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سعيد مطر سعيد بليلة

ي حمد محمد عبدهللا بروك الحمير

ي
 
عادل محمد صالح علي الزرعون

احمد محمد صالح البنا

م.م.خانصاحب لالستثمار ذ

ي احمد خليفة يوسف الخمير

عبدالرحيم احمد عبدهللا مرداس

زينب عبد الرزاق هديدي هديدي

محمد عمر الجابري

ي
حسن مالك عباس  سهراب البلوش 

فاروق محمود محمد محمود أرجمند

طاهر محمد سعيد عبدالرحيم عبدالرحمن

عبد الرحمن غانم المطيوعي

مؤسسة سلطان العالميه

سالم سعيد محمد الجابري

ي
 
خميس سعيد حمد الحسان

عبيد محمد عبدهللا الحلو

جمعه بخيت جمعه الدرمكي

 مالك المالكي
خالد عبدالكريم حسير 

صالح جاسم احمد بو صبيع

ي مريم احمد عبدهللا عبدول الخمير

ي محمد سهيل الكثير

ه رشيد علي رشيد نارص العمير

ي
 
عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن سيفان

محمد عبدالسالم عبيد عبدالرحيم دويه

سيف محمد احمد خلف العتيبه

محمد عبدهللا جمعه الرسي

طارق محمد صالح القرق

يوسف طاهر عبد الرحيم الخاجة

ي سعيد عبدهللا جاسم سعيد روغه الزعان 

جمال احمد سلطان اليوسف السويدي

ي
خميس  علي عبدهللا البلوش 

صالح محمد بن ال حج

محمد طيب عبدالكريم عبدالغفار توكل

يوسف طاهر عبدالرحيم طاهر الخاجه

حسير  نارص محمد لوتاه

ابراهيم علي عبدهللا شهيل ال شهيل

ي
 
اقبال محسن جواد ساجوان

حسير  محمد حسير 

ميثا محمد احمد خلف العتيبه

موزه محمد احمد العتيبه

رفيعه محمد احمد العتيبه

 علي
معصومه حسير 

علي ابوبكر جعفر العيدروس الهاشمي

نجود حسن مبارك باظفاري

عبدهللا سعيد خميس علي الشامىس

ي بخيت علي بخيت علي الكتب 

حسام محمود محمد الخطيب

عارف عبد هللا عبد الرحمن علي الهرمي

سالم محمد عيىس سلطان الجابر

طارق احمد الهيدان

عبد القادر بن محمد

محمد راشد علي

ي علي فارس علي اجتب 
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ي سهيله محمد سعيد محمد الكعب 

ي حارب محمد رفيع علي امير

نارص محمد مبارك

كه الخزنه للتامير   ش م ع- ش 

محمد عبدهللا محمد اهلي

خديجة عبد الكريم عبد هللا حبيب

ابتسام محمد عبد القادر

عبد القادر محمد عبد القادر

فاطمة محمد عبد القادر

محمد عبد القادر

مصطف  محمد عبد القادر

نجمة محمد عبد القادر

هدى محمد عبد القادر

احمد سالم مبارك

ي
عبدهللا علي حسير  جمعه حسن البناي البلوش 

ي احمد عمر سالم الكرن 

الطاهر مصبح الكندي المرر

زا احمد الهندي امنه بدر مير

ياش عبيد نارص عبدهللا الذيب ال علي

سعيد هالل عبدهللا هالل الكيبالي

محمد بن صباح سعيد

عائشه بالل عبدهللا

صالح احمد حسن يوسف

احمد عوض سالم علي عامر

سالمير  عبدهللا سالم مبارك الصيعري

ي
حمد نارص حمد البلوش 

عبدهللا عبيد محمد قضيب عبدهللا الشامىسي
راشد علي عبدهللا عبيد عنير

محمد عوض سالم علي عامر

صالحة احمد حسن يوسف

ه عوض سالم علي عامر سمير

ي
ر
راشد محمد المرزوق

سليمة حمد علي

سعيد محمد احمد

محمد كرامة سعيد صقور

نارص عبد هللا مبخوت

منير احمد الصبح

سيف خلفان بن بدر

محمد زيد يوسف العيد

رياض احمد العبد يوسف

ة احمد الصبح منير

ورده عوض سالم

يكي سيد عبيد الي 

شيخة احمد زوجة صالح عيد المبارك

صالح محمد صالح يوسف

عبد هللا محمد صالح علي

محمد حسن محمد

محمد صالح علي

مالك محمد صالح علي

نوال محمد صالح علي

يوسف احمد عبد هللا

يوسف عبد اللطيف الرسكال

عنايات عبدهللا محمد

رحمه سالم احمد
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علي جابر علي

مريم رضا سيف هللا صالىح

م ليل احمد محمد بالحمرالحض 

سالم الريس مشلش مسلم العامري

احمد محمد يوسف

سالم صالح أحمد

محمد عبدهللا علي حسن

يوسف محمد يوسف

يوسف احمد يوسف

سالم عوض سالم علي عامر

ي
ياش نارص عبدهللا نارص الحوسب 
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