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محمد عبدالمحسن محمد البانمي
احمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الصالح
شما محمد عبدالجليل عبداهلل الخوري
احمد سالم حمد المظلوم
سعود عبدالرحمن عيسى الدوسري
مصدق احمد عبدالمانع بانافع
احمد سعيد هال ل راشد الزروعي
جبرايل الياس متى
احمد حسن عبداهلل حسن العوضي
علي عبيد محمد مصبح الغفلي
انصاف كامل خضر الشعيبات
سعد بن محمد بن مسفر الزهراني
محمد سعيد محمد البادي الظاهري
اسد عبدالرزاق اسد عبدالرحمن عوضي
ابراهيم سعد محمد
سلطان بن عبداهلل بن سعد العريفي
حسن عبدربه حسين الباذر
خالد محمد سعيد حمود البوسعيدي
رايه علي دسمال الحميري
رضا احمد محمد كلثوم
جمال احمد سالم علي العويني الكعبي
عفراء جمعه مبارك صلهوم القبيسي
سالم محمد احمد الكربى
عادل عبداهلل ابراهيم جمعه الحوسني
امنه سالم حمد الرميثي
ابراهيم حسن عبداهلل علي الحوسني
عبدالعزيز بن حمد بن موسى الموسى
صالح بن يحى بن صالح اليحى
خميس جاداهلل حسين بخيت المنصوري
عاطف فرج واصف
ناصر طه عبدالغني مصطفي
هايل حامد خلف
مريم نخيره دليمج خلفان الهاملي
محمد يعقوب عبداهلل صادق خوري
مريم عبدالحميد ابراهيم الحوسني
سالم عامر علي عامر العامري
عبدالرحمن بن عمير بن علي العمير
محمد صوايح ثعيلب بخيت الخيلى
بشائر عبداهلل عبدالحليم علي
عمر عبدالرحمن سالم النعيمي
صالح بن فهد بن على العثمان
رابعه محمد عبداهلل ال شيخ
هشام علي صوان
محمد عبدالعزيز حمد الدوسري
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حسن علي حسن بن عقيل
حسن محمد عثمان عباس مصطفى
سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجاسر
صال ح صالح سليم سالم المنهالي
علي احمد غالم حياه البلوشي
عبدالعزيز بن محمد بن عبداهلل بن عسكر
محمد ناصر عبود غانم التميمي
حسن علي عبداهلل سالم الحوسني
Abdul Rahman Albert Schneider
عائشه بنت عبداهلل بن منصور اباالخيل
عادل عبداهلل فهد الشعال ن
سليم فوزي حاتم
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالكريم المنقور
سلمان بن محمد حسن بن عبداهلل الجشي
منصور بن زيد بن ابراهيم آل محمود
خالد عيد سعيد سيف العزيزي
عبداهلل سعيد علي سعيد الكتبي
فاطمه جاسم محمد جاسم ابوعصيبه
احمد مسعود عيسى غانم المزروعي
قدرية عبدالرحيم زوجة ناصر عبداهلل حاجي
احمد محمد احمد محمد المهيري
مطر حاضر بخيت المهيري
ناصر غازي عاتق القتيبي
ابتسام بنت محمد بن عبدالرحمن العيبان
عبداهلل سهيل سهيل فارس المزروعي
سعدالدين محمود ظاهر
عبدالملك بن حمد بن فارس بن فارس
علي الحاج عبداهلل خليفه المحيربي
محمد ناصر احمد ناصر الحوسني
صالح راشد حمد المطوع الظاهري
نادر بهيان باروت العامري
راشد محمد حسن الشريف
علي احمد علي
مبارك محمد ناصر بن حويل
هاجر احمد صالح منصر
حفصه صالح محمد جهجير البلوشي
سلطان سالم ثعلوب سالم الدرعي
خالد مبارك سعيد الكثيري
علي عبيد محمد خميس النقبي
ماهر محمد خالد خالد
سهيل علي ديب زين الدين
ابراهيم بن خيراهلل بن ابراهيم الداهى
عقيل برهان طاهر الراشدى
فاطمة سالم خلفان ال عبدالسال م
محمد عبداهلل محمدعبداهلل بن كلبي الزعابي
عبدالرحمن احمد محمد المنصوري
احمد حمدعبدالرحمن راشدعبداللطيف المبارك

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

عبدالعزيز بن محمد بن جهيم الزمامي
زكريا محمد طه عبدالقادر
سلطان بن محمد بن حمد الشبانه
حسن سالم محمد شمس الحوسني
عبدالرحمن بن فهد بن عبدالوهاب الفايز
صالح بن علي بن شرهان الشرهان
راشد محمد حسن محمد عبداللطيف الحمادي
عبدالخالق حسين ناصر بوصالح
سعيد بن صالح بن غرم اهلل الغامدي
خالد بن محمد بن سعود السند
عبدو محمد علي خميس
سطام بن ناصر بن وديد العتيبي
يوسف بن احمد بن صالح العاشور
عبدالرزاق بن علي بن عبدالعزيز الناصر
فهد بن سند شلويح الحربي
محمد شعيب محمد حسين الحمادي
سليمان بن تركي بن علي التركي
احمد بن صالح بن سالم الهمامي
سليمان عبداهلل سليمان بن راشدوه النقبي
مسفر بن علي بن حمد ال سليم
حجي خلفان محمد خلفان عبداهلل الهاملي
مشاعل بنت عبدالمحسن بن محمد السديري
ظافر محمد عبدالرحمن احمد المناعي
طالل يوسف عبداهلل عامر الصوافي
فايز بن شاعي بن محمد العصيمي
عيسى مبارك علي راشد المزروعي
عقارات العاصمة
بدر علي سعيد الموسوي
سالم بن علي ين حسن المعمري
احمد سالم يسلم
سعد عبدالكريم محمد طاهر
حمود بن سالم بن محمد الشكيلي
محمد سعيد سلطان الكتبي
احمد مطر عبيد احمد
عبدالرحمن سالم علي محمد الساعدي
علي حمد سعيد صليج
محسن مبارك محسن خوار
عبداهلل خليفة بن سعيد الخنصوري
خالد احمد علوي علي المنصوري
راشد علي سالم علي الدرعي
محمد مطر سيف حمدان المنصوري
نوف محمد مطر سيف المنصوري
عبداهلل سعيد علي محمد
رمزي بن محمد بن علي الموسي
بشرى عقيل عبداهلل عقيل عبود ماضي الحضارم
عائشه جمعه خليفه محمد المهيري
محمد خميس محمد علون النقبي
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عبداهلل محمد سالم الصم النقبي
سلطان درع سليمان الدرع
حسين بن محمد صالح بن عبداهلل السلمان
فهد عيد غفر العاصمي
علي سالم صالح الكربي
خالد صالح عبداهلل التميمي
مانع مرزوق سالمين سالم الصعيري
خالد عبدالوهاب عبد الفتاح حسين
خليل اسماعيل جابر
شحده حسن جمعه الهوبي
محمد طاهر بن مالاكرم بن قاري بخاري
عبدالمجيد محمد عبداهلل العمران
ناصر بن سهل بن سعيد ضاعن
عبداهلل بن محسن بن مسعد الحربى
ايمن احمد سليمان خالد
سامي محمد مبارك عوض المنهالي
محمد عبداهلل محمد السيد الهاشمي
احمد اسماعيل احمد محمد الزرعوني
سلطان محمد حسين المال الحمادي
منى عبيد عيد الزعابي
صالح عبدالحليم محمد محمد ابراهيم
بويا محمد رضا يوسفي
بشرى كاظم سليم
دخيل خليل حسن فراج
سهيل راتب كامل المزينى
خالد بن عمر بن علي التميمي
احمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الحمدان
احمد بن تركي بن عبداهلل التركي
عبدالرحمن بن صالح بن عبدالعزيز العمران
مرزوق صالح حسن مسلم
شامس راشد علي محمد الشامسى
عبداهلل احمد سالم العامري
ناصر علي صالح احمد الحمادي
عبداهلل بن سلمان بن محمد بن شليل
نوف بنت ابراهيم بن عبداهلل ال الشيخ
حسين بن حسن بن سالم اليامي
عبداللطيف حسن علي حين الدرمكي
مهنا بن ثالب بن مهنا السبيعي
محمد بن موسى بن حجي العثيان
ناجي عباس سالم ابراهيم الحوسنى
Anil Jairam Gehani
محمد بن احمد بن ابوبكر الكاف
احمد بخيت محمد صقر الفالحي
نايف رامس مسفر اال سمرى
مشعل بن حسين بن مهدي الجميعه
عبدالرحمن ناصر عبداهلل العجمى
حسين بن راضي بن محمد الباذر

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

M M MIZANUR RAHMAN
شيخه عبداهلل محمد عقيل باعباد
عبداهلل بن صالح بن سعد الغامدي
احمد سعيد سالم محمد العلوي
ربيعه عصام الجشي
جمال عبدالناصر رضوان حجازي اللوح
محمد عبداهلل جابر حميد العلى
احمد طويب سعد الحريزي المهري
احمد ابراهيم حسين الحمادي
عبدالرحمن مرتضى على محمد النجار
مؤسسة النهضة لالسهم والسندات
خالد بن عبدالعزيز بن حمد الراشد
محمد سعد سالم الخنبشي
عبداهلل بن محمد بن عبداهلل السعيد
طلعت شعبان عبداهلل الشبحان
نزار بن محمد بن علي الموسي
سالم سعيد علي سالم القايدي
محمد بن فارس بن عقيل السعدون
Muhammed Ali Sabah Mahmoud
زينب بنت محمد بن شايع الشايع
نبيل بن احمد بن نمر اال سدي
عبدالرحمن علي محمد كاظم المرزوقي
شماء بنت محمد بن يوسف الشنيفي
محمد محمود محمد الخطيب
زياد محمد كمال مصطفي خضير
محمد بن مطلق بن عبيد العلوانى
علوي صالح علي المنصوري
يونس محمد حسن اغناس المرازيق
فوزيه عبدالعزيز محمد
يوسف بن عبداهلل بن كاظم البطاط
فاطمه فالح حسن القحطاني
بدر بن احمد بن محمد جواد الزاير
خليفه مبارك سيف الربيعي
وليد بن عبدالعزيز بن حمد السليم
عبدالرحمن بن علي بن داخل الحربي
مشارى نايف قضيان عويهان معيض العازمى
اسعد معد سعد
سحر خليل مصطفى فالح
معتصم محمود محمد كايد
سعد سعيد سعد الشهراني
مبارك عبداهلل صالح
محمد بن عبدالعزيز بن عبداهلل الدخيل
سمير بن عيدروس بن حسين باروم
احمد بن عبدالعزيز بن حمد البسام
عقيل بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل
عبدالوهاب بن عبداهلل بن احمد الميدان
سليم دخيل كفش الشمري
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هادي بن علي بن حريش الربيعي
محسن بن احمد بن ناصر المصعبي
مريم حسين علي النقيب
هناء بخيت سهيل نهيل الظاهري
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال علي
عوض هالل احمد الهاملي
ناصر سعيد صالح احمد البريكي
حسن هادى عايض مطرف العامرى
محمود جاسم حسن بن جعفر البحراني
عبير محمد عبداهلل سعد الهاجري
امينه عبدالرحيم عبداهلل محمد الرئيس
موزه محمد سالم محمد الدرعي
عبداهلل حسين محمد
سعيد سالم محمد سالم الشمطي
صالح عامر عبداهلل محمد المهري
رنا محمد مازن مالك
جواهر سالم حمد المقامي بني حماد
علي حسين عبدالقادر السقاف
مبارك عبداهلل علي عوير
خالد عبيد علي عبيد علي العبدي
ابراهيم حسين ابراهيم اال حمد
جايز بن فرحان بن عبدالدائم العنزي
راشد محمد راشد عبداهلل
عبدالعزيز عبدالعزيز احمد المريسل
سالم احمد سالم سمران
سبأ سنان عبداهلل ابولحوم
مؤيد محمود محمود
محمد رائد ابراهيم المحاميد
محمد فرج مسعود سالم المحيربي
مريم محمد مبارك الزعابي
ابتسام عبداهلل عمر سعيد العمودي
فهد جواد علي حجله
محمد عبدالحميد ابراهيم الملحم
عائشه درويش عبداهلل قصير الشحي
غانم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الغانم
وفاء عبداهلل عبدالرحمن الراشد
يوسف بن عبداهلل بن عبدالمحسن العروج
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفدا
فهد بن عبداهلل بن سليمان العثيمين
خالد بن محمد بن ابراهيم المحيسني
خلف عبدالكريم بن زايد التميمي
حمد محمد حمد سالم المزروعي
صالح بن حمد بن صالح ال شرمه
هند بنت ابراهيم بن عبداهلل ال الشيخ
محمد بن علي بن حسين زارع
طارق بن زيد بن عبدالعزيز بن فياض
عبداهلل ابن عبود ابن سند المقاطي العتيبي
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زاهيه علي عاشور
الطاهره احمد محمد بناني
سعود محمد علي سلطان الهاملي
صفيه محمد حميد سليمان الغاربي
جميله بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الحسيني
محمد علي محمد بخيت الكثيري
فندي محمد حماده بطاينه
انمار خليل سلمان عبدالكبيسي
خالد بن محمد بن عبده اليماني
احمد بن ابراهيم بن محمد تقى بوخمسين
محمد بن سعود بن تركى المرعضى
حسين سالم حراف السلوم اليامي
انور بن علي بن ناصر الحاجي
ابوالفتوح السيد علي السيد محمد علي
خالد بن بادي بن دعيج المطيري
حسن سالم ابوبكر باراس
احمد بن صالح بن عبداهلل باخشوان
سيف حارب محمد سعيد الخيلي
وائل احمد الليثي حسين
عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز القميز
بدر سالم خميس سالم خميس الفزاري
خليفه بن علي بن حسين الغانم
عبداهلل عيظه مبارك البريكي
جاسم بن محمد بن هالل ال مطر
حسن ابن على ابن عبداهلل السليمان
هبا محمد بشير الصوفي
محمد بن عبدالعزيز بن عبداهلل الماضي
محمد بن صالح بن سعود الحربي
عادل سليمان حمد الحامد
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن سويد
محمد عبدالرحمن ابراهيم البلوشي
سلطان راشد سالم محمد الشامسي
عبدالحميد عبدالرحيم محمد باوزير
محمد سليمان ابراهيم التميمى
زكيه احمد محمد بناني
عبداهلل بن محسن بن احمد الجباره
عبدااألله عبداهلل على العيسى
سالم محمد مسعود سعيد البريدي المزروعي
محمود وجدي محمود النادي
عبداهلل محمد عبداهلل الحمود
Yeoh Hong Yew
احمد بن عبدالعزيز بن محمد الفليج
نوار بن علي بن محمد سعيد الخنيزي
تركي عواد شقاء الشمري
الشيخه سالمه محمد بن بطي ال حامد
حمد سالم سليم العامري
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ميسون عبدالكريم محمد جلفار
احمد عبداهلل صالح السالم
عائشه احمد عبداهلل رشيد الحمادي بني حماد
تركي بن سعود بن تركي المرعضى
دخيل اهلل بن سعيد بن عواض المالكي
ASGAR MOHD HUSAIN SIKANDAR
ثناء فؤاد دردير
Nusrat Shaikh
عياد بن نوار بن مزعل الدلبحي
خالد بن محمد بن فهد ابوشايع
سيسليا راقيل بيانو كوليتز
خلود حسن ابراهيم الحوسني
مؤيد بن جواد بن صالح العبدرب النبي
يحيى ابراهيم محمد عبدالرحمن
سعيد بن سالم بن مطلق الهاجري
سليمان بن عبداهلل بن محمد العريفى
عبدالحليم عبدالمحسن على المؤمن
عجالن بن حمد بن عبداهلل العجالن
عبداهلل صالح عبداهلل ابراهيم المازم
فؤاد بن محمد بن فهد غشيان
احمد على سلمان الهاجرى
شربات سيد على
صالح حسن مبارك باظفاري
احمد محمود ابراهيم
عبدالحميد عبدالمحسن على الدين
زياد بن عبدالعزيز بن عبداهلل العيد
ريهام علي حسن حسين محمد
Mohammad Sabeer Akbar
حسين بن صالح بن صالح بيرم
خالد صالح عبدالرحمن الحجيالن
عبدالكريم محمد احمد النمر
حسين حسن حسين الباذر
حبيش علي حبيش الخرجى
محمد بن عبدالعزيز بن خالد بن جامع
ناصر بن حسين بن ناصر الهاشم
سلمان بن سعد بن عبداهلل بن كليب
سعدون بن عبدالرحمن بن محمد السعدون
باقر بن عبدالحميد بن محمد الهبدان
سليمان بن عبداهلل بن محمد السياري
ربيع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري
احمد عبدالواحدمحمداحمدعبدالواحد الحوسنى
فهد مبارك احمد
فريال حسين كرامه الكثيري
احمد سعيد علي الكندى
مريم علي سيف
سعيده كرامه ناصر علي
عبدالرحمن خيري عبدالرحمن مرشدي
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اسالم خيري عبدالرحمن مرشدي بروان
سيف الدين خيري عبدالرحمن مرشدي
محمد صالح بن حسن بن محمد جمعه
احمد بن ابراهيم بن عبدالكريم الباني
مريم عبدالغني عبدالجبار
عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن محسن الحربي
فهد بن عبداهلل بن صالح بن سبعان
محمد وليد سالم محمد شمس الحوسني
عبدالعزيز علي عبداهلل جاسم الحمادي
عارف احمد سهيل عمر الراشدي
عبيد محمد عبيد محمد الجريشى
محمد عبيد راشد عبيد حمد الشامسي
حميد حمد احمد سيف حريحرالمزروعي
متعب بن زايد بن جميل العمري
عائشه سليمان حسن بن ثالث
كمال محسن صالح التميمي
وحيده محسن صالح التميمي
فهد بن سعود بن عبدالعزيز المبارك
جميل ابن عبداهلل ابن غالم محمد الدر
نزيهه سيد احمد سيد احمد القاضي
عزام بن عبدالعزيز بن حمد الرميخاني
سلطان بن عضيب طخيمان
امنه عبداهلل راشد المطوع
عوض بن هادي بن دحمان المنهالي
رياء سعيد ناصر المحروقي
مهى سعيد محمد العوضى
هشام بن رشيد بن بدر الدين سيف الدين
سيف سعيد محمد اليوسفي
عفراء علي يحيى
أحمد ابراهيم داحس الجالجل
محروس بن ابراهيم بن احمد العلي
وليد بن ابراهيم بن حمد الديولي
امنة موسى زايد
احمد بن محمد بن على العندس
يونس محمد عبدالرحمن عبداهلل الزرعوني
احمد عبدالواحد محمد عبدالواحد بني حماد
روحيه السيد محمد متولي
ابرهيم بن عبدالرحمن بن عبداهلل السحيباني
اسامه عبدالوهاب جسام
يوسف مبارك وليد خميس
ابراهيم مبارك وليد خميس
فهد مبارك وليد خميس
سالم مبارك وليد خميس
شاكر النور االمين النور
تاعبه سهيل يعروف
سها حسن الحاج
محمد بن حسن بن علي السيهاتي
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جعفر محمد علي النمر
Umar Gul Haji Resham Gul
جابر بن احمد بن محمد ال شقيح
ابراهيم بن محمد بن صالح الغتم
سليمان عبدالرحمن سليمان العثيمين
اماني شوقي اسماعيل الكناني
بسام سليمان عبدالرحمن العبيد
خليل ابراهيم عبداهلل الحمادي
ميسر على عبداهلل اباالخيل
نهيان امين عبداهلل ابراهيم المهزع
راشد سليمان راشد خربوش النعماني
هود سليمان راشد خربوش النعماني
ضياء محمد محمد البدارين
يعقوب يوسف جاسم سرور
مساعد بن عيظه بن فرج ال شمال ن
سعد بن فهاد بن محمد القحطاني
Noman Abdur Rahman Chorohay
سليمان عبدالرحمن ابراهيم الدويش
حسين محمد فؤاد حسين الغزاوي
Ganesan Narayanan
STANLEY KOLLENTETHU MATHEW
D.SHARMA KISHORI SHARMA V
نادره عمران موسى البورنو
سهل مشهور نمر الملحم
خالد عمر ثقل مثعى العتيبى
هيام صبحي نجار
منى سعيد سليمان
Muhammad Salim Qadir Bakhsh
مهند عبدالسالم محمد بر
نوري بن عبداهلل بن حسن اال حمد العباد
زايد بن ناصر بن محمد السبيعى
حسن بن معتوق بن علي ال عيد
محمد بن يحيى بن غرم اهلل الغامدي
حبيب بن محمد بن هالل ال مطر
عبداهلل بن احمد بن عبدالعزيز النعيم
عبداهلل بن سعد بن عبداهلل الشهرى
محمد بن عبدالرحمن بن علي الكاموخ
حسين بن عبدالهادى بن احمد العبكرى
احمد بن حسين بن عبداهلل الغدير
عبدالعزيز عبداهلل التميمي
حمد بن عوض بن منسى الرشيدى
خالد بن سعيد بن جعرى الزهرانى
عبدالخالق بن عبدالكريم بن سلمان ال حبيب
ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم العويس
Wassim Sasso
محمد نور الدين الحلبي
سميه سالم العريفي
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حسن عبدالرحمن خليفة محمد الزعابي
حنان صالح علي عيسى الجنيبي
سالمين عبيد سويد الصمباري العامري
احمد راشد معصم جمعه المعصم فالسي
عبدالرحمن محمد حسن عبداهلل عمران الشامسي
عبداهلل علي احمد علي الغليلي الشحي
عارف عامر حسن الجابري
سعيد الهاجري علي الرتيعه الجنيبي
عبيد علي عبيد بالرشيد بني جتب
اسراء خيري عبدالرحمن مرشدي
احمد حسن عبداهلل النمر
منصور بن صالح بن محمد المقبل
فيصل طاهر حسين المسلم
بدر بن عواد بن رغيان الرويلي
عوض صالح ناصر حتروش بالحارث
يعقوب كمال ضيف اهلل الفاخوري
طالب علي حسن المطوع
علي محمد عبداهلل محمد النيادى
فاهم عباس محمد الخفاجي
عمر راجح محمود ناصر
ICHIRO KOBAYASHI
غسان محمد ناصر
محمد هاشم عيسى ابوالعيس
Teresita Capuno Mapanao
عبداهلل بن علي بن عبداهلل بودريس
حسن محمد على عبداهلل المهناء
ماجد بن شبيب بن مشعي الدوسري
عبدالعزيز عثمان حمد الشبانة
دالل عبداهلل محمد سعيدان
سامي بن محمد بن يوسف السعيد
عبداهلل فالح محمد القحطانى
عبدالعزيز ابن سعد ابن عبداهلل العريفي
عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعود
بشير سنجار الشيخ
سعيده سيد احمد بابا
حسن احمد حسن غريب الحوسني
سعيد ناصر سعيد محمد الزعابي
روضه فيصل خليفه احمد خلفان المرر
محمد عبداهلل سعيد مفتاح
راشد غريب راشد درويش المنصوري
حسين سعيد حسين راشد الحبابي
وليد محمد علي باشيبه
احمد سعيد محمد ناصر المنصورى
محمد تاج الدين عبدالنور السراح
سمر عبدالعزيز تيمور ميرزا علي
عبدالعزيز حسن محمد حسين حسن
اصالح فايز مطر الخيال
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زيد عبدالعزيز غال م المازم
جمعه محمد خلفان عبداهلل الكعبي
Ramanujam Reghunathan
هشام يوسف معتوق بوعلى
عارف عبداهلل محمد صادق خوري
رائد بن ابراهيم بن عبداهلل الروضان
علي بن طاهر بن جاسم السعيد

اشرف حمدي شبل محمد منصور
عبداهلل حسن عبداهلل راشد الشاعر
سيف سالم سيف عبيد الشاعر
محمد محمود حسين بنى هاني
جاسم عبداهلل محمد الخاطر
وليد بن سعيد بن احمد باجوده
حسن بن على بن محمد ال ابوزيد
فالح بن موسى بن على الزهرانى
زياد بن محمد بن على التركى
جيالن محمد عبدالحفيظ سرور
مريم محمد عبداهلل الشهاب الجنيبي
سلمى علي محمد سعيد العمودي
ناصر عارف ابراهيم البداوي
ريماء صالح سعيد
Faisal Abdulla Mohamad
زكى عبداهلل على آل بن عيسى
مطلق بن عبداهلل بن نوار العتيبى
سعد بن سعيد بن فال ح القحطاني
افراح عمر عبداهلل الشيباني
صالح احمد محمد كبيس اليافعي
امل علي سيف الزعابي
محمد بن مبارك بن محمد الهمامي
محمد بن صالح بن يحي العماري
راشد حسن خميس حسن بن حسان النقبي
احمد حسن محمد نورغلوم حسين عبداهلل
محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الزمامى
صالح بن سالم بن عفيش اليامي
سعد خالد سعد الفوزان
طالب ابراهيم غلوم الحمر المال
ابتسام محمد عبداهلل حيدر دال ن الشحي
محمد يعقوب عبداللطيف شويطر ال على
Hassan Hussein Mohamed Bullaleh
زيد هادي سعيد محمد المنهالي
سلطان ابراهيم عبيد الشاعر آل علي
محمد مختار محمد طه
كاشونة مبارك وليد خميس
لطيفة مبارك وليد خميس
فاطمه سليمان راشد خربوش النعماني
زينب سليمان راشد خربوش النعماني
رقيه سليمان راشد خربوش النعماني
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مريم سليمان راشد خربوش النعماني
هاجر سليمان راشد خربوش النعماني
حنان سليمان راشد النعماني
شماء سعد سلمان الدوسري
سلطان محمد سعيد سالم المرر
صالح بن حمد بن محمد اليامي
موزة مبارك وليد خميس
مريم مبارك وليد خميس
فاطمة مبارك وليد خميس
رجاء مبارك وليد خميس
عواطف مبارك وليد خميس
امنه عبداهلل حسن عبداهلل المرزوقى
نجالء عبداهلل سليمان محمد العضيلي الزعابي
نبيل عبدالعزيز احمد شعالن
فاطمه محمد علي محمد بخيت الكثيري
خميس عثمان خميس الحمادي
عائشه عبيد جمعه عيد
Prabhakar Govind Raut
خالد بن سعيد بن محزم الغامدي
علي احمد علي الصغير الشحي
رائد بن جعفر بن محمد البقشي
Pandikasalayil Usman
سالم بن محمد بن سليمان العطوى
عبداهلل بن على بن حسن ال قمبر
علي سالم باجاه احمد السويدي
فاطمه عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكي
سالم راشد مصبح
عيسى راشد شافي الهاجري
طالل نسيب صعب
صديقه بنت ابراهيم بن محمد الخويتم
عون اهلل بن حلسان بن عبداهلل الخثعمي
جابر علي ابراهيم مالك حمدان مالك
عمر غانم محمد الغيث المري
محمد سالم احمد بافضل
يوسف سالم خلفان خلف
علي بن هادي بن حمد اليامي
نجيب يوسف جميع مبارك المخينى الجنيبى
محمد حمد صقالن هويدى الصواغ العازمى
JULIO PEDRO XAVIER DE BOAOITA FERRAO
رائد صباح عبدالهادي
غرام محمد مطر الحوامده
Dayaratne Illankoon
محمد بن ثامر بن محسن البقمي
نوح عبداهلل عبدالحميد القطان
فهد بن خليفه بن مبارك الدوسرى
عبداهلل صالح عبداهلل السحيباني
حسن بن راشد بن عبداهلل ال شريه
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عبدالفادى زكى جرجور
معد احمد حسن
دال ل محمد سليم
ابراهيم عبداهلل ابراهيم محمد المنصوري
عصام علي سقاف الكاف بني هاشم
احمد طالل علي محمد عباس خوري
سالم علي سعيد محسن بن قاحل النسي
محمد هزاع ساليمن الكلباني
مبارك هضبان فالح سيف الشامسي
البرك بن هبول سعيد ال عفيدر الراشدي
صالح علي عباد العجي
فهد بن عبدالعزيز بن محمد الفليج
بدر بن البريك بن سعيد العامري
محمد بن احمد بن حسن بن عبداهلل النمر
سامي بن يوسف بن سعد السنني
فؤاد بن ياسين بن حسين البحراني
سلطان عبدالحميد احمد الجمال رشقوني
سعد اسماعيل ابراهيم حسب اهلل
هاشم احمد محمد مندور
دالل يوسف احمد عبده
محمد حازم محمد لبيب محمد الخضري
Suresh Rajagopalan
FAKHRUDDIN GHULAMHUSEIM AMIJI
HARISH KUMAR
عمر محمد بدوي اال عمر
محمد منير شكري فارس
اياد صبحي العلمي
محمد احمد خلف
توفيق محمد عبداهلل طه
ياسين حسين احمد على
فاضل بن جعفر بن مهدى الحبيل
عبداهلل ناصر على الشايع
عبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد الفريان
ناجى بن محمد بن مبارك آل شريه
عبيداهلل بن مسفر بن سعيد الصاعدى
سميح منصور العقيل
على ربيع جمعه المرزوقي
يونس منصر كعوان
عبداهلل مبروك يسلم صالح العمرو
سالم ناصر سالم الرادي
احمد اسماعيل احمد قاسم الحوسني
فيصل احمد محمد حسن البلوشي
راشد برمان محمد راشد الشامسي
منى احمد خليفه اليوسف السويدي
منى الشيخ خليل ابراهيم
احمد ناصر سيف المدفع حارثى
سعيد عبداهلل علي شهيل ال شهيل
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شهاب عبدالرحمن عبداهلل حسين بنى حماد
ابراهيم حسن صالح محمد الظفير الظفيري
معمر محمد سيف حمد العويد المهيري
سلطان عبداهلل على الجميعه
محمد بن حسن علي ال فاضل
مروان راشد سيف سعيد الجروان الشامسى
ياسر عبداهلل سعيد سيف العامري
عائشه علي مبارك علي اللوغاني
عبداهلل احمد راشد عبداهلل حمودي
عمر محمد عبود بالبحيث
عادل سعيد علي سالم الشرح الشحي
سعود بن محمد بن على بن صقر
اسماء صالح احمد الجلعه الطنيجي
عيسى بن سلمان بن على العيد
عبدالبر رمضان سالمان حسن
هاني بن حسين بن علي الموسي
خالد عبداهلل علي عوض
ماجد بن يوسف بن سليمان العبيد
عبدالعزيز حسين على الوحيدى المرزوقى
Hazel Helen Mary Dcosta
ديب عبد دقاق
عامر بن سعيد بن علي الصيعري
وليد عبدالعزيز محمد
محمد بن تركي بن مسيمير العتيبي
عادل بن علي بن صالح الصكاك
عدوان بن عبدالرحمن بن منصور العدوان
عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز الفراج
علي بن موسى بن احمد الخليفه
فهد بن محمد بن ابراهيم الرويغ
عبداهلل بن صالح بن محمد العايش
محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل السلوم
محمد فوزي احمد رحمون البكري
عبداهلل محمد عبداهلل الشهاب الجنيبي
فضل محمد رسول عبدالرحيم خوري
محمد احمد سالم علي الحن الشحي
باسم حسن مسلم زايد ابوعبيده
ماجد بن سلطان بن محمد البراهيم
علي خليل علي حسن الحوسني
علي بن عبدالعزيز بن علي الرشيد
زينب يحيى محمد علي الذهب
محمد ابراهيم ناصر سعيد القناص الشامسي
احمد عبدالغني محمد ال رضا
هاشم بن طاهر بن احمد المكي
زياد يوسف ربيع الحمايده
فهد بن ناصر بن احمد ابانمي
سميره محمد علي الطاهر
Mirza Raziuddin Ahmed Sabri
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محمد علي عبدالرحمن منصوري زاده
جمعه محمد صبح عثمان
احمد محمد عيسى علي
خالد يوسف احمد جناحي
حمير جابر حمير هلوس ال ذيبان
احمد بن جعفر بن احمد حكيم
رجاء بن لوعان بن رجاء الخالدي
عصام بن عبدالعزيز بن سرهيد الدهمش
اميره محمد صالح الحربي
محمد بن حمد بن صالح ال حوكاش
محمد احمد عبداهلل حامد
ماهر بن محمد بن عايد البقعاوي
حسنى رضوان عبدالمقصود
خالد بن رجب بن حزاجي بيت بهدور
محمد حمد صالح الكعبي
عبدالرحمن محمد عبداهلل العطاس
Fatmeh Ahmed Mohamed
Manoj Kannankutty
فتحي محمد احمد عبدالقادر
يوسف سعد حامد جاداهلل
شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار المالي
عبداهلل بن حسين بن مسلم العبدالوهاب
احمد بن عبدالعزيز بن حسين العبدالقادر
محمد بن علي بن محمد ال جالب
عويظه بن علي بن عويظه اليامي
حسين بن حمد بن غصنان ال شرمه
ضياء بنت حسين بن علي محمود
محمد علي خليفه حميد عبداهلل الرميثي
طيبه محمد عبداهلل عبدالرحمن الكمالي
اسماعيل حميد اسماعيل الهرده الزعابي
عبداهلل احمد عبداهلل حسن سالم شحى
امل مبروك سعيد بن حيدره
محمد عبدالقوى عبدربه يحيى
صالح علي احمد الزبيدي
حبيبه عبداهلل حسن المنصوري
سعيد سيف خلف سيف الزعابي
سليمان محمد احمد بن جمعوه اليحيائي
عيسى يوسف محمد الحوسنى
فاطمه احمد محمد
ميثاء زينل حسين علي الزرعوني
جمال حسن عبداهلل حسون الشحي
محمد على جمعه عبداهلل ظنحانى
خالد منير كردي
عبداهلل بن محمد بن ابراهيم الدريس
محمد احمد محمد عبدالعزيز الشامسي
محمد سهيل مسلم حمد عيدس الراشدي
Abdulnaser Ali Alhoribi
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سامر حنا خليفه
احمد بن راشد بن مسلم المسلم
سعد بن هزاع بن فهد الهزاع
وضحه خليفه راشد طماش المنصوري
محمد هادي سعيد محمد المنهالي
عصام الدين سعيد احمد زكريا
قاسم عبداهلل احمد الشحي
حمد بن محمد بن حمد النجم
طالب ابن محمد ابن باقر الحداد
ساره بنت عبداهلل بن دخيل الغانم
مانع بن علي بن عويضه اليامي
عبداهلل بن عويض بن سعيد اال حمري
عماد علوي عبدالقادر السرى
محمد عبيد عيد عبيد الزعابي
محمد محمود عبدالرزاق ابوشعيره
محسنه طاهر صالح زبين
حسين عبدرب الرسول عبداهلل الحرز
حسين احمد مبارك الحارثي
سالم بن علي بن سالم ال سالم
ماهر محمد فياض جرادات
صبحيه سليمان عبداهلل زقوت
ابراهيم بن محمد بن علي الشمسان
ماجد ابن معيوض ابن سعد الجعيد
محمد عفينان ثويمر السلمى
عبدالعزيز بن سليمان بن عيسى العباد
احمد عبداهلل سعيد العمودي
خالد حمد ساري احمد عيسى المزروعي
جمعه سعيد جمعه الكعبي
شماء علي سيد يحيى فرج
خلود احمد محمد امين المال
محمد علي عبداهلل محمد احمد اليماحي
ابراهيم سعيد غلوم المطروشي
حصيبان بن زيد بن سليم العتيبي
احمد عبداهلل محمد سعيد العمودي
Kobra Deen Muhammed
مجدي علي حسين غازي
PERWIN CHIRAG METHA
رياض صادق حسن
غازي شريف امين عبداهلل
بشار عبدالكريم محمد عتوم
جمال احمد منصور الشوبكي
ناصر جميل مصطفى العقاد
محمد احمد قري
Shamshad Anwar
وليد موسى طه
مريم فريج ابراهيم سلمان عياد
نايف بن عبدالرحمن بن محمد الجنوبي
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مقيم جاراهلل مناحي الدوسري
حسين بن طاهر بن ابراهيم الحنفوشي
احمد بن محمد بن صالح الغراش
نادر بن عبداهلل بن على السويكت
حسين بن مفلح بن مطلق الحربي
هذال بن سعود بن منير العتيبي
صال ح بن محمد بن علي البوطيبان
احمد بن حسين بن محمد الزهراني
سعود بن عبدالعزيز بن علي القحطاني
علي حميد علي مطر المزروعي
خديجه طه عبداهلل باهارون
احمد سيف محمد الكندي
عبدالحبيب الشيخ مرزوق عبداهلل الصيعري
سيف خلفان ماجد مانع الرميثي
حمد صالح حمد صالح ريا الجنيبي
خالد عبدالغفار عبدالخالق عبداهلل الخوري
اسماء عبداهلل محمد
فوزيه احمد عبداهلل
صالح بن محمد بن ابراهيم بالغنيم
فاطمه سالم ناصر الفنه
ناصر احمد سالم راشد مالح المنصوري
محمد غالب محمد يوسف
ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط
محمد احمد محمد عبيد بطي سمبيج الشامسي
بدر حال ف علي وقيان الحربي
نجيب محمد محمد شمس الدين
مال اهلل علي مال اهلل الحمادي
علي ابراهيم عبدالرحمن عوض اهلل
احمد بن عبداهلل بن حسين المسلم
سمير بن عباس بن محمد رشوان
احمد فاروق حسين سليمان
ياسر ماهر عويس حسن
محمد فواز محمد ابوبكر
عيسى بن سعد بن عيسى المطر
فؤاد بن عبدالمحسن بن احمد الحسن
عبداهلل عبدالمحسن محمد البديوى
عباس بن مطر بن محمد الغانم
عبدالرحمن حسين محمد علي باسعيد الجسمي
احمد سعيد عبداهلل سعيد خماس
هيثم بن مرتضي بن احمد سلطان
Abdu Rahiman Abdul Gafoor
مساعد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الشدي
عبداهلل راشد سالم راشد المزروعي
شركه اسمنت راس الخيمه
فهد بن سعد بن عبدالرحمن الغريري
احمد عبداهلل سليمان عبيد سالمي
عذراء حاجي محمد حسين الري
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حسن حاجي محمد حسين الري
فهد بن عزيز بن عايد الشمري
كمال بن سلمان بن حميد الزواد
عزيز بن محمد بن عطيه الهرفي البلوي
ناصر بن مطر بن محمد الغانم
سلطان بن محمد بن عبداهلل السياري
ساهير محمد ريب الشيخ
احمد حسين احمد الحمادي
عبدالرضا كاضم حسن علي الموسوي
جاسم محمد سالم حسن ال حسن الخزرجي
ناصر عبدالكريم محمد عبداهلل
يحيى حسين عبداهلل حسين
عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم المعقل
راشد بن سعيد بن راشد الشامسي
عبدالمحسن بن محمد بن فهد بن عويضه
عصام محمد الصغير محمد
Mohammad Ibrahim Eshaq Abu Shaban
عامر مبارك حمد محمد العجمي
محمد جافر شاه
شمه راشد عبداهلل السحوتي المنصوري
علي بن هباش بن ال سايمه ال منصور
محمد بن حسن بن مكي ال سلهام
ناصح بن لفا بن مسيمر العتيبي
رمزى بن صادق بن عبدالمحسن الغالم
عبداللطيف بن خلف بن ورقين الجهنى
سعود بن نونان بن جهيم الرشيدي
خالد بن عبداهلل بن سعيد بخضر
محمد بن سعد بن جعيري الدوسري
مبخوت بن سالم بن محمد الهمامي
عمر عبدالمولى عبدالرحمن
مهدي محجوب مهدي خيري
محمد علي الحسين محمد
ايمن كمال الدين حماميه
علي عبدالخالق جمعه ابل خوري
سميه سالم صالح علي الساعدي
حمدان احمد عبداهلل ابراهيم ال حماد
احمد علي محمد سعيد العمودي
عائشه سلطان محمد المرزوقي
ليلى حسين حسن ابراهيم الحواي
علي جمعه سعيد الشيراوي
مريم رضا سيف اهلل صالحى
شذا عبدالرحمن عبداهلل بن فارس
عادل جالل الدين السيد محمد شرف
سلطان سعيد علي سعيد ساحوه ال علي
ابراهيم شهداد علي محمد رئيسي
ابراهيم سيف عبيد احمد بن رشيد الزعابي
عبداهلل راشد عبداهلل احمد

844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890

سالم بن محمد بن الحلم ال ذيبان
احمد مصطفى محمد عبدالقادر
Zamira Karimova
محمود محمد محمد داود
عبداهلل بن محمد بن عمر بن صعب
نبيل محسن محمد المنشاوي
حسن محمد الصاوي
شنار بن ديبان بن سعد السبيعي
مريم علي حسين عبداهلل زيداني بلوشي
احمد خلفان حمد حميد المشوي القبيسي
ايمن حسن علي ناصر العوبد ال علي
احمد بن عمر بن سعيد باخطيب
عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز بن شهيوين
ماهر عثمان حمام
خلفان سالم خلفان بالعريض المنصوري
خليل علي خليل خالد خليل المريخي
علي بن حسن بن علي المسلم السيد
عبدالحليم عباس حسن احمد الحوسني
جمال سعيد مرعي سالمين الكثيري
الشيخ خالد عبداهلل محمد سالم القاسمي
حمد بن محمد بن حسين ال شيبان
عبدالرحمن بن حمد بن محمد الموسى
محمد عبدالفتاح عبدالسالم الحوراني
جواد سعيد سالمين الكثيري
عون بن عبداهلل بن احمد خميس
علي بن عبداهلل بن مسلم الطاق
ضياء الدين عبدالحكيم هاشم
محمد بن عبده بن شوعى حمدى
محمد حميد مطر حميد المنصوري
محمد اسماعيل زواوي
الوليد بن خالد بن محمد الرحيمان
محمد احمد سالم البدن
ساندرا ان جوليان دي لدزيليوا
كامل فارس معروف
علي بن حسن بن علي الحنفوش
سلمان بن عبدالعزيز بن محمد الشعيبي
تركي بن سليمان بن ابراهيم بن اللذيذ
خليل ابراهيم حسن علي الحوسنى
أحمد حسن أحمد حسن الحمادي
مريم ناصر محمد حسن سعيد بامجبور الديني
مريم راشد دعفوس المهيري
Adel Abdelrahman Elbanna
هادي بن صالح بن يحيى ال منصور اليامي
محمد راشد مبارك سالم الكتبي
عبداهلل موسى عبداهلل محمد البلوشى
هاشم محمد هاشم سيد هاشم الهاشمي
بدر سالم دغيمان البدرانى
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عادل على عبداهلل البحرانى
عبدالرحمن راشد حسين الصباغ
اسماعيل محمد البرعي
Srinivasan Ramesh Eragudi
علي ابراهيم محمد المسلم
بدر محمد صالح الشين الكثيري
محمود عبدالرحيم حسين محمود
رياض جرجي فرح
احمد محمد علي جريو الدرعي
بدر بن عبداهلل بن ناصر الشمالي
عبداهلل بن مسعود بن على اليامى
صالح حمد راشد الزيدي
راشد علي مصبح الشامسي
طارق احمد حميد القاسمي
صال ح عبداهلل عبدالرحمن سبيعان الطنيجي
احمد ابراهيم احمد عبداهلل الحمادي
سوق أبوظبي لﻸوراق المالية  -المزادالعلني
مؤيد بن امين بن ناصر الشبركه
يوسف جابر محمد حسين
عادل عبدالمجيد حسن بتي يونس
خالد عبداهلل مسعود احمد الميسري
منى محمد امين خوري
هانى مختار عبدالمقصور صيام
حاتم حسن عبدالرحمن عليوه
عبدالرحمن بن صالح بن عبداهلل الناجم
عبداهلل عمر بن شمالن
خالد راشد ابراهيم احمد بوقفل بني ياس
سميره سالم قاسم
خالد محمد سعيد العماري
كاتيه اليان العبداهلل
Hsieh Chin-Chang
MAXIM KARABKOVSKI
محمد سعيد بن احمد بن عبداهلل ابو عبداهلل
هويده مبخوت محسن عمران الهاجري
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