284

 حصه مهنا حمود الرمل المناعى 285

 حصه ناصر احمد العبيدان  286

 االسم رقم

287 
حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد بن  

 خليفه بن حمد ال ثاني 

 حمد بخيت حمد قريع المرى  288

 حمد جاسم عبداهلل محمود الغزال 289

 حمد حسن حمد ابراهيم الهال ل 290

 حمد خليفه عيد محمد ال ثانى 291

 حمد راشد جلوى مرسل المرى 292

 حمد راشد سريع الكعبى واوال ده وزوجته  293

 حمد سالم فرج المناعى  294

 حمد سلطان حسن العبداهلل ال ثانى  295

 حمد سلمان حمد النعيمى 296

 حمد شاهين محمد راشد العسيرى 297

 حمد عبدالعزيز محمد عبدالكريم عبدالرب  298

 حمد عبداهلل خليفه عبداهلل العطيه  299

 حمد عبداهلل راشد محمد عبيد السليطى  300

 حمد عبداهلل محمد عبداهلل الدباغ  301

عيد راشد الرميحي  حمد عبدالمجيد  302  

 حمد على النعمه 303

 حمد على جهمان المرى 304

 حمد على حمد هدفه العذبه 305

 حمد عيسى محمد الحسن المهندى  306

 حمد فيصل ثاني فيصل ال ثاني  307

 حمد ماجد سعد راشد ال سعد 308

 حمد محمد حمد عبداهلل ال ثانى  309

المناعىحمد مهنا احمود رمل  310  

 حمد يحيى محمد الجفالى النعيمى  311

 حمدان حمد حمدان محمد المهندى  312

 حمده سيف على سعد المالكي 313

 حمده ماجد عبداهلل العلى  314

 حمزه  حسام  خالد  ابوشيخه  315

 حنان احمد سعيد علي شعيب  316

 حنان على احمد ال ثانى  317

علي المنصوري حنان مبارك عبداهلل 318  
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 االسم رقم

 حنان يوسف عبداهلل المحميد 319

 حياه محمود جعفر عبداهلل هيدوس  320

 حيدر سليمان حيدر محمد الحيدر 321

 خالد  سلطان  عبداهلل  البقمي 322

 خالد ابراهيم حسن المال الجفيرى  323

 خالد احمد عبدالرحمن الحمدان  324

 خالد اسماعيل محمد عبداهلل الخورى  325

 خالد الطويل 326

 خالد ثامر محمد ثاني ال ثاني 327

 خالد جاسم خميس الفياض الخالدى  328

 خالد جاسم محمد الجالو 329

 خالد حمد عبداهلل جاسم ال ثانى  330

 خالد خليل ابراهيم عبدالغنى على المل 331

 خالد راشد محمد  الخاطر  332

 خالد عبدالعزيز احمد ال ثانى  333

 خالد عبدالعزيز على مراد  334

 خالد عبداهلل راشد محمد عبيد السليطى  335

 خالد عبداهلل محمد  سلطان  336

 خالد عبدالوهاب جاسم العبدالوهاب  337

 خالد على عبداهلل محمد الهيدوس  338

 خالد محسن ذياب عبداهلل السويدى  339

 خالد محمد ابراهيم احمد الكرانى  340

 خالد محمد العمودى 341

 خالد محمد طيب مصطفوى  342

 خالد محمد على المنصورالبوعينين  343

 خالد محمد مهنا الضابت الدوسرى 344

 خالد محمود جعفر عبداهلل هيدوس  345

 خالد ناصر مذكر شافي الهاجري 346

الشافعى خالد نظام عبدالكريم جعفر  347  

 خالد يوسف سلطان محمد الجابر 348

 خديجه سالم عبداهلل  349

 خلف صالح محسن الشمرى  350

 االسم رقم

 خلود على حسين زينل العمادى 351

 خلود على حسين محمد زينل  352

 خلود على محمد سعيد الحوسنى  353

 خلود محمد حسين عبدالرحمن احمد  354

 خلود محمد عبد العزيز اهن محمد  355

 خلود يعقوب احمد على اليعقوب  356

 خليفه  خميس  محمد  مبارك  السليطى  357

 خليفه ابراهيم راشد  المالكى 358

 خليفه احمد علي سعود ال ثاني  359

 خليفه احمد محمد الجابر  360

 خليفه خليفه ثواب تركى السبيعى  361

 خليفه سيف حسين المناعى  362

 خليفه علي عبد الرضا اسماعيل 363

 خليفه غانم عبدالرحمن جاسم السليطى  364

 خليفه فيصل ثانى جاسم ال ثانى  365

 خليفه كايد محمد الكشاش المهندى  366

 خليفه محمد صالح المالكى  367

 خليفه مشعل سلمان جاسم ال ثانى  368

 خميس هاشم خميس عبداهلل الجبر 369

 خوله محمد علي ميرزا جوهر  370

 دار المتنبى  371

 دانة عبداهلل شبيب سالم رمل  372

 دانه راشد عويضه محمد ال ثانى  373

374 
دانه محمد على سلمان محمد الحسن 

 المهندى 

 دال ل ملحم مبارك  الملحم  375

 دالل ناصر سليمان حيدر الحيدر 376

 دنيز احسان صالح الدين بالنجى 377

 دياب محمد الهاجرى  378

 ديما خالد احمد عبدالهادى  379

 ديما طال ل هاشم عبداهلل الصورانى  380

 راشد ابراهيم راشد  المالكي  381

 راشد جلوى مرسل سالم المرى 382
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 راشد حسن راشد حسن اال رضى المرى 383

 راشد سيف جفال النعيمى  384

 راشد عيسى راشد عبداهلل المناعي  385

 راشد مكتوم هميله المزروعى 386

 رايه سعيد حمود خزام 387

 ربيع زهير سكريه 388

 رجاء أحمد محمد جمال 389

 رحمه موسى مرشد الربعان المنصورى 390

رجب اسماعيل اال سماعيل  ردينه عبداهلل 391  

 رضا موسى حسن محمد  392

 رضوان محمد صادق على اكبر حسن عبداهلل 393

 رضيه عمر خميس عمر الشرم  394

 رفاه عبداال مير محمد طاهر  395

 رفعه على خليفه عجاج الكبيسى 396

 رقية جاسم صقر  السعود  397

 رنا يوسف سلطان محمد الجابر  398

 روزه ابراهيم هالل جمعه المعضادى  399

 روزه جاسم حمد  السليطى  400

 روضه راشد جلوى مرسل سالم 401

 روضه على عبداهلل العطيه  402

 روضه فاهد الهاجري  403

 رياض  محسن  عبدالرب  الحريبى 404

 رياض سالم عبداهلل موسى ابو عزب  405

 ريم حسن على احمد النعمه  406

 ريم سعد ناصر الشقيرى المهندى  407

 ريم قاسم محمد الناجم التميمى 408

 زايد ونسان مراغ القعقاع الرويلى  409

 زكيه مساعد سلطان ماجد العبداهلل  410

 زليخه على مفتاح  411

 زليخه يعقوب عيسى الباكر  412

 زمزم حميد ربيعه اال براهيم المهندى  413

صالح الطعان الخليفى   زمزم عبداهلل  414  

 االسم رقم

 زهرة الصحراء للعقارات  415

 زهره حسين احمد على الحايكى 416

 زينب محسن محمد الحداد  417

 سارة محسن عبداهلل عبدالربالعنسى  418

 ساره حميد ربيعه سعيد المهندى  419

 ساره راشد جلوى مرسل سالم 420

 ساره صالح محمد لهيمس المرى 421

 ساره عبدالرحمن محمد  المانع 422

 ساره عبداهلل محمد الحسن المهندى  423

 ساره محمد حسن الزوادى  424

 ساره محمود جعفر عبداهلل هيدوس  425

 ساره هزاع عبداهلل هزاع الهزاع  426

 سالم احمد ناصر السعدى اليافعى  427

 سالم راشد سالم طالب الصعاق 428

ماجد سعد ال سعد  سالم عبداهلل  429  

 سالم محمد حمد المرى 430

 سالم مرشد عوض الربعان المنصورى 431

 سامح  محمد  محمد  مهدى  عباس  432

 سامى غازى محمد حمدان  433

 سامى كمال محمد عبدالرحمن التميمي 434

 سامى محسن عبدالرب الحريبى 435

 سامى محمد جاسم المناعى 436

 سامي زياد مكاوي ابوحجله 437

 ساميه سامى عبداهلل سليم ابوشيخه  438

 ساميه نظام عبدالكريم جعفر الشافعى  439

 سبا محمد زين احمد غازى 440

 سبيكه محمد سعيد الهاجرى  441

 سحيم ثامر محمد ثاني ال ثاني 442

 سحيم حمد حمدان محمد المهندى  443

 سحيم حمد عيد محمد ال ثانى 444

 سعاد خليفة مطلق ال مطلق الشمرى  445

 سعاد سيد احمد محمد 446
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 سعد عبدالقادر عبدالرحمن المغيصيب  447

 سعد عبداهلل سعد سماح العقيلى  448

 سعد عمر خميس الشرم  449

 سعود ابراهيم محمد عبداهلل االنصارى 450

القايدسعود احمد محمد قايد  451  

 سعود ثامر محمد ثانى ال ثانى 452

 سعود عبدالعزيز على احمد العمادى 453

 سعود محمد عبداهلل بن جثالن  454

 سعيد آمان سعيد الحسين المناعي  455

 سعيد جاسم ال يوسف  456

 سعيد خلف منصور الكعبى  457

 سعيد سالم شاهين ابومجيريعه المنصورى 458

 سعيد سالم مبارك المسند المهندى  459

 سعيد عبداهلل على المسند 460

 سعيد على محمد عبداهلل  461

 سعيد عوني سعيد الغول  462

 سعيد مبارك سعيد ابوعامر الخيارين  463

 سعيد محمد على عاطف السعدى  464

 سكينه محمد جواد جمال 465

 سال مه احمد حسن جابر الجابر 466

 سال مه احمد عبدالرحمن يوسف المظفر  467

 سلطان احمد سلطان عبدالرحمن الحمر  468

 سلطان خليفه عبداهلل سلطان السويدى  469

 سلطان سلطان الحمد العبداهلل 470

 سلطان سلطان عبداهلل العسيرى 471

 سلطان شاهين سلطان مباركالكواري 472

صالح مبارك الخليفى  سلطان عبدالرحمن 473  

 سلمان حمد حمدان محمد المهندى  474

 سلمان سلطان محمد الكوارى 475

 سلمان عبداهلل سليمان الجابر  476

 سلمان على عبداهلل سلمان الصايغ  477

 سلمى احمد بالشرم  478

 االسم رقم

 سلمى محمد بوعيد الحوطى 479

عبدالوهاب حسين  سلمى هانى عبدالرحيم 480  

 سلوى بهجت عاشور حسن قروط 481

 سلوى عبداهلل محمد حسن الدهنيم الصفار  482

 سلوى عمر خميس عمر الشرم  483

 سلوى عمر شريف النص  484

 سلوى فيروز بال ل سالم فيروز 485

 سليمان ناصر سليمان حيدر الحيدر  486

 سميرة مصبح سالم حمد العاصمي 487

 سميره احمد المال 488

 سميره احمد مهدى الحداد  489

 سميره عبدالعزيز عبدالغفار محمد  490

 سميه سعد راشد العنزان النعيمى  491

 سميه على عبداهلل محمد الجابر 492

 سناء قاسم احمد محمد الجرجاوى 493

 سناء محسن سعيد اليهرى اليافعى  494

 سند صالح حسن محمد ابوخريبه  495

 سند مسعود فرج الطبيشى 496

 سهام على على المسلمانى 497

498 
سهير ذاكى محمد  محمد                                      

 عامر

 سويد على سويد على المالكى 499

 سيف سالم شاهين ابومجيريعه المنصورى 500

 سيف علوى الكربى  501

خميس عمر الشرم سيف عمر  502  

 سيف محمد سيف المعضادى 503

 شاهد قاسم محمد ابوالقاسم 504

 شاهه ناصر سلمان الصائغ  505

 شاهين حسن شاهين حسن الكوارى 506

 شبيب سالم شبيب سالم الرمل 507

 شرف الدين عبداهلل شرف الدين عبداهلل  508

 شركة اصول القطريه للتجاره  509

 شركة اال ندلس  للمواشى والتجاره 510
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 شركة البواكير المحدوده 511

 شركة الديسل للتجارة والمقاوال ت 512

 شركة الصاري التجاريه  513

 شركة العتيبي للصناعه  514

 شركة تورنتو بتروليوم 515

 شركة دبليو جي تاول ش.م.م 516

 شركة سليمان الحاج حيدر واوال ده 517

 شركة مشوار الخليج للصيانة والخدمات العام 518

 شركة واسط للتجاره 519

 شركه الدوحه لالعمار ذم م  520

 شركه السيابي للتجاره والمقاوال ت  521

 شركه بنتلى الدوحه  522

 شركه عماره  523

524 
شركه محطه خدمات السيارات للتجاره  

 والصيان 

 شروق عبداهلل الشهرانى  525

 شريف عمر حشيشو 526

 شريفه بال ل مسعود طيش القبيسي  527

 شريفه راشد حمد المضيحكى 528

 شريفه عبداهلل جبر سلطان طوار الكواري  529

 شريفه على سلمان الحداد  530

 شريفه محمد سبت بوجسوم البدر  531

 شعاع علي محمد سعيد الحوسنية  532

 شقحه حسن راشد حسن اال رضى المرى 533

 شما احمد على عمران الكوارى 534

 شماء عبداهلل خلفان خميس الهتمى  535

 شمة مبارك راشد حمدةالنعيمي 536

 شمه جفال السويدى  537

 شهاب حمد مبارك الحميدى  538

 شهاب محمد عبدالخالق قرقاش  539

 شوق عبداهلل احمد البادى المعاضيد 540

 شوقي محمد ذيب ابوفول  541

 شيخ محمد فرحان  542

 االسم رقم

 شيخه احمد سعد منصور الكعبى  543

 شيخه خالد احمد عبدالرحمن الشيبي  544

 شيخه خليفه خليفه على السويدى  545

السويدى شيخه خليفه عبداهلل سلطان   546  

 شيخه خليفه عيد محمد ال ثانى 547

 شيخه سامى عبداهلل سليم ابوشيخه  548

 شيخه عبدالرحمن محمد تلفت 549

 شيخه عبدالعزيز محمد احمد المال 550

 شيخه عبداهلل شمسان احمد الساده 551

 شيخه عبداهلل محمد الغزال  552

 شيخه محمد سلطان  جابر  553

 شيخه محمد عبداهلل رستم  554

 شيخه ناصر سلمان الصائغ  555

 شيرين نجم الدين على كريم  556

 شيماء امان سعيد الحسين المناعى 557

 شيماء عبدالعزيز على احمد العمادى 558

 شيمه محمد سعيد المطوع الخيارين  559

 صالح بدر ناصر احمد بروسلي  560

صالح الطعان الخليفى   صالح عبداهلل 561  

 صالح غانم سعد الربيعه الكوارى 562

 صالح محسن ناصر السعدى  563

 صالح محمد المفتاح  564

 صالح محمد سبت بوجسوم البدر  565

 صالح محمد صالح البوفال ح  566

 صالح موسيليار محمد 567

 صالح ناجى حسين سليم العامرى 568

 صالح ناصر محمد الحقبانى الدوسرى  569

 صالح يوسف صالح يوسف حسان  570

 صالحة سليمان السويدي  571

 صالحه ناصر راشد سريع الكعبى  572

 صباح سيف على سعد المالكى 573

 صديقه خليل على اكبر حسن ال رى 574
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 صغيه حسن المفتاح  575

 صفيه داود اسد عبداهلل ال رى 576

محمود  جميل  حميدان صال ح   577  

 صال ح حسن محمد عبدالعزيز ابوخريبه  578

 صالح على محمد احمد اليافعى 579

 ضحى محمد علي ميرزا جوهر  580

 طارق سيد احمد محمد على  581

 طارق محمد عزيز ال عبدالسال م 582

 طالب سعيد طالب حمد عفيفه 583

 طفلة سيف سيف خلفالمعضادي 584

محمد علي ميرزا جوهر طال ل  585  

 ظبية شبيب سالم  رمل  586

 ظبيه حمد عمير مهنا النعيمى 587

 ظبيه راشد عبداللطيف المناعى 588

 عادل زين حسين الكلدى اليافعى  589

 عادل عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المير 590

 عادل محمود عبدالمحسن ال محمود 591

ابراهيم عارف حسن طاهر محمد  592  

 عالم الشحن لخدمات نقل البضائع  593

 عايض منصور مبارك المفقاعى الهاجرى  594

 عائشه ابراهيم يوسف المعتز  595

 عائشه احمد محمد البادى المعاضيد 596

 عائشه حسن ابراهيم اال صمخ  597

 عائشه حسن المفتاح  598

 عائشه حسن محمد القاسمى  599

حسين ابراهيم بهزاد  عائشه 600  

 عائشه حسين عبد اهلل صالح الساده 601

 عائشه حمد ناصر سلطان البدر 602

 عائشه خالد الجابر 603

 عائشه خلف صالح سالم المناعى 604

 عائشه راشد على فخرو 605

 عائشه سعد خميس الحسن المهندى  606

 االسم رقم

جاسم عبدالرحمن فخرو عائشه عبدالرحمن 607  

 عائشه عبدالرحمن عثمان فخرو 608

 عائشه عبدالستار خان خانم  609

 عائشه عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم الجيده  610

 عائشه عبداهلل احمد على ال ثانى  611

 عائشه على العطيه  612

 عائشه على حسن درويش  613

 عائشه على عباس العبداهلل  614

 عائشه على محمد السليطى  615

 عائشه عمر خميس عمر الشرم  616

 عائشه محمد حسن الحاج محمود  617

 عائشه محمد على عبدالرحمن المفتاح  618

 عائشه ناصر اسد نصراهلل اال نصاري 619

 عائشه هاشم فرج هاشم اال نصارى 620

 عباس محمد امين  اال نصارى 621

عبد اهلل ال عبد اهلل عبد الرحمن محمد بشير  622  

623 
عبد الرحيم عبد العلى عبد الرحيم عبد الوهاب  

 حسين

 عبد العزيز محمد عبد الغني محمد المنصوري 624

 عبد العزيز محمد عيسى على الخليفى  625

 عبد اهلل حمد عبد اهلل ال نشيره المري 626

 عبد اهلل سعيد عبد اهلل المعمري 627

 عبدالحافظ خليفه مطلق ال مطلق الشمرى 628

 عبدالحميد سلطان جابر محمد الجابر  629

 عبدالحميد محمد صالح عبداهلل العمودى 630

 عبدالرحمن احمد محمد اال حمد ال ثانى  631

 عبدالرحمن جاسم محمد يوسف الحاى  632

 عبدالرحمن حسن محمد عبدالعزيز زياره  633

حمد محمد حمد المانع  عبدالرحمن 634  

 عبدالرحمن خليفة سالم صبيح السويدي  635

 عبدالرحمن سمير عبداهلل احمد الباكر  636

 عبدالرحمن سيف سيف خلف المعضادى 637

 عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن فخرو 638
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 عبدالرحمن مبارك عبداهلل على المنصورى 639

محمد ابراهيم حسن الهيل  عبدالرحمن 640  

 عبدالرحمن محمد حسن العبدالرحمن ال ثاني 641

 عبدالرحمن محمد حمدان الدوسرى 642

643 
عبدالرحمن محمد عبدالغنى محمد  

 المنصورى

 عبدالرحمن محمد عبداهلل  الشرفي 644

 عبدالرزاق عبداهلل عبدالرحمن حيدر  645

646 
محمد صادق على اكبر حسن   عبدالرسول

 عبداهلل 

 عبدالرووف سالمه على الطالع  647

 عبدالعزيز ابراهيم فخرو 648

 عبدالعزيز جاسم ربيعه الربيعه الكواري 649

650 
عبدالعزيز حسين عبدالرضاء اسماعيل  

 اشكنانى 

 عبدالعزيز حمد صالح المانع  651

سعود عبدالعزيز حمد ال ثاني  عبدالعزيز  652  

653 
عبدالعزيز سمير عبداهلل احمد الباكر سمير  

 عبدالعزيز 

 عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم الجيده واخوا 654

 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز 655

 عبدالعزيز عبداهلل حمد العطيه 656

عبداهلل عبدالرحيم شريف مراغي  عبدالعزيز  657  

 عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز جاسم ال ثاني  658

 عبدالعزيز على احمد محمد العمادى 659

 عبدالعزيز محمد عبدالرحيم احمدقافود  660

 عبدالعزيز محمد عبدالرحيم علي اال نصاري  661

محمود عبدالملك احمد العبدالملك  عبدالعزيز  662  

 عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الزاحم 663

 عبدالعزيز هال ل جهام عبدالعزيز الكواري 664

 عبدالعزيز هال ل يوسف هال ل الحداد 665

 عبدالعلى عبدالرحيم عبدالوهاب حسين  666

ابراهيم عبدالعزيز بن غدير  عبدالقادر 667  

 عبداللة صالح محمد السنيدي اليافعى  668

 عبداهلل ابراهيم محمد المرزوقى 669

 االسم رقم

 عبداهلل احمد محمد عبداهلل الهيل  670

 عبداهلل بن حمد بن خليفه بن حمد ال ثاني  671

 عبداهلل جابر عبداهلل عبدالرحمن المفتاح  672

جاسم فهد ال ثانى   عبداهلل 673  

 عبداهلل حزام ظافر العجمي  674

 عبداهلل حسن ابراهيم الحداد 675

 عبداهلل حمد محمد حمد المانع 676

 عبداهلل حمد منصور الهاجرى  677

 عبداهلل خليفه عبداهلل سلطان السويدى  678

 عبداهلل سعد ناصر المسند المهندى  679

سعيد جابر حمد عفيفه  عبداهلل 680  

 عبداهلل سلطان عبداهلل سلطان الغانم  681

 عبداهلل سلمان على خميس الحسن المهندى 682

 عبداهلل سمير عبداهلل احمد الباكر  683

 عبداهلل صالح الطعان الخليفى 684

 عبداهلل عبد العزيز عبداهلل المسلماني  685

عبدالرحمن علي احمد نعمه  عبداهلل 686  

 عبداهلل عبدالرحمن كمال العمادي 687

 عبداهلل عبدالرزاق محمد هاشم 688

 عبداهلل على صالح الرزين الخالدى  689

 عبداهلل على عبداهلل على باخميس 690

 عبداهلل على محمد احمد اليافعى  691

 عبداهلل عمر خميس الشرم  692

عيسى محمد عيسى الخليفى   عبداهلل 693  

 عبداهلل غانم عبدالرحمن محمد سالم الفهيم  694

 عبداهلل غانم عبداهلل الغانم  695

 عبداهلل غانم عيسى النصف المنصورى 696

 عبداهلل غميان  697

 عبداهلل مبارك عبداهلل على المنصورى 698

 عبداهلل مبارك فرج خميس العلى  699

محمد احمد كمال العمادى  عبداهلل 700  

 عبداهلل محمد البدر  701
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 االسم رقم

 عبداهلل محمد العمودى 702

 عبداهلل محمد جاسم ال ثانى  703

 عبداهلل محمد عباس حيدر جهرمي  704

 عبداهلل محمد عبداهلل المرى  705

 عبداهلل محمد عبداهلل حمد اليافعى  706

 عبداهلل محمدصالح حسن المفتاح  707

 عبداهلل منصور عبداهلل المنصور 708

 عبداهلل ناصر علي البوعينين  709

 عبداهلل يوسف تلفت  710

 عبدالمحسن حبيب على محسن محمد 711

 عبدالهادى احمد عبدالهادى الدوسرى  712

 عبدالهادي احمد موسى عيسىابو حليقه  713

 عبدالواحد عبداهلل عبدالواحد فخرو 714

الحاج على الماجدعبده مهدى  715  

 عبيد محسن محمد جمعان  716

 عبيداهلل  صرداح  علي  دغيملن  الحربي  717

 عدنان احمد على البصول 718

 عذبة عبداهلل سيف حمد المنصورى 719

 عذيه على عبداهلل االبراهيم المعاضيد 720

 عشبه سيف محمد  الخليفى  721

 عفراء جبر محمد الكوارى 722

 عفراء مبارك عبداهلل  المهندى 723

 عقاب عبداهلل احمد البادي المعاضيد 724

 على ابراهيم احمد يوسف المالكى 725

 على الخضر عبداهلل حسين الكربى  726

 على تركى احمد تركى السبيعى  727

 على جابر على صالح الساعى  728

 على حسن عبدالرحمن العبدالرحمن ال ثانى  729

 على حسن على احمد النعمه 730

 على خليفه عبداهلل ال ثانى  731

 على راشد شاهين الفصيلى المنصورى 732

 على سالم شبيب سالم الرمل 733

 االسم رقم

 على سالم على العريفى الدوسرى  734

 على سعيد يوسف المسند المهندى  735

 على سيف اهلل على تركى ويس 736

 على صالح محمد حمد عضيبه 737

 على عبداهلل حسين عبداهلل الصفار  738

 على عبداهلل على جمعه السليطى  739

 على عبداهلل محمد عبدالرحمن الجاسم  740

 على عبداهلل منصور محمد المرهون  741

 على غيث عبداهلل شاهين الكوارى 742

 على قائد على على  743

 على محمد ظافرالقبيسى  744

 على محمد على البردينى  745

746 
على محمد على سلمان محمد الحسن 

 المهندى 

 على معيض على جابر الغياثين 747

 على ناصر الكوارى 748

 على ناصر سلطان طوار الكوارى 749

 على ناصر على البطحا المرى 750

 على يوسف محمود قاسم الجاسم  751

 علي احمد علي محمد الحواج  752

تركي احمد السبيعي علي  753  

 علي حسن داغر 754

 علي حسن موسى صالح الهتمي 755

 علي سعد محمد هزيم السليطي 756

 علي عبدالرحمن علي احمد نعمه 757

 علي قاسم علي اال نصاري  758

 علي نبيل علي المسلماني 759

 عليا احمد خالد محمد الماس  760

 علياء حسن ناصر محمد الراشد 761

 علياء عبداهلل خليفه عبداهلل العطيه  762

 علياء فهد راشد راشد الدوسري 763

 عليه محمد جمعه عبد العزيز الخليفي  764

 عمار ياسر العمد 765
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 االسم رقم

 عمر  عبدالعزيز  عبدالعزيز  العقيل  766

 عمر ابوبكر احمد باحمدون  767

 عمر بشير عبدالفتاح محمد عزام 768

عبدالعزيز حسين نعمه النعمهعمر  769  

 عمر عبداهلل عبدالرحمن الرشيد 770

 عمر نجم الدين عوض الحاج  771

 عمشاء غازي هوشان  العتيبي 772

 عمير حمد عمير مهنا النعيمى  773

 عواطف سلمان على الماجد 774

 عواطف عبداهلل سلطان محمد الكوارى 775

 عون عبداهلل احمد خميس  776

 عيد  سالم  محمد  الحمراني  الهاجري 777

 عيد حسين سلطان الكبيسى  778

 عيد سعيد محمد الجفالى النعيمى  779

 عيسى  محمد  مبارك  عبداهلل  الدرويش  780

 عيسى حسن الهيل  781

 عيسى حسين على عبداهلل الصايغ  782

 عيسى سيد هاشم الهاشمي  783

العبيدلىعيسى عبداهلل محمد  784  

 عيسى على حسن اال نصارى  785

 عيسى على عيسى غانم محمد الغانم  786

 عيسى مبارك على عمران الكوارى 787

 غاده سلمان محمد احمد الحمادي 788

 غاليه عبداهلل احمد جولوه المهندى  789

 غانم تركي أحمد علي آل ثاني 790

 غانم جاسم ثانى ال ثانى  791

 غانم حسن على احمد النعمه 792

 غانم حسن علي حسن عبداهلل 793

 غانم على عبداهلل قاسم ال ثانى  794

 غانم على غانم السويدى  795

 غانم فهد احمد الفهدالكواري 796

 غصون محسن عبداهلل عبدالرب العنسي  797

 االسم رقم

 غصين عويضه غصين عبداهلل العرجانى  798

 فاطمة جاسم خميس الفياض الخالدى  799

 فاطمة حسن بو جسوم 800

 فاطمة عبدالرحمن عبدالرؤوف احمد علي  801

 فاطمة هادى هادى  احمد 802

 فاطمه ابراهيم عبداهلل اال نصارى 803

 فاطمه احمد سعيد علي شعيب  804

 فاطمه احمد عبدالرحمن على المل 805

احمد فخرى حسن جاسم الفخرى فاطمه 806  

 فاطمه احمد محمد كافود  807

 فاطمه بطى راشد الجفالى  808

 فاطمه بطي راشد الجفاليالنعيمي  809

 فاطمه جاسم احمد فخرو 810

 فاطمه جمعه الخويطر 811

 فاطمه حاجى رمضان على  812

 فاطمه حسن احمد ابراهيم المنصورى 813

حسن سليمان الحسين فاطمه 814  

 فاطمه حسن على محمود 815

 فاطمه حسن محمد مقداد  816

 فاطمه حسين عبدالرضا اسماعيل اشكنانى  817

 فاطمه سعد ناصر المسند المهندي  818

 فاطمه سلطان عبداهلل الحداد 819

 فاطمه عبدالحميد عبدالغفار الدايل 820

عبدالرحمن عبداهلل محمد السيد فاطمه 821  

822 
فاطمه عبداهلل زوجه اسحق منصور ابراهيم  

 المنصور

 فاطمه عبداهلل محمد الشريف  823

 فاطمه عبداهلل محمد سلطان الكواري 824

 فاطمه على على المسلمانى 825

 فاطمه على محمد تلفت  826

 فاطمه فهد راشد راشد الدوسري 827

مال اهلل محمد حسن على  فاطمه 828  

 فاطمه مبارك محمد العثمان الخليفى  829
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 االسم رقم

 فاطمه محمد ابراهيم حسن الهيل  830

 فاطمه محمد حسن العبدالرحمن ال ثانى  831

 فاطمه محمد على محمود فخرو 832

 فاطمه يوسف احمد بوسعود البوعينين  833

 فالح علي طحيشل غريب العازمي  834

عيسى عزامفتحي سعيد  835  

 فتحيه سلمان احمد الصائغ  836

 فتحيه محمد طيب محمد رشيد 837

 فجر احمد سعيد علي شعيب  838

 فخريه حسن شمس الدين سعيد 839

 فرج مفتاح امان جابر الحمد 840

 فرحان محمد ذيب صالح  841

 فريده عبداهلل محمد العسومى 842

 فال ح محمد حسن العبداهلل ال ثانى  843

 فهد احمد عبدالرحمن على المل 844

 فهد احمد محمد الفهد الكوارى 845

 فهد عبد الرحمن جابر عبد الرحمن مفتاح  846

 فهد عبدالعزيز على محمد مراد 847

 فهد مبارك الغانم  848

 فهد محمد ابراهيم العمادى  849

 فهد ناصر حسن حرموص النعيمى  850

معرفيه فوزيه اسماعيل محمود  851  

 فوزيه سيف على سعد المالكى 852

 فوزيه عبدالعزيز حامد ال حامد المروانى 853

 فوزيه غلوم حسين يوسفالعمادي 854

 فوزيه محمد احمدالعمادى 855

 فؤاد صالح عبدالسال م محمد المحمود  856

 فيصل ارحمه مهنا احمد الفضاله 857

 فيصل اسماعيل ابراهيم عبداهلل الهيدوس  858

 فيصل ثامر محمد ثاني ال ثاني 859

 فيصل سعيد جابر حمد عفيفه  860

 فيصل علي محمد الحوسني  861

 االسم رقم

 فيصل فؤاد محمد حسين على 862

 فيصل محمد عياش راضي الرغيب السبيعي  863

 فيصل منصور خلف الكعبى  864

والمقاوال ت قطر تكنولوجى للتجاره  865  

 كامله على سلطان السويدى 866

 كامله على عتيق الكعبى  867

 كفاح محمود عياد  868

 كلثم حسن عبدالرحمن العبدالرحمن ال ثاني  869

 كلثم سالم شبيب سالم الرمل 870

 كلثم عبداهلل احمد البادى المعاضيد 871

 كلثم يوسف احمد السليطي  872

صالحكمال حسن كمال على  873  

 لحدان عبداهلل ناصر النفيحى الكبيسى  874

 لحدان محمد صباح محمدالكبيسى  875

 لطيفة خليفة مطلق ال مطلق الشمرى  876

 لطيفه احمد صالح صالح السليطي  877

 لطيفه حمد سعيد حمد 878

 لطيفه عبدالرحمن تلفت  879

 لطيفه غانم سويد الغانم الغانم  880

الشريم لطيفه ناصر سعد  881  

 لطيفه ناصر محمد المانع  882

 لميعه يوسف الحايكى 883

 لولوه احمد مبارك العبد الرحمن ال ثاني  884

 لولوه حمد منصور الشهوانى الهاجرى  885

 لولوه خالد علي حسن الجابر  886

 لولوه خليفه سيف السحوتى المنصورى 887

 لولوه راشد سيف جفال النعيمى 888

 لولوه سلطان أحمد البادى المعاضيد 889

 لولوه سلمان جاسم ال ثانى  890

 لولوه عبدالرحمن سعود ال ثانى  891

 لولوه عبداهلل شبيب سالم رمل 892

 لولوه عبداهلل صالح ابراهيم الساده 893
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 لولوه عبداهلل عيسى ربيعه الكوارى 894

 لولوه عيسى على الخاطر  895

 لولوه مبارك محمد ثانى الجتال 896

 لولوه محمد جاسم محمد ال ثانى  897

 ليلى سالم عيد العبداهلل  898

 ليلى سالم ناصر المناعى  899

 ليلى عبدالحميد حسن حسين العمادى 900

 لينا عبدالرحمن حمد حمود السليطى 901

 لينه زهدي محمد حسنابوخليل 902

 ماجد جابر احمد زارعى  903

 ماجد محمد صالح خميس السليطي  904

 مازن خالد ستيتية 905

 مامون محمد ابوسمهدانه  906

 مانعه صالح جابر العاض  907

 مبارك احمد شبيب المناعى  908

 مبارك بطى راشد الجفالى النعيمى  909

 مبارك حمد جابر الشرقى المرى 910

 مبارك خالد مبارك الجتال المعاضيد 911

 مبارك خليفه مطلق المطلق الشمرى 912

 مبارك سعيد محمد العتبي  913

 مبارك على مبارك المحمود 914

 مبارك محمد على الكميت الخيارين  915

 مجموعة القيقعان للتجارة  916

 محسن محمد محمود محمد حسن 917

محمد    الحماد  محمد  عبدالرحمن 918  

 محمد  عبدالرزاق  محمد  هاشم  919

 محمد  يوسف  اسد  نصراهلل  االنصارى  920

 محمد ابوهندى عبداهلل  ال بوهندى  921

 محمد احمد جاسم محمد عبداهلل 922

 محمد احمد صالح صالح السليطي 923

 محمد احمد علي عثمان ال اسحاق  924

الحواج محمد احمد علي محمد  925  

 االسم رقم

 محمد احمد محمد على الزيني 926

 محمد اسد نصر اهلل اال نصارى  927

 محمد اسماعيل مياه  928

 محمد اقبال 929

 محمد بهيج القدور  930

 محمد جاسم البادىالمعاضيد 931

 محمد جميل على محمد 932

 محمد جواد علىاكبر غلوم رضا رضوانى 933

 محمد حسن حيدر عبداهلل  934

 محمد حسين النعمه 935

 محمد حسين محمد الهيل  936

 محمد حمد عمير مهنا النعيمى 937

 محمد حميد مرشد  المهندى  938

 محمد خالد الصليبى  939

 محمد راشد سالم ال شريم  940

 محمد راشد سيف النعيمى  941

 محمد زين حسين الكلدى اليافعى  942

 محمد سالم عبداهلل ال سعد الكواري 943

 محمد سعيد ابراهيم المسلمانى  944

 محمد سلطان احمد لرم  945

 محمد سلطان حسن الشيب 946

 محمد سلطان محمد على المنصوري 947

 محمد صالح العمودى 948

 محمد صالح عبدالصمد موسى فخرى  949

 محمد صالح عبداهلل العمودى 950

 محمد صالح محمد السنيدي اليافعى  951

 محمد عبدالرحمن محمد الغلبان  952

 محمد عبدالعزيز عبدالرحيم محمد العمادى  953

 محمد عبدالعزيز عبداهلل على الماجد  954

 محمد عبدالكريم محمد اليزيدى 955

 محمد عبداهلل حسين عبداللهصال ت  956

عثمان السعدى  محمد عبداهلل 957  
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 محمد عبداهلل عيسى سلمان الحسن  958

 محمد عبداهلل محمد سلطان الكوارى 959

 محمد عبداهلل محمد صادق  960

 محمد عبداهلل محمد عبداهلل العطيه 961

 محمد عبدالملك احمد عبدالملك العبدالملك  962

 محمد عدنان طه  963

 محمد على مبارك درويش  964

 محمد على محمد الشيبانى  965

 محمد على محمد على عبدالرحمن الحمادى 966

 محمد علي المصري 967

 محمد علي عبدالرضا اسماعيل 968

 محمد علي محمد الحوسني  969

 محمد علي ميرزا  جوهر  970

 محمد عمار محمد غسان بنقسلى 971

 محمد عيد بخيت مسلم المزروعى 972

 محمد فهد عبدالهادى صوفان اال حبابى  973

 محمد فهد محمد فهد العجمى 974

 محمد فهد محمود قدوره  975

 محمد مبارك عبداهلل على المنصورى 976

 محمد مرزوق شمال ن على الشمال ن  977

 محمد ناصر عبدالرحمن درويش فخرو 978

 محمد ناصر عبدالرحمن محمد شريف  979

 محمد هزيم محمد القبيسى  980

 محمود جاسم محمود جاسم المطوع 981

 محمود جمال الدين السيد المشتولى 982

 محمود سيد حسن 983

 محمود عبدالعزيز حامد ال حامد المروانى  984

985 
محمود على محمد على عبدالرحمن 

 الحمادى

 محمود محمد داود  986

 مروان بشاره  987

ابراهيم  يوسف    المالكيمريم   988  

 مريم  سعود  عبيسان  فرحان  الحربي  989

 االسم رقم

 مريم ثامر جمعه فارس الكعبى 990

 مريم ثانى عبداهلل الفضيله الهاملى  991

 مريم ثانى عيسى الجتال المعاضيد 992

993 
مريم جاسم محمد السوج وابنتها شيماءحسن 

 عل

 مريم جال ل يوسف عبداهلل صالحى 994

 مريم حجى محمد القرينى  995

 مريم حسن عبداهلل عبدالرحمن المفتاح  996

 مريم حسن على الصفار  997

 مريم حسن غلوم 998

 مريم حسن غلوم عبداهلل  999

 مريم حمد جاسم جبر ال ثانى  1000

 مريم راشد سيف جفال النعيمى 1001

 مريم سعيد يوسف المسند المهندى  1002

سلطان محمد فخرو مريم  1003  

 مريم صالح يوسف الحر  1004

 مريم عبدالرحمن جاسم المفتاح  1005

 مريم عبدالرحمن حسن مراد الجابر 1006

 مريم عبداهلل المهندى  1007

 مريم عبداهلل جاسم محمد ال ثانى  1008

 مريم عبداهلل خليفه عبداهلل العطيه  1009

خميس عبيد السليطى   مريم عبداهلل 1010  

 مريم عبداهلل سالم السويدى 1011

 مريم عبداهلل محمد الهيل  1012

 مريم عبدالمحسن جاسم الفياض الخالدى  1013

 مريم عثمان جاسم فخرو  1014

 مريم عثمان عبدالرحمن العثمان فخرو  1015

 مريم على حسين محمد زينل  1016

 مريم على راشد حمد المضحكى 1017

 مريم على عبدالعزيز على العلى 1018

 مريم عمران على الكوارى 1019

 مريم عيسى مهنا احمد حمود السليطى 1020

 مريم فيصل ال ثانى  1021
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 االسم رقم

 مريم قاسم على ابراهيم  1022

 مريم مبارك سلطان عياش المنصورى 1023

المنصورىمريم مبارك عبداهلل على  1024  

 مريم محمد راشد سالم ال شريم  1025

 مريم محمد علي ميرزا جوهر  1026

 مريم محمد كافود 1027

 مريم محمد مبارك الخليفى  1028

 مريم مهنا حمود الرمل المناعى 1029

 مريم يوسف على احمد عبيدان  1030

 مريم يوسف محمد الكوارى 1031

ابومكيريعه مزنه سالم ضحى  1032  

 مزنه على نومان المرى على مزنه  1033

 مزنه غازى هوشان العتيبى  1034

 مسند محمد مسند المسند المهندى  1035

1036 
مشاعل  عبد الرحمن  عبد العزيز  عبد الرحمن  

 المعيبد

 مشاعل امان سعيد الحسين المناعى 1037

 مشاعل عبداهلل عبداهلل عبداهلل الصايغ  1038

 مشاعل علي مبارك سعيد المهندي  1039

 مشاعل قاسم محمد الناجم التميمى 1040

 مشاعل محمد احمد محمد المناعى 1041

 مشعل ارحمه مهنا احمد الفضاله 1042

 مشعل فهد عبداهلل محمد ال ثانى  1043

 مصطفى محمد مصطفى على الصيرفى  1044

 مصلح سالم قميعان الخضران  1045

 مصنع قطر روتومولد لخزانات البال ستيك  1046

 مضر محمد سعيد محسن المكي 1047

 معصومه سلمان احمد الصائغ 1048

 معصومه عبداهلل على الصفار 1049

 معيوف على بومناحى الرميحى 1050

 مفتاح امان جابر الحمد 1051

 مفتاح جوهر سويد محمد الظاهرى  1052

الحوسني منال علي محمد  1053  

 االسم رقم

 منصور احمد عبدالرحمن الزمان  1054

 منى جوهر سعيد ال محمد 1055

 منى حسن احمد ابراهيم الحسين 1056

 منى خليفه سالم صبيح السويدي  1057

 منى سلطان جابر محمد الجابر 1058

 منى على احمد على اليعقوب 1059

 منى على محمد احمد اليافعى 1060

الحوسني منى علي محمد  1061  

 منى محمد سعيد السليطى  1062

 منى محمد علي عبدالرحمن البوعينين  1063

 منى ناصر عبداهلل حسن 1064

 منى نافع حسن محمد العبيدلى 1065

 منى نظام عبدالكريم جعفر الشافعى  1066

 منيرة  عبداهلل  حباب  ثالب  الحربي  1067

 منيره حمد حسن حمد الهال ل  1068

 منيره راشد سيف جفال النعيمى 1069

 منيره عجران منصور عجران البوعينين  1070

 منيره علي عمير الجبرالنعيمي 1071

 منيره محمد موسى محمد 1072

 منيه حمد حمدان محمد المهندى  1073

 مها جاسم حمد ال ثانى  1074

 مها حسن على احمد النعمه 1075

 مها خالد خليفه جاسم ال ثانى 1076

 مها سعيد جابر محمد عفيفه  1077

 مها شاهين محمد راشد العسيرى 1078

 مها منصور خلف الكعبى  1079

 مها يوسف محمد عبدالرحمن العبداهلل  1080

 مهدى عبدالعزيز عبداهلل على الماجد  1081

 مهدى محمد مهدى محمد الحداد 1082

 مهره خليفه الشمرى 1083

 مهله احمد يوسف المل  1084

 مهله احمد يوسف المال  1085

https://www.milaha.com/wp-content/uploads/Milaha-Unclaimed-Dividends-30.04.2021.pdf


Unclaimed Dividends - قائمة المساهمين 
30.11.2022 

Page 18 of 20 
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 مهيه على االدهم  1086

 موزة شبيب سالم  الرمل  1087

 موزه احمد سلطان الشيب  1088

 موزه راشد مسلم محمدالقريشى 1089

 موزه عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن فخرو 1090

 موزه على جمعه رومى البوعينين  1091

 موزه على حسين محمد زينل  1092

 موزه على صالح الساعى  1093

 موزه على عبدالرحمن مفتاح  1094

 موزه مبارك سلطان عياش المنصورى 1095

 موزه مبارك عبداهلل على المنصورى 1096

 موزه محمد صقر الحسن المهندى  1097

فخرو  موزه محمد عبداهلل 1098  

 موزه مسند عبداهلل المسند المهندى  1099

 مؤسسة افنان للخدمات العقارية  1100

 مؤسسة محمد عبدالرحيم ابل للتجاره  1101

 مؤسسه اال مانه للتنميه  1102

 مؤسسه اال مل لال نتاج  1103

 مؤسسه الجاسميه للمشاريع 1104

 مؤسسه العلياء لال نشاءات  1105

النجاح للتصديرمؤسسه  1106  

 مؤسسه النور للتموين 1107

 مؤسسه محمد بن خالد للتجاره 1108

 مؤسسه محمود للتجاره والمقاوال ت  1109

 مؤسسه نجمه ام سعيد 1110

 مى حضرم عمر حضرم عوض  1111

 مى خليفه سيف حسين المناعى 1112

 مى محمد عبداهلل محمد 1113

المناعي مي امان سعيد ال حسين  1114  

 ميتريش سينغ الياس بنتى  1115

 ميثا خليفه مطلق ال مطلق الشمرى 1116

 ميرا عيسى ابراهيم سلطان الشيب 1117

 االسم رقم

 ميرفت جاسم محمد النجار  1118

 ميسون عبدالهادي حسن علي شحاده  1119

 ناديه عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن النعيمي  1120

 ناديه محمود جعفر عبداهلل هيدوس  1121

 ناصر احمد حسن جابر الجابر  1122

 ناصر احمد صالح  الخليفى  1123

 ناصر احمد محمد ثانى ال ثانى 1124

 ناصر احمد ناصر احمد العبيدان  1125

 ناصر جاسم محمد يوسف الحاى 1126

 ناصر حمد ناصر سلطان البدر  1127

 ناصر خلف منصور الكعبى  1128

 ناصر سالم صالح اليزيدي  1129

 ناصر عبداهلل محمد الكعبى  1130

 ناصر عبدالمحسن محمد علي المري 1131

 ناصر عقيل عبداهلل حسن العمادى 1132

 ناصر فهد جاسم ال ثانى  1133

 ناصر محمد اسد حسن الحجى 1134

 ناصر محمد على ال ثانى  1135

 ناصر يوسف يعقوب الجفيرى 1136

 نافجه ذياب محمد عبيد السليطى 1137

 نافجه سلطان العبداهلل  1138

 نافجه مسعود فرج العبداهلل  1139

 ناهدة حسن كمال علي صالح 1140

 نايف عبدالحميد حسين نعمه النعمه 1141

 نايف محمد على اال مير  1142

 نايف منصور خلف الكعبى  1143

 نايله محمد عبدالرحمن العبدالرحمن ال ثانى  1144

 نائله جاسم عبداهلل احمد ال ثانى  1145

 نبيل  جمعة  ابراهيم    البلوشى 1146

 نبيل كمال سعيد العلمى  1147

 نبيله احمد خليفه طوار الكوارى 1148

 نجال ء جاسم احمد فخرو  1149
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 نجال ء شاهين محمد راشد العسيرى  1150

 نجال ء عامر الخالدي  1151

 نجال ء عيسى ثانى الجتال المعاضيد 1152

 نجالء جاسم خميس الفياض الخالدى  1153

 نجمه سلمان احمد الصائغ  1154

 نجود احمد مهنا الرمل المناعي 1155

 نجود منصور خلف الكعبى  1156

الحمادينداء جاسم احمد  1157  

 ندى محمد ابراهيم الكرانى  1158

 ندى مفتاح امان جابر الحمد 1159

 نذير عبدالحميد مامى  1160

 نعيمه اسماعيل حجى ابراهيم العمادى  1161

 نفال  على عبداهلل دحروج  1162

 نهاد احمد ابوعجينه  1163

 نواف خليفة مطلق ال مطلق الشمرى  1164

 نوال خليفه الشمرى 1165

 نوال على خليفه صالح البوفالح  1166

 نوح جاسم محمود جاسم المطوع 1167

 نور انس اسماعيل الكيالنى  1168

 نور سلطان العبداهلل  1169

 نور مبارك ناصر العلى  1170

 نور مترف عيسى على الحميدى  1171

 نوره جابر الجابر  1172

 نوره حسن راشد المالكى  1173

 نوره ذياب محمد عبيد السليطى 1174

 نوره سالم مسعود حمد شريده  1175

 نوره شبيب سالم  رمل  1176

 نوره عبداهلل ابراهيم الكعبى  1177

 نوره عبداهلل احمد محمد خالد الغانم  1178

 نوره محمد حسن العبدالرحمن ال ثاني  1179

العاوي نوره محمد حمد   1180  

 نوف ابراهيم الشيخ حسين علي ال الشيخ  1181

 االسم رقم

 نوف امان سعيد الحسين المناعى 1182

 نوف عبدالرحمن عبداهلل اسماعيل المالكى  1183

 هاشم عبداللطيف راشد ال شيخ مبارك  1184

 هبه حسن كمال على صالح  1185

 هتان ثانى فيصل ثانى ال ثانى  1186

 هدى حسن حمد ناصر الخليفى 1187

 هدى خليفه الشمرى 1188

 هدى داود سلمان الصائغ  1189

 هدى على جمعه رومى البوعينين  1190

 هدى محمد حسن بوكنان  1191

 هميان على جمعه رومى البوعينين  1192

 هنادى غانم محمد جاسم ال ثانى  1193

 هنادى نظام عبدالكريم جعفرالشافعى  1194

 هند راشد محمد الخاطر  1195

 هند سعد حميد سعيد الغانم  1196

 هند عبداهلل ناصر جبر النعيمى 1197

 هند عبدالمجيد احمد يوسف  1198

 هند على على المسلمانى 1199

 هند علي محمد سعيد السعدي 1200

 هند عمر اسماعيل الدفع  1201

 هنوف ثانى فيصل ثانى ال ثانى  1202

 هيا ذياب محمد عبيد السليطى 1203

 هيا سعيد جاير حمد عفيفه  1204

 هيا عبدالهادي فهد صوفاناال حبابي  1205

 هيا عيد سيف عيد النعيمى  1206

 هيلة قاسم عسكر علي  1207

 وحيد احمد 1208

 وداد كرم مبارك سعيد 1209

 ورثة الشيخ جاسم جبر محمد ثانى ال ثانى  1210

 ورثة صالح خليفه الحجى النعيمى  1211

 ورثة مريم صفر محمد عبدالكريم 1212

 ورثة نوره قاسم درويش فخرو 1213
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 ورثة هاشم محمد هاشم محمد  1214

 ورثةحصه على عبداللطيف المهندى  1215

1216 
ورثةعبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف  

 المانع 

المنصورى ورثةعلى راشد شاهين القصيلى  1217  

 ورثةفاطمه مبارك زايد الكوارى 1218

 ورثةمحمد على حسين المناعى 1219

 ورثه احمد محمد الفهد الكوارى 1220

 ورثه جمعه خميس ناصر الكوارى 1221

 ورثه خليفه عبدالعزيز جاسم ال ثانى  1222

 ورثه شبيب سالم شبيب رمل شبيب  1223

محمود احمد الهيدوس  ورثه عبدالرحيم  1224  

 ورثه محمد سعيد دحروج  1225

 ورثه نوره عبدالهادى زابن الدوسرى 1226

 ورده وليد سعد 1227

 وسيم غازى الخورى الشماس  1228

 وصية المتوفى على حسن محمد الجابر  1229

 وضحى عبداهلل محمد العطيه 1230

اال براهيم المعاضيد وضحى على عبداهلل 1231  

 وضحى على محمد حسين الهيل  1232

 وضحى فاهد سالم  1233

 االسم رقم

 وضحى محمد صالح المرى 1234

 وفاء حشادى  1235

 وفاء عبداللطيف يوسف الفاضل 1236

 وفاء محمد الحمد المانع  1237

 وليد عبد اهلل ابو بكر على الجفرى  1238

جابر ال حرم  ياسر جابر عبداهلل 1239  

 ياسمين هرش  1240

 يعقوب صالح يوسف ذياب ال اسحاق  1241

 يوسف احمد ابراهيم احمد الكرانى  1242

 يوسف احمد الماس  1243

 يوسف حامد احمد ال حامد المروانى 1244

 يوسف حسن علي حسن عبداهلل 1245

 يوسف راشد المهندى  1246

 يوسف عبدالرحمن الهاشمى 1247

 يوسف عبداهلل درويش فخرو 1248

 يوسف عبداهلل عبدالغنى ناصر ال عبدالغنى 1249

 يوسف على حسين محمد الكاظم  1250

 يوسف على عبدالرحمن يوسف عبيدان  1251

 يوسف علي يوسف احمد الحايكي  1252

 يوسف يوسف الكوارى 1253
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