
As of 01st Jan 2017

Serial No. Shareholder Name
1 شركة دراية المالية ( شركة مساهمة مقفلة )
2 هيدرا العقارية (ش .ذ.م.م)
3 محكمة ابوظبي االبتدائية تنفيذ 2009/500
4 ابتسام جعفر علي
5 ابراهيم حسين عبدهللا فضل الحمادي
6 ابراهيم حمد ابراهيم الجوران الشامسي
7 ابراهيم خاطر عبدهللا ياقوت
8 ابراهيم راشد ابراهيم راشد دمحم المنصوري
9 ابراهيم سالم خميس علي البادي

10 ابراهيم سالم صقر الشامسي
11 ابراهيم عبد الرحمن علي دمحم الفقي
12 ابراهيم عبداللطيف عبدالرحمن الحمادي
13 ابراهيم مبارك ضحى ابو قعيرعه المنصوري
14 ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم المزروعى
15 ابراهيم دمحم حاجي البلوشي
16 ابراهيم دمحم ناصر دمحم المر الزعابي
17 ابراهيم محمود دمحم رشيد
18 ابراهيم يعقوب مرتضى اسحاق برهان الهاشمي
19 ابوبكر عبدهللا عباس اسماعيل الخوري
20 احمد ابراهيم عبدهللا علي الحوسني
21 احمد السيد ابراهيم احمد الهاشمي
22 احمد بو سنده احمد الفال حي
23 احمد ثاني عبدالرحمن عبدهللا الدوسري
24 احمد جواد جعفر ندواني
25 احمد حسن سعيد دمحم
26 احمد حسين احمد طالب الكثيري
27 احمد حميد دمحم سنان
28 احمد خليفه دمحم عبيد راشد المهيري
29 احمد خميس عامر دمحم
30 احمد راشد دمحم رشدوه
31 احمد رمضان عبدالرحيم محمود البلوشي
32 احمد سالم سلطان سعيد الكلباني
33 احمد سعيد اسماعيل حسن المرزوقي
34 احمد سعيد بخيت سالم الكثيري
35 احمد سعيدابراهيم حمادي المرزوقي
36 احمد سلطان ثاني سعيد الفال سي
37 احمد سليم حربى دمحم الحليطى العامري
38 احمد سليم حربى دمحم الحليطيى
39 احمد سيف صقر سالم المحيربي
40 احمد سيف عبدهللا البلوشي
41 احمد عبدهللا احمد الرييل الحبسي
42 احمد عبدهللا احمد عبدهللا الجابر
43 احمد عبدهللا راشد سعيد الظاهري
44 احمد عبدهللا سالم باناب المشجري
45 احمد عبدهللا علي دمحم الجسمي
46 احمد عثمان عثمان الشحي
47 احمد عقيل محي الدين عبدهللا



48 احمد علي خلف خلفان بوحميد المزروعي
49 احمد علي دمحم الظاهري
50 احمد عيسى دمحم عيسى
51 احمد غالب علي
52 احمد دمحم احمد راشد
53 احمد دمحم احمد صالح عبدهللا طمروق
54 احمد دمحم الحامد بني هاشم
55 احمد دمحم العبيدلي
56 احمد دمحم حاضر علي المهيري
57 احمد دمحم حسن دمحم
58 احمد دمحم حمد ميزر السويدي
59 احمد دمحم حمود سليمان الرواحي
60 احمد دمحم دسمال حبيب القبيسي
61 احمد دمحم سعيد راشد بن سرور
62 احمد دمحم سليمان دمحم آل مندوس
63 احمد دمحم على دمحم الرميثى
64 احمد محمود احمد درويش احمد
65 احمد مصبح باروت سالم الياسي
66 احمد مطر سويدان حارب الظاهري
67 احمد ناصر ناصر عمر
68 احمد هالل عبدهللا هالل سعيد الكويتي
69 اروى احمد صالح منصر حاجب
70 اروى احمد مصيقر سعدهللا بن عمرو
71 اسامه يوسف درويش عبدهللا آل درويش
72 اسماء دمحم ابراهيم غانم سلطان السويدي
73 اسماء ناصر احمد صالح الكندي
74 اسماء يوسف علي هويدن المراشده
75 اسماعيل ابراهيم حسن علي الحمادي العبادي
76 اسماعيل علي حميد عبدهللا البلوشي
77 اسود عمبر سهيل بالروس العامري
78 اصيل عمر دمحم بامطرف الحضارم
79 افتخار عبدهللا دمحم اللوغاني
80 افراح علي مبارك احمد
81 اكسيوم تيليكوم ذ م م
82 الدحبه قنازل مسلم حمرور العامري
83 الدهماء عبدالرحمن سالم باعباد
84 الريم عمير سهيل العامري
85 السودي غانم السودي سليم المنصوري
86 الشويهات للمقاوال ت و الصيانه العامه
87 الشيخه شماء بنت زايد بن سلطان ال نهيان
88 الشيخه شمسه بنت زايد بن سلطان ال نهيان
89 الظبيب سيف معيوف العرياني
90 الماس عبدالكريم الماس مبارك بالعبيده الس
91 المحيط لتجاره اال سماك
92 المندعي غالب ابوبكر العفيفي اليافعي
93 النابي عشير عبدهللا مرزوق المنصوري
94 الهام عبدالرحمن الشيخ الصديقي
95 الهام دمحم علي عبدهللا اهلي
96 اليازي راشد ابراهيم المنصوري
97 اليازي راشد مبارك المزروعي
98 اماني احمد ثاني عبدالرحمن الدوسري



99 امل احمد حسن الرستماني
100 امل حسن محسن مكي البحراني
101 امل راشد سعيد الحجري
102 امل صباح عبيد قمبر
103 امل عبدهللا سعد عبدهللا
104 امل عبيد جمعه الزعابي
105 امنه ابراهيم سعيد مبارك عفصان منصوري
106 امنه ازر على الماجدى
107 امنه راشد عبدهللا راشد النعيمي
108 امنه سالم عبيد سعيد
109 امنه شمس عبدالرحمن خوري
110 امنه عبدالرحمن يوسف الزعابي
111 امنه عقيل عبدالرحمن ال علي
112 امنه علي راشد الزعابي
113 امنه ناصر علي الحوسني
114 امنية دمحم عبدالرحمن سالم ال علي
115 امنيه السيد عبدهللا السيد يوسف الرفاعي
116 امنيه دمحم عبدالرحمن سالم ال علي
117 اميره احمد غالب علي
118 اميره درويش علي
119 اميمه طالب مال هللا يوسف العجمي
120 امينه ابراهيم خليفه
121 انتصار سالم صالح سالم الكثيري
122 انواره سيف هللا رحيم هللا
123 انور عقيل محي الدين عبدهللا
124 ايمان ثاني سعيد دمحم عمير الشرياني
125 ايمان سلطان ثاني الفال سي
126 ايمان عيسى دمحم معيوف
127 ايمان مصطفى حسانين
128 ايمن بال ل خميس الفال سي
129 ايمن سعيد عوض ربيع المنهالي
130 أحمد عثمان عثمان علي الشحي
131 أحمد مبارك عمر عوض المنهالي
132 أمنة علي راشد الزعابي
133 آمنه سليمان علي عال ي
134 بارتينرز  أبوظبي
135 باسمه علي دمحم العيسى ابوحليقه
136 باسمه علي دمحم القيسي ابو حليقه
137 بخيت الطماطم حمد بخيت العامري
138 بخيت خميس بخيت بالسم المنصوري
139 بخيتة سالم علي سلطان العرياني
140 بخيته سالم علي سلطان العرياني
141 بخيته عبيد سعيد سيف السبوسي
142 بدر حسين علي عبدهللا الجسمي
143 بدر دمحم احمد صالح عبدهللا طمروق
144 بدريه عاشور احمد سعيد
145 بدريه دمحم خميس السناني
146 بدريه هاشم عبدالفقود بهروزيان
147 برك عامرعلي بالرواس
148 بطرس زكريا بطرس ابومنه
149 بطيه حمد خلفان المزروعي



150 بال ل خميس عبدهللا الفال سي
151 بلقيس هادي احمد المفلحي
152 بهيان حمد بهيان باروت العامري
153 تركيه علي حسين ناصر لوتاه
154 توفيق اسحاق احمد كرمستجي
155 ثامر احمد مبارك كنيش المحيربي
156 ثامر أحمد مبارك  كنيش المحيربي
157 ثامر عبدهللا حسن دمحم غانم
158 جابر عبدالحسن احمد عبدهللا الخضر
159 جازه احمد علي
160 جاسم احمد عبدهللا ابراهيم الحمادي
161 جاسم حسين دمحم ناصر
162 جاسم سيف حمد جاسم الجال ف المهيري
163 جاسم علي ربيع علي الحوسني
164 جاسم دمحم احمد درويش
165 جاسم دمحم جاسم بالرميثه المهيري
166 جاسم دمحم سعيد محفوظ
167 جاسم دمحم يوسف دمحم
168 جبريه فتح هللا دمحم اقتدار
169 جعفر احمد دمحم الحامد بني هاشم
170 جمال ناصر راشد لوتاه
171 جمعه حمدان دمحم البلوشي
172 جمعه راشد سيف مفتول آل علي
173 جمعه سليمان جمعه سلطان
174 جمعه دمحم جمعه ناصر الكبيسي
175 جميلة جاسم علي حبش
176 جميلة مبارك عمر عوض المنهالي
177 جميله جاسم علي حبش
178 جميله خميس علي مصبح ظنماني
179 جميله علي ناصر بن عمرو
180 جميله مبارك سعادنه الراشدي
181 جميله دمحم راشد عبدالرحمن الغزال
182 جميله دمحم علي عبدهللا سنكيس العوضي
183 جوهرة حمد سلطان
184 جوهره حمد سلطان
185 جوهره عبدهللا سليمان
186 جويرهللا علي مانع مفرح االحبابي
187 جيرمين رزق جميل قدوره
188 حارب عبدهللا احمد ال علي
189 حارب عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
190 حارب دمحم راشد بالفار المنصوري
191 حامد قايد العزعزي العزاعر
192 حامد دمحم رفيع علي اميري
193 حبيب دمحم سومر ورايا
194 حبيب دمحم علي دمحم الطواش
195 حبيبه سيف سعيد
196 حسن ابراهيم حسن على اال ميرى
197 حسن ابراهيم حسن يوسف جمعه
198 حسن امان حسن ال رحمه
199 حسن امين عبدالحسين صالح شالواتي
200 حسن عبدهللا احمد الصفى



201 حسن عبدهللا حسن ماجد العلى
202 حسن عبدهللا مراد حاجي الهياس
203 حسن دمحم حسن كرم
204 حسن دمحم علي الشمار
205 حسن محمود عبدهللا دمحم المرزوقي
206 حسن ناصر علي الحضرمي
207 حسن يوسف حسن سالم الحمادي
208 حسنه سعيد سالم الكعبي
209 حسين احمد خليل ابراهيم حسين الصايغ
210 حسين جاسم ناصر دمحم النويس
211 حسين صالح محسن الهمامي
212 حسين علي حسن مكي
213 حسين علي عبد هللا العطاس
214 حسين علي عبدهللا الجسمي
215 حسين علي عبدهللا العطاس
216 حسين دمحم حسين الحمادي
217 حسين دمحم حسين علي الفردان
218 حسين ناصر عبدهللا الخليفي
219 حصه حمد رحمه الشامسي
220 حصه عبيد حمد عبيد كعبوس الزعابي
221 حصه عبيد سلطان
222 حصه ماجد مبارك علي المنصوري
223 حصه دمحم حسن
224 حصه مطر سويدان حارب الظاهري
225 حصه يوسف عثمان احمد
226 حمد احمد خليفه خلف المزروعي
227 حمد بخيت حمد حويرب المنصوري
228 حمد راشد عبدهللا زريج النعيمي
229 حمد سالم سعيد راشد زحمي
230 حمد سالم علي سلطان العريان
231 حمد سعيد احمد الحساني
232 حمد سليم حربى دمحم الحليطى العامري
233 حمد سيف خميس دمحم النعيمي
234 حمد عمر شعبان عمر السبوسي
235 حمد فرج عوض عبدهللا الصيعري
236 حمد دمحم بطي مبارك المنصوري
237 حمد دمحم عيد بخيت المزروعي
238 حمدان  براك خلف براك المزروعي
239 حمدان براك خلف براك المزروعي
240 حمدان عبدهللا براك حمد المزروعي
241 حمده عبد هللا خادم المنصوري
242 حمده عبدهللا خادم المنصوري
243 حمده دمحم حسن
244 حمده مسلم سيف الشامسي
245 حمود دمحم حميد سالم الجنيبي
246 حميد ابراهيم سلطان دمحم الشامسي
247 حميد سعيد علي حميد الشرياني
248 حميد سيف حارب الشامسي
249 حميد عبدهللا ماجد احمد المهيري
250 حميد عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
251 حميد عبيد حميد نقبي



252 حميد علي حميد الزعابي
253 حميد دمحم حميد المسكري
254 حميده مسلم صالح سالم المزروعي
255 حنان حسن ناصر علي الحضرمي
256 حنان صادق ناصر التميمي
257 حنان دمحم حمد الزعابي
258 حواء اسماعيل ابراهيم حسن الفردان
259 حواء إسماعيل إبراهيم  حسن الفردان
260 خادم بطي دمحم بطي الهاملي
261 خالد احمد عبدهللا الخالدي
262 خالد جاسم دمحم مكي
263 خالد حسن جاسم الحوسني
264 خالد حسن صالح سالم الحمادي
265 خالد حسن عبدهللا شاهين الزعابي
266 خالد حسين امين حيدر
267 خالد حميد علي حميد الزعابي
268 خالد خلفان علي
269 خالد خليفه سيف خليفه القبيسي
270 خالد خميس  سعيد الحكم سعد ال علي
271 خالد ساعد سالم خلفان الحضرمي
272 خالد صالح علي دمحم الغيال ني
273 خالد صالح علي دمحم الغيالني
274 خالد عبد القادر هادي احمد القبالي
275 خالد عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم الفهيم
276 خالد عبدالعزيز جاسم عبدهللا كشواني



277 خالد عبدالقادر هادي احمد القبالي
278 خالد عبدهللا جمعه كرم القبيسي
279 خالد عبدهللا دمحم عبدالرحمن
280 خالد علي سعيد احمد الجنيبي
281 خالد علي دمحم علي البلوشي
282 خالد ماجد خلفان بن بثينه
283 خالد مبارك سالم احمد العامري
284 خالد دمحم خلفان مطر سعيد الرميثي
285 خالد مطر سويدان حارب الظاهري
286 خالد يوسف عبدالرزاق علي الفهيم
287 خديجه عبدهللا راشد لایر
288 خديجه عبيد حمد عبيد كعبوس الزعابي
289 خديجه عبيد سلطان حسن الحبسي
290 خزعل احمد حبيب الخاجه
291 خصيبه حمد سعيد مسلم حمرور العامري
292 خصيبه عبيد دمحم آل حميد
293 خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميثي
294 خلف علي خلف خلفان بوحميد المزروعي
295 خلف دمحم خلفان سعيد الغيال ني
296 خلفان خميس خلفان خميس الرزي الشامسي
297 خلفان راشد دمحم السويدي
298 خلفان عبيد علي راشد
299 خلفان دمحم خلفان المدحاني
300 خلفان دمحم علي مالح المنصوري
301 خلود عبدهللا دمحم العوضي
302 خليفه احمد خليفه خلف المزروعي
303 خليفه سيف خليفه سعيد حارب المهيري
304 خليفه عبدهللا خميس دمحم المزروعي
305 خليفه علي مفتاح حمد النيادي
306 خليفه عيسى حمد ابوشهاب السويدى
307 خليفه دمحم فريح خلفان القبيسي
308 خليفه مطر سويدان حارب الظاهري
309 خليل ابراهيم عبدهللا غانم
310 خميس  سيف راشد بن سويف ال علي
311 خميس  علي خلف خلفان بوحميد المزروعي
312 خميس  نايع خليفه الكعبي
313 خميس احمد دمحم راشد احمد
314 خميس حمد عبدهللا عوض المزروعي
315 خميس عبدهللا دمحم  حفيف حمودي
316 خميس عبدهللا دمحم حفيف حمودي
317 خميس عبيد سالم جمعه الكعبي
318 خميس علي سالم برمان الزحمي
319 خوله احمد خليفه اليوسف السويدي
320 خوله سعيد راشد سعيد بوحميد
321 خوله فرج دمحم المحيربي



322 خيريه عبدالودود عبدالغفار
323 دار التمويل - كسور منحة
324 دانه سلطان غانم الكتبي
325 داوود علي داوود دمحم جفال
326 ذكرى علي مبارك احمد
327 راشد ابراهيم راشد دمحم المنصوري
328 راشد ابراهيم دمحم البكر الزعابي
329 راشد احمد عبدهللا احمد الرييل
330 راشد بن دمحم بن راشد حميد النعيمي
331 راشد حارب دمحم احمد الفالحي
332 راشد حمد سعيد ضاحي الكتبي
333 راشد حميد سالم دمحم الصم
334 راشد خليفة راشد سالم البوفالسه
335 راشد خليفه راشد سالم البوفال سه
336 راشد خميس سعيد دمحم الحمادي
337 راشد خميس مخيزن المنصوري
338 راشد سالم راشد سالم  يعقوب
339 راشد سالم راشد سالم يعقوب
340 راشد سعيد صالح دمحم النعيمى
341 راشد سعيد دمحم راشد حسن بن راشد
342 راشد سلطان طارش سلطان الهاملي
343 راشد سويدان حضيرم
344 راشد سيف حمد سيف
345 راشد عبدهللا الحميدي سليم الشحي
346 راشد عبدهللا راشد تركي بن حريمش
347 راشد عبدهللا سحيم عبدهللا الحبسي
348 راشد عبدهللا سلطان الكندي
349 راشد علي حميد علي
350 راشد علي دمحم يري المنصوري
351 راشد دمحم ابراهيم دمحم المزروعى
352 راشد دمحم بطي مبارك المنصوري
353 راشد دمحم راشد علي
354 راشد دمحم راشد دمحم لوتاه السويدي
355 راشد دمحم عبد هللا الحميدي سليم الشحي
356 راشد دمحم عبدهللا الحميدي سليم الشحي
357 راشد مصبح سعيد شمروخ الغفلي
358 راشد مطر سويدان حارب الظاهري
359 راشد ناصر سعيد مشيط المرى
360 راشد يوسف عبدالرحمن الحمادي
361 ربيع حمدان عبدهللا المهري
362 ربيع خميس ربيع علي
363 ربيه سعيد علي الوهيبي
364 رزان سعود سلمان الزياني
365 رضا صديق عبدالمجيد
366 رمضان عبدالرحيم محمود البلوشي
367 روضه عوض سويدان المحيربي
368 روضه دمحم سليمان جاسم



369 رياء عبدهللا زهران الهنائي
370 رياض عبدهللا دمحم عبدالرحمن
371 ريم سعيد سالم
372 ريم صباح عبيد قمبر
373 ريم ناصر سعيد الهطالي
374 زايد احمد درويش اسود الشحي
375 زايد حصين راشد الكميت الهاجري
376 زايد راشد سالم راشد المنصوري
377 زبيده غلوم عباس
378 زهرة ناصر مكي النويس
379 زهره ناصر مكي النويس
380 زيد يعقوب سعيد الشحي
381 زينا احمد عدي نسيب البيطار
382 زينات عبدهللا دمحم بارشيد
383 زينب عامر عزان
384 زينب فراج حافظ
385 زينب دمحم حسن
386 زينه عامر عمر صالح عمر
387 ساره سلطان احمد عبدالعزيز دمحم المزروقي
388 ساره مبارك علي دمحم هزار العامري
389 ساره دمحم ابراهيم غانم سلطان السويدي
390 ساره دمحم خلفان مطر سعيد الرميثي
391 سالم الكعم سعيد العامري
392 سالم جويعد سالم المنصوري
393 سالم حارب سالم خليفه المهيري
394 سالم حريز عابر عبدهللا المزروعي
395 سالم حمد دمحم باال سود العامري
396 سالم حمد دمحم سالم بن جذوه العامري
397 سالم راشد عامر احمد الرميثي
398 سالم سعيد بخيت سعيد يماحي
399 سالم سعيد ذيبان سعيد المنصوري
400 سالم سعيد علي النهدي
401 سالم سعيد مسلم دمحم العامري
402 سالم سلطان دمحم العويس
403 سالم سيف سالم المنصوري
404 سالم سيف مطر سيف النيادي
405 سالم شاهين بخيت المنهالي
406 سالم صالح مبارك البريكي
407 سالم عايض مسلم دبش المنهالي
408 سالم عبيد سالم سعيد العبدولي
409 سالم علي سالم صالح ماضي
410 سالم علي سالم دمحم اليعقوبي
411 سالم علي سعيد محسن  بن قاحل
412 سالم علي سعيد محسن بن قاحل
413 سالم علي سلطان العرياني
414 سالم علي محسن النعيمي
415 سالم عمر سهل العامري
416 سالم عوض سالم علي عامر
417 سالم دمحم سالم الجابري
418 سالم دمحم سالم عبدهللا حميد
419 سالم دمحم سالم غنام المنصوري



420 سالم دمحم سعيد حارب المنصوري
421 سالمين  خميس دمحم راشد
422 سالمين خميس دمحم راشد
423 سالمين عبيد سويد الصمباري العامري
424 سامي سلطان احمد عبدالعزيز دمحم المرزوقي
425 سامي دمحم احمد دمحم الفقيه العمودي
426 ساميه احمد مبارك كنيش المحيربي
427 ساميه حسن عمر
428 سرحان دمحم سرحان صليبخ العامري
429 سعاد عبدهللا حاجي علي خوري
430 سعاد دمحم مصطفى
431 سعديه صالح حمد المنهالي
432 سعود حسيب شفيق مراد آل فخر
433 سعيد ابراهيم النوبي علي
434 سعيد احمد باذياب
435 سعيد احمد سالم علي بن عويش
436 سعيد ثاني سعيد دمحم عمير الشرياني
437 سعيد جمعه مطر
438 سعيد حسين دمحم ابل خاجة
439 سعيد حسين دمحم ابل خاجه
440 سعيد حمد حمرور العامري
441 سعيد حمد مبارك حمد الخييلي
442 سعيد درويش غانم سيف الرميثي
443 سعيد راشد علي الشحي
444 سعيد راشد علي راشد الشحي
445 سعيد راشد علي هميله المزروعي
446 سعيد سالم بالحاس مكتوم الشامسي
447 سعيد سالم راشد حميد الخاطري
448 سعيد سالم علي باعقيب العكبري
449 سعيد سالم هاشل عبدهللا
450 سعيد سالمين خليفه سلطان الحميري
451 سعيد سليمان دمحم علي العبد
452 سعيد سهيل حمد حمرور العامري
453 سعيد سهيل سعيد دمحم المزروعي
454 سعيد شيخ كرامه صالح العامري
455 سعيد صالح ناصر العاقل الحميري
456 سعيد عبدهللا احمد ضاوي محرز
457 سعيد عبدهللا احمد ضاوي محرز يماحي
458 سعيد عبدهللا سعيد العمودي
459 سعيد عبدهللا علي خلفان الحساني
460 سعيد عبدهللا دمحم احمد الجناحي



461 سعيد علي سعيد جمعه الحمر
462 سعيد عمر باحيان
463 سعيد عيسى بخيت حويرب المنصوري
464 سعيد غانم السودي سليم المنصوري
465 سعيد فاضل علي سيف الذهلي
466 سعيد مبارك سعيد علي العواي
467 سعيد مبخوت مسلم احمد عيدس الراشدي
468 سعيد محسن سعيد معشوم العفاري
469 سعيد دمحم حسن ابودعي الزعابي
470 سعيد دمحم سعيد القبيسي
471 سعيد دمحم عبيد علي السال مي
472 سعيد دمحم عبيد علي السالمي
473 سعيد دمحم عجب حمد الهاجري
474 سعيد مير عبدهللا احمد عبدهللا خوري
475 سعيد ناصر سعيد عنبر الكثيري
476 سعيد ناصر سعيد ناصر الخيلي
477 سعيده علي يسلم
478 سكينه عبدهللا موالني
479 سال مه الماس مبارك رمضون رصاص
480 سال مه علي دمحم المنصوري
481 سالمه الماس مبارك رمضون رصاص
482 سالمه علي دمحم المنصوري
483 سالمه عوض عبدهللا الصيعري
484 سلطان احمد عبدالعزيز دمحم المرزوقي
485 سلطان حسين صالح محسن الهمامي
486 سلطان حمد سعيد خاجي الكتبي
487 سلطان سالم سيف سالم الخويصري الشامسي
488 سلطان سالم عبدهللا راشد الدرعي
489 سلطان سالم علي العرياني
490 سلطان سالم دمحم سالم دلك
491 سلطان سعود دمحم عبدالواحد عماعينه
492 سلطان صبيح حميد سالم المنعي
493 سلطان عبدهللا احمد المرزوقي
494 سلطان عبيد دمحم عبيد المهيري
495 سلطان على حسن المرزوقى
496 سلطان علي سلطان علي الكعبي
497 سلطان غدير مصبح بطي الكتبي
498 سلطان دمحم خلفان مطر سعيد الرميثي
499 سلطان مطر سويدان حارب الظاهري
500 سلمان  دمحم خالد احمد
501 سلمان حسن سلمان ناصر
502 سلمان دمحم خالد احمد
503 سلمى عتيق سيف المنصوري
504 سلوى عمر عبدهللا باطويل
505 سليمان عبدهللا علي الشجاع ظنماني
506 سليمان علي سالم



507 سليمه مبارك سعيد دمحم المهيري
508 سماح عبده دمحم علي عبدان
509 سمر سالم خليل
510 سميرة دمحم سليمان الزيري
511 سميره عبدهللا حسن
512 سميره دمحم سليمان الزيري
513 سميره دمحم علي
514 سنديه سعيد خميس
515 سهيل الزفنه سهيل حموده الحرسوسي
516 سهيل حمد دمحم باال سود العامري
517 سهيل سليم سهيل علي اال سود العامري
518 سهيل سليم سهيل علي األسود العامري
519 سهيل عاشور دمحم سالم الكثيري
520 سهيل علي سالم سعيد النيادي
521 سهيل فارس عتيبه حسن عتيبه المزروعي
522 سهيل مبارك مسلم عثعيث العامري
523 سهيل محسن بخيت السلمى العامري
524 سهيلة سيف سعيد
525 سهيله سيف سعيد
526 سهيله دمحم سعيد المزروعي
527 سوسانا كروز روسيتا
528 سويدان مطر سويدان حارب الظاهري
529 سيده علي محسن مبارك النعيمي
530 سيف احمد حارب راشد دمحم الخيلي
531 سيف احمد سيف احمد دمحم هميله المزروعي
532 سيف احمد سيف صقر سالم المحيربي
533 سيف العصري خلفان حارب الشامسي
534 سيف بالل خميس  باروت بوالهون حسونى
535 سيف حسن عبدهللا خان الزرعوني
536 سيف خلفان سيف خلفان
537 سيف سعيد سيف مشورب الحبسي
538 سيف سعيد دمحم راشد حسن بن راشد
539 سيف سعيد دمحم علي النيادي
540 سيف سليمان علي الغيثي
541 سيف عبدهللا علي بن غرير
542 سيف عمر شعبان عمر السبوسى
543 سيف دمحم راشد سعيد الشرع
544 سيف دمحم سيف علي صالح
545 سيف مهير خلفان عبيد الطنيجي
546 شاكره احمد خليفه السويدي
547 شريفه احمد خليفه اليوسف السويدي
548 شريفه احمد دمحم الفهيم
549 شريفه بورو ستاكيو
550 شريفه جاسم حسين
551 شريفه دمحم علي
552 شما خليفة بن سعيد ال مكتوم
553 شما خليفه بن سعيد ال مكتوم
554 شما مطر سويدان الظاهري



555 شمسة راشد إبراهيم راشد دمحم المنصوري
556 شمسه احمد خليفه اليوسف السويدي
557 شمسه راشد ابراهيم راشد دمحم المنصوري
558 شمسه دمحم احمد عتبه الرميثي
559 شمسه مطر سويدان حارب الظاهري
560 شمه دمحم خلفان مطر سعيد الرميثي
561 شمه مسلم احمد المزروعي
562 شيخ كرامه صالح العامري
563 شيخة سعيد راشد علي الشحي
564 شيخه احمد ثاني عبدالرحمن عبدهللا الدوسري
565 شيخه احمد عبدهللا الرييل
566 شيخه حسن دمحم العطاس
567 شيخه خليفه سيف القبيسي
568 شيخه خميس علي الكعبي
569 شيخه سعيد راشد علي الشحي
570 شيخه سعيد سالم النيادي
571 شيخه عبدهللا خميس فريح القبيسي
572 شيخه دمحم عبدهللا
573 شيماء سالم احمد الحبسي
574 شيماء سليم شويرب
575 شيماء عبدالرحمن عبدهللا اقتدار
576 صابره عايض مسلم دبش المنهالي
577 صالح احمد يسلم طالب الكثيري
578 صالح حسين صالح محسن الهمامي
579 صالح سالم بخيت مبخوت العامري
580 صالح سالم شاهين بخيت المنهالي
581 صالح سعيد سالم الصيعري
582 صالح عبدهللا صالح
583 صالح عبدهللا قاسم العامري
584 صالح عون عسكر الصيعري
585 صالح دمحم حمودش العمر
586 صالح دمحم عبدالجبار عبدهللا الحوسني
587 صالح ناصراحمد المصعبي
588 صالحه برك عامرعلي بالرواس
589 صباح احمد سالم بخيت القبيسي
590 صبحه الدليله سالم
591 صبحه حمد دمحم مطر راعي الشيجه العامري
592 صديقه علي حسن الحوسني
593 صغير سعيد ربيع سلطان الظاهري
594 صغيره ربيع سعيد
595 صغيه دمحم حسن العلي
596 صفوان عتيق احمد اسماعيل
597 صفيان سليم سالم المنهالي
598 صفيه اسماعيل عباس
599 صفيه عيسى دمحم دوكال ه



600 صقر سيف سالم المحيربي
601 صقر دمحم صقر دمحم البنعلي
602 صال ح خميس حميد خلفان
603 صال ح صالح سليم سالم المنهالي
604 صالح خميس حميد خلفان
605 صالح صالح سليم سالم المنهالي
606 طارق ابراهيم جاسم حسن بلوشي
607 طارق عبدهللا راشد ساحوه ال علي
608 طارق عبدهللا راشد ساحوه السويدي
609 طارق غانم عبيد غانم العري
610 طارق لطفي عبدهللا احمد التركي
611 طارق دمحم نور حسين حسن تهلك
612 طالب دمحم سعيد برك المنهالي
613 طال ل علي ابراهيم عبدهللا علي الحوسني
614 طال ل علي مبارك احمد
615 طالل علي إبراهيم عبدهللا علي الحوسني
616 طماعه علي دمحم
617 عادل عبدهللا حسن علي خماس
618 عادل دمحم نور دمحم شريف عبدالرحمن شكرالل
619 عارف حسن سعيد دمحم
620 عارف فرج عوض عبدهللا الصيعري
621 عارف دمحم فتح علي عبدهللا الخاجه
622 عاصم دمحم امين دمحم عقيل فكري
623 عاطف هيثم دمحم
624 عاليه اسماعيل ابراهيم الفردان
625 عاليه عبدالرحمن عبدهللا شرفي
626 عاليه مرجان نصيب مبارك
627 عامر عمير علي مران المنصوري
628 عايدة سيد عقيل سيد دمحم سيد أبراهيم
629 عايده سيد عقيل سيد دمحم سيد ابراهيم
630 عايشه عبدهللا حسن
631 عايظ  سعيد مهمل جبران احبابي
632 عائشة عمر شعبان السبوسي
633 عائشة دمحم محمود الحمادي
634 عائشه ابراهيم دمحم حاجي
635 عائشه جمعه مبارك المرر
636 عائشه حمد ضليع الزعابي
637 عائشه راشد حسن العلكيم الزعابي
638 عائشه سالم سعود سعيد الوهيبي
639 عائشه سالم ناصر
640 عائشه عبدالرحمن عبدهللا اقتدار
641 عائشه عبدهللا دمحم
642 عائشه عبيد حمد عبيد كعبوس الزعابي
643 عائشه علي سعيد
644 عائشه علي سعيد السبوسي
645 عائشه عمر شعبان السبوسي
646 عائشه ماجد خلفان بن بثينه
647 عائشه دمحم ابراهيم غانم سلطان السويدي
648 عائشه دمحم محمود الحمادي



649 عائشه مطر سويدان حارب الظاهري
650 عباس مهدي حبيب جعفر علي
651 عبد االه علي هال ل عبيد
652 عبد االه علي هلل عبيد
653 عبد الرحيم جاسم دمحم عبد الرحيم الهياس
654 عبد العزيز حمزه سالم عوض مولى الدويله
655 عبد القادر علي عبدالرحمن لوتاه
656 عبد هللا حسين جمال المرزوقي
657 عبد هللا طالب عبد هللا طالب العطاس
658 عبد هللا علي عبد هللا أحمد الكثيري
659 عبد هللا عيسى دمحم يوسف معيوف
660 عبدالرازق يوسف عبدالرازق علي الفهيم
661 عبدالرحمن حسن دمحم حسن الحوسني
662 عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الكعبي
663 عبدالرحمن عبدالعالي عبدهللا الحميدان
664 عبدالرحمن عبدهللا اقتدار المرزوقي
665 عبدالرحمن عبدهللا علي حسين كوخردي
666 عبدالرحمن دمحم امين دمحم عقيل عبدالرحمن
667 عبدالرحمن دمحم حمد الزرى الشامسى
668 عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن حسن
669 عبدالرحمن دمحم ناصر العويس الشامسى
670 عبدالرحمن نزار فيصل مشعل العدوان
671 عبدالرحيم جاسم دمحم عبدالرحيم الهياس
672 عبدالرزاق ابراهيم سلطان المرزوقي
673 عبدالرؤوف صالح احمد صالح المشاجر
674 عبدالعزيز حسن علي باقر
675 عبدالعزيز حمزه سالم عوض مولى الدويله
676 عبدالعزيز عبدالرحمن دمحم الشريف
677 عبدالقادر احمد علوي الجفري
678 عبدالقادر علي عبدالرحمن لوتاه
679 عبدهللا ابراهيم احمد عبدهللا الحمادي
680 عبدهللا ابراهيم بال ل عبدهللا
681 عبدهللا ابراهيم بالل عبدهللا
682 عبدهللا احمد ضاوي محرز
683 عبدهللا احمد عبدهللا احمد الرييل
684 عبدهللا احمد عبدهللا حسن ال علي
685 عبدهللا احمد مانع ذياب الحضارم
686 عبدهللا احمد دمحم شاكري العمادي
687 عبدهللا احمد ناصر أحمد الخلصان
688 عبدهللا اسحاق عبدهللا اسحاق مال  عبدهللا
689 عبدهللا السيد علي السيد دمحم السيد صالح
690 عبدهللا برك بن عامر بن علي بالرواس
691 عبدهللا بن حمد سيف الشرقي
692 عبدهللا حسن عبدهللا خان الزرعونى
693 عبدهللا حسن دمحم حسن الحوسنى
694 عبدهللا حسين جمال المرزوقي
695 عبدهللا حسين دردقه الحمادي



696 عبدهللا حسين عبدالمجيد الخزرجي
697 عبدهللا حميد احمد خلفان بن حزيم
698 عبدهللا خليفه عبدهللا القبيسي
699 عبدهللا خميس عتيق مطر العقادي
700 عبدهللا سالم حسن العامري
701 عبدهللا سالم حميد سالم ال سرور ابومهير
702 عبدهللا سالم متعب سالم القبيسي
703 عبدهللا سعيد دمحم علي النيادي
704 عبدهللا سليمان عبدهللا علي الصيعري
705 عبدهللا صالح عمر جربوع
706 عبدهللا طالب عبدهللا طالب العطاس
707 عبدهللا عبدالجبار دمحم عبدالجبار ال علي
708 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا اقتدارالمرزوقي
709 عبدهللا عبدالرحيم سعيد حامد العامري
710 عبدهللا علي حسن احمد الظهوري
711 عبدهللا علي خلف خلفان بوحميد المزروعي
712 عبدهللا علي محسن مبارك النعيمي
713 عبدهللا عمر سالم الجوهى
714 عبدهللا عيسى دمحم يوسف معيوف
715 عبدهللا مبارك أحمد سعيد الراشدي
716 عبدهللا دمحم سعيد خلف الكعبي
717 عبدهللا دمحم عبدهللا الحمادي
718 عبدهللا دمحم عبدهللا بن علي
719 عبدهللا دمحم عبدهللا بهروزيان
720 عبدهللا دمحم عقيل علي حسن الزرعوني
721 عبدهللا دمحم علي احمد البلوشي
722 عبدهللا دمحم موسى عبدهللا السويدي
723 عبدهللا مطر سويدان حارب الظاهري
724 عبدهللا موسى عبدهللا دمحم البلوشى
725 عبدهللا ناصر منصور حمد الكعبي
726 عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
727 عبدالملك يوسف علي حمادي
728 عبدالمنعم حسين عبدهللا باهارون
729 عبدالمنعم ميرزا حسن دمحم آل رحمه
730 عبود كرامه شيخ عبود العامري
731 عبيد ابراهيم عبيد ابراهيم الزعابي
732 عبيد جاسم عبيد جاسم الهولي الزعابي
733 عبيد جاعد عبيد احمد الحميري
734 عبيد جمعه حميد الزعابي
735 عبيد حمد عبيد كعبوس الزعابي
736 عبيد حمد مطوع الضحى الكتبي
737 عبيد راشد علي عبيد البغام
738 عبيد عيد صياح المنصوري
739 عتمه سعيد دمحم
740 عتيق سعيد حارب سيف العميمي
741 عثمان عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
742 عجب دمحم عجب حمد القرون الهاجري



743 عدنان راجح قاسم علي السعدي
744 عدنان عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
745 عدنان عبيد حمد كعبوس الزعابي
746 عدنان ناصر عبد هللا حاجي ناصر
747 عدنان ناصر عبدهللا حاجي ناصر
748 عروبه دمحم اديب بلهوان
749 عزيزه سعد زغلول
750 عشبه مطر سويدان حارب الظاهري
751 عشوان مبارك ضحى ابومقيرعه المنصوري
752 عشير عبدهللا مرزوق المنصوري
753 عفراء راشد ابراهيم راشد دمحم المنصوري
754 عفراء سالم سيف النيادي
755 عفراء سعيد علي ساعد المحيربي
756 عفراء عبدهللا خميس دمحم المزروعي
757 عفراء مسعود احمد الغيثي
758 عفراء مسلم صالح سالم المزروعي
759 عقيل عبد األمير أحمد الحاج دمحم الهندي
760 عقيل عبداال مير احمد الحاج دمحم الهندي
761 عقيل عبداالمير احمد الحاج دمحم الهندي
762 عقيل محي الدين عبدهللا
763 عقيل ناصر حسين الغانم
764 علدل حسن سعيد دمحم
765 علي ابراهيم دمحم سلطان الزعابي
766 علي احمد راشد دمحم رشدوه
767 علي احمد علي حشر الشحي
768 علي احمد علي حموده الطنيجي
769 علي بطي دمحم
770 علي حسن خلفان حسن الطنيجي
771 علي حسن علي ابراهيم
772 علي حسن علي سعيد الزعابي
773 علي حمد تركي عبيد البحيح المرى
774 علي حمود راشد الكتبي
775 علي خلفان راشد الراوي
776 علي خميس  حسن الزيودي
777 علي خميس حسن الزيودي
778 علي راشد علي دمحم النيادي
779 علي زاهر خلفان السليماني
780 علي سالم خميس علي البادي
781 علي سالم سعيد حادثي النيادي
782 علي سالم سيف سالم النيادي
783 علي سالم علي سلطان العرياني
784 علي سبت غانم المرزوقي
785 علي سعيد حمد
786 علي سعيد سليمان عبيد السال مي
787 علي سعيد سيف بن سلوم
788 علي سعيد مبارك دمحم المنصوري



789 علي سيف نصير ناصر اليعربي
790 علي طاهر علي الحمادي
791 علي عاشور احمد سعيد
792 علي عبد هللا أحمد الكثيري
793 علي عبد هللا مانع المنصوري
794 علي عبدهللا سالم شمال ن
795 علي عبدهللا سالم شمالن
796 علي عبدهللا مانع المنصوري
797 علي عمر زيد البريكي
798 علي عمر سالم عمر العامري
799 علي عيسى السيد حسين دمحم الرفاعي الحوسني
800 علي مال هللا دمحم بنجاب
801 علي مبارك احمد
802 علي محسن مبارك النعيمي
803 علي دمحم حسن ابوطالب فال مرزي
804 علي دمحم خليفه راشد الزعابي
805 علي دمحم سعيد دمحم البادي الظاهري
806 علي دمحم سيف عبد الرحمن مطر السويدي
807 علي دمحم سيف عبدالرحمن مطر السويدي
808 علي دمحم عباس علي دمحم
809 علي دمحم عبدهللا دمحم المرازيق
810 علي دمحم عبيد عليوي
811 علي دمحم غدير سويدان النعيمي
812 علي دمحم محمود
813 علي دمحم مسعود المرزوقي
814 علي مطر مصبح دمحم الكتبي
815 علي هذيلي سعيد دمحم المنصوري
816 علي يسلم مقرمع الصيعري
817 عليا مطر سويدان حارب الظاهري
818 علياء عبيد حمد عبيد كعبوس الزعابي
819 عمر ثابت نهادى المنهالي
820 عمر جنيد سعيد سهيل العامري
821 عمر راشد دمحم مبارك القبيسي
822 عمر سالم عمر الجوهي
823 عمر عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
824 عمر عوض عمر مسعد الهاللي
825 عمر محسن طويرد صالح المنهالي
826 عمر دمحم حسن احمد
827 عمر دمحم عبدهللا الشحي
828 عمران حسين دمحم حسين الحمادي
829 عمران سلطان دمحم سلطان العويس
830 عنايات عبدهللا دمحم
831 عوشه حمد احمد المزروعي
832 عوشه سيف جمعه المزروعي
833 عوشه دمحم عبدهللا خاتم السويدى
834 عوض خلفان بخيت سالم النعيمي
835 عوض سالم الكعم سعيد العامري
836 عيده كرامه سعيد العامري



837 عيسى احمد سالم بخيت القبيسي
838 عيسى جاسم عبيد جاسم الهولي
839 عيسى خلف يوسف حسين الحواسن
840 عيسى خميس دمحم الخيلي
841 عيسى سالم ضحى بو مجيريعة المنصوري
842 عيسى سالم ضحى بو مجيريعه المنصوري
843 عيسى سعيد دمحم القبيسي
844 عيسى عباس دمحم حسن
845 عيسى عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
846 عيسى يوسف دمحم الحوسنى
847 عيضه مبارك مسعود علي بن عمرو
848 عيضه دمحم عبدات الكثيرى
849 عيظه سالم عمر العامري
850 غالب حمد عبدهللا عوض المزروعي
851 غانم حارب دمحم راشد بالفار المنصوري
852 غانم عبدالرحمن سعيد غانم ال علي
853 غبيشه سعيد مسلم العامري
854 غنية هالل دمحم القبيسي
855 غنيه هال ل دمحم القبيسي
856 غويه احمد عبدهللا
857 غويه مادوب دمحم العامري
858 فاخره ناصر نخيره الخيلي المنصوري
859 فارس  احمد سيف احمد دمحم هميله المزروعي
860 فارس  دمحم عبدهللا حسن ال علي
861 فارس احمد خليفه خلف المزروعي
862 فاروق ابراهيم فتح هللا عبدهللا اهلي
863 فاستن للوساطه العقارية ش ذ م م
864 فاضل حمود دمحم ملفي المحيربي
865 فاطمة أحمد سعيد
866 فاطمة خميس عبدهللا المنصوري
867 فاطمة راشد دمحم المهيري
868 فاطمة سالم سعيد محبوب
869 فاطمة علي حسين الجزيري
870 فاطمة دمحم داوود عبد الرحمن فيروز
871 فاطمه ابراهيم سعيد مبارك عفصان
872 فاطمه ابراهيم دمحم
873 فاطمه ابراهيم دمحم البشر الطنيجي
874 فاطمه احمد خليفه السويدي
875 فاطمه احمد سعيد
876 فاطمه جاني حسن
877 فاطمه حسن دمحم الخاطري
878 فاطمه حمد بهيان العامري
879 فاطمه حمد على علوان
880 فاطمه راشد دمحم المهيري



881 فاطمه رمضان عبدالرحيم محمود البلوشي
882 فاطمه سالم سعيد محبوب
883 فاطمه سالم علي طحنون النقبي
884 فاطمه سالم محسن عبدالرحيم البريكي
885 فاطمه سعيد احمد
886 فاطمه سليمان جاسم السركال
887 فاطمه سليمان علي الشحي
888 فاطمه صالح عامر اليافعي
889 فاطمه عبدالرحمن عبدهللا اقتدار المرزوقي
890 فاطمه عبدهللا حاجي علي خوري
891 فاطمه عبدهللا حسن ماجد
892 فاطمه عبدهللا حسين
893 فاطمه عبدهللا دمحم العبدولي
894 فاطمه عبيد علي المياله
895 فاطمه عبيد علي المياله اجتبي
896 فاطمه علي حسين الجزيري
897 فاطمه عيسى حارب خلفان عسكور
898 فاطمه مادوب دمحم يطيع العامري
899 فاطمه محسن يحيى
900 فاطمه دمحم حمد الشامسي
901 فاطمه دمحم داوود عبدالرحمن فيروز
902 فاطمه دمحم راشد بن لوتاه
903 فاطمه دمحم سرحان صليبيخ العامري
904 فاطمه دمحم سيف
905 فاطمه دمحم شريف
906 فاطمه دمحم عبدهللا علي العلكيم الزعابي
907 فاطمه دمحم علي المرزوقي
908 فاطمه دمحم عمير يوسف احمد المهيري
909 فاطمه دمحم يوسف امر هللا كرمستجي
910 فاطمه مطر سويدان حارب الظاهري
911 فاطمه ناصر عبدهللا
912 فاطمه هاشم دمحم
913 فتحية خبيب خميس
914 فتحيه خبيب خميس
915 فتحيه يوسف عبدهللا دمحم المصلى
916 فرج على محسن مبارك النعيمى
917 فريد احمد عبدهللا الشقاع
918 فريدة غالم علي البلوشي
919 فريده علي عبدالرحمن هرمودي
920 فريده غال م علي البلوشي
921 فندق بال زا اال مارات
922 فهد احمد محمود حسن علي الخوري
923 فهد عبدهللا دمحم عبدهللا المحمود
924 فهد دمحم سلمان بشير البلوشى
925 فهد دمحم صالح يوسف زفيل خوري
926 فؤاد خليل علي دمحم برتوي



927 فيصل ابراهيم حسن ابراهيم عبد الرحمن
928 فيصل ابراهيم حسن ابراهيم عبدالرحمن
929 فيصل حمد دمحم سعيد الهال لي
930 فيصل حمد دمحم سعيد الهاللي
931 فيصل خاطر عبد هللا ياقوت سعدي
932 فيصل خاطر عبدهللا ياقوت سعدي
933 فيصل علي دمحم محمود
934 فيصل دمحم عبدالكريم حسن
935 فيصل مطر سويدان حارب الظاهري
936 قاسم عباس مراد عبدهللا البلوشي
937 قدريه لطفى مصطفى الكوى
938 قظمه حمد حمدان المنصوري
939 قماشة عبيد سالم جمعه الخيلي
940 قماشه سهيل مطر
941 قماشه عبيد سالم جمعه الخيلي
942 قمر حسين سالم ابوزيد الخليفي
943 قمره سعيد غانم المنصوري
944 كاذيه حميد دمحم حميد المسكري
945 كريمه دمحم عبدالحق
946 كريمه محمود عوض
947 كفاح سعيد عبدهللا
948 كلثم عيسى دمحم دوكال ه
949 كليثم سيف دمحم
950 كليثم عبد الرحمن دمحم العويس
951 كليثم عبدالرحمن دمحم العويس
952 كمال حمزه الحسن
953 لبنى عيظه مبارك البريكي
954 لجعه حسين صالح دبا السيفان
955 لطيفة حمد يطبع العامري
956 لطيفه حمد يطبع العامري
957 لطيفه خميس  عيسى القبيسي
958 لطيفه سعيد اسماعيل سعيد سيمبا
959 لولو عمر رحيم
960 لولوه ابراهيم حمد الحميدي
961 لويزا ناصر عقيل
962 ليلى سعيد راشد علي الشحي
963 ليلى علي رضا كريم كريميان
964 ليلى دمحم شريف الخوري
965 ليلى دمحم مصطفى
966 ليلى نبيل عبدهللا قمبر عوضي
967 لينا عمر دمحم بامطرف الحضارم
968 ماجد خلفان ماجد بن ثنيه المري
969 ماجد مرزوق سالمين الصيعري
970 ماجد هيثم دمحم صالح الميسري
971 مانع مرزوق سالمين سالم الصعيري
972 مبارك احمد مبارك كنيش المحيربي
973 مبارك جمعه مبارك سيف السويدي
974 مبارك راشد خميس مخيزن المنصوري



975 مبارك سالم احمد العامري
976 مبارك سعيد مسلم حمرور العامري
977 مبارك سيف دمحم الحديلي المنصوري
978 مبارك عبدهللا سيف فاضل المحيربي
979 مبارك عمر عوض المنهالي
980 مبارك قطامي سعيد علي الخيلي
981 مبارك هذيلي سعيد دمحم المنصوري
982 مباركه علي حمد المري
983 مبخوت مبارك علي العامري
984 مبروك مبارك صالح
985 مجموعه بلهول القابضه ش ذ م م
986 محسن بخيت دمحم بخيت اال بهق ال جحيش
987 محسن بخيت دمحم بخيت االبهق ال جحيش
988 محسن سالم عمر علي العامري
989 محسنه سعيد علي العامري
990 دمحم ابراهيم احمد يوسف التميمي
991 دمحم ابراهيم عبدالرحمن علي
992 دمحم ابراهيم غانم سلطان السويدي
993 دمحم ابراهيم هال ل ابراهيم الزعابي
994 دمحم احمد عبدهللا حسن النجار
995 دمحم احمد عبيد صالح الجاسمي
996 دمحم احمد غريب الرضه علي العامري
997 دمحم احمد دمحم احمد الشامسي
998 دمحم احمد دمحم الحامد بني هاشم
999 دمحم اسماعيل ابراهيم حسن الفردان

1000 دمحم اسماعيل عبدهللا آل علي
1001 دمحم اشليويح دمحم ثال ب القرفي الهاجري
1002 دمحم اشليويح دمحم ثالب القرفي الهاجري
1003 دمحم الماس  حارب حارب سلطان الفالحي
1004 دمحم بتال عيسى بوعال مه القبيسي
1005 دمحم بدر رواس الراشدي
1006 دمحم بطي خليفه دمحم المزروعي
1007 دمحم بن راشد بن حميد النعيمي
1008 دمحم جميل عبدهللا عباس حسن
1009 دمحم جنيد سعيد سهيل العامري
1010 دمحم حبيب عبدالرحمن حبيب جعفر العيدروس
1011 دمحم حسن عبدهللا علي النوفان
1012 دمحم حسن دمحم البحر
1013 دمحم حمد ابراهيم الضليع الزعابي
1014 دمحم حمد سعيد علي الجنيبي
1015 دمحم حمد عبدهللا عمران العمران
1016 دمحم خليل ابراهيم عبدهللا غانم
1017 دمحم خليل عنتر العلي
1018 دمحم خميس بطي خميس الرميثي
1019 دمحم راشد ابراهيم راشد الساحب ال علي
1020 دمحم راشد ابراهيم راشد دمحم المنصوري
1021 دمحم راشد سليمان علي العابد الكعبي



1022 دمحم راشد سويدان حضيرم
1023 دمحم راشد دمحم حمد
1024 دمحم راشد دمحم راشد الظنحاني
1025 دمحم ساري علي دمحم المنصوري
1026 دمحم سالم احمد سيف الكيومي
1027 دمحم سالم سلطان سعيد الكلباني
1028 دمحم سالم سيف سالم المنصوري
1029 دمحم سالم عبد هللا دمحم المهيري
1030 دمحم سالم عبدهللا دمحم المهيري
1031 دمحم سالم دمحم الشهيارى
1032 دمحم سالم دمحم ساعد الدرعي
1033 دمحم سالم دمحم مصبح الحافري
1034 دمحم سالم هادي سعيد الظاهري
1035 دمحم سبت غانم سبت المرزوقي
1036 دمحم سعيد برك المنهالي
1037 دمحم سعيد سليمان عبيد السال مي
1038 دمحم سعيد عابد شاهين القصيبي المنصوري
1039 دمحم سعيد علي دمحم العبد
1040 دمحم سعيد دمحم  مبارك الحدبلي المنصوري
1041 دمحم سعيد دمحم سعيد القبيسى
1042 دمحم سعيد محمود دمحم سعيد محمود الجسمي
1043 دمحم سعيد مسلم حمرور العامري
1044 دمحم سيف سالم النيادي
1045 دمحم سيف موسى علي الهاملي
1046 دمحم شريف دمحم قوام
1047 دمحم شعيب دمحم حسين الحمادي
1048 دمحم شنين خميس الغيثي
1049 دمحم صالح علي الدلي ال علي
1050 دمحم صالح عمر بوبكر الجابري
1051 دمحم صالح دمحم سالم العامري
1052 دمحم صالح هادى شماخ الحارثى
1053 دمحم طالب عبدهللا طالب العطاس
1054 دمحم ظافر سالم بطي زنيد القبيسي
1055 دمحم عبدالرزاق دمحم عبدالرحيم خوري
1056 دمحم عبدالقوي ناصر عبدالعزيز اليافعي
1057 دمحم عبدهللا ابراهيم بال ل المرزوقي
1058 دمحم عبدهللا احمد دلم الزعابي
1059 دمحم عبدهللا الحميدي سليم الشحي
1060 دمحم عبدهللا بهروزيان
1061 دمحم عبدهللا حاجي علي خوري
1062 دمحم عبدهللا سعيد المنذري
1063 دمحم عبدهللا عبدالجليل دمحم الفهيم
1064 دمحم عبدهللا عبدالكريم حسين بلوكي
1065 دمحم عبدهللا على ناصر علوان ال معين
1066 دمحم عبدهللا علي عبدهللا المرزوقي
1067 دمحم عبدهللا علي قاسم بور
1068 دمحم عبدهللا دمحم العامري
1069 دمحم عبدهللا دمحم عبدالرحمن
1070 دمحم عبدهللا دمحم عليوه الشحي



1071 دمحم عبدهللا دمحم عمر العامري
1072 دمحم عبدهللا دمحم نور
1073 دمحم عبيد حمد عبيد كعبوس الزعابي
1074 دمحم عتيق سيف حويرب المنصوري
1075 دمحم عتيق دمحم عطشان الهاملي
1076 دمحم عتيق دمحم مبارك السويدي
1077 دمحم علي خلف جاسم الكتبي
1078 دمحم علي سعيد حسين الغفلي
1079 دمحم علي سعيد عبدهللا بن سبيت
1080 دمحم علي عابد الزعابي
1081 دمحم علي عباس ال علي
1082 دمحم علي عبدهللا المال
1083 دمحم علي عبدهللا كرجي
1084 دمحم علي عبدهللا نصيف العامري
1085 دمحم علي عقيل ابوبكر الهاشمي
1086 دمحم علي مال هللا دمحم بنجاب
1087 دمحم علي دمحم حميدي المنصوري
1088 دمحم عمران زهير الحمادي
1089 دمحم عوض حيدره
1090 دمحم عوض سالم الفساني
1091 دمحم عيسى دمحم احمد الحوسنى
1092 دمحم فارس علي خلفان الكتبي
1093 دمحم فريد ابراهيم فتح هللا عبدهللا اهلي
1094 دمحم قايد احمد دمحم
1095 دمحم كريم موسى حسن بلوشي
1096 دمحم مبارك سيف الريامي
1097 دمحم محمود رمضان محمود آل علي
1098 دمحم مسلم احمد دمحم هميله المزروعي
1099 دمحم مسلم صالح سالم المزروعي
1100 دمحم مسيعد راشد مانع المنصوري
1101 دمحم مطر عمير النيادي
1102 دمحم ملهى دمحم سعيد سويف المزروعي
1103 دمحم منصور راشد مرشد المنصوري
1104 دمحم موسى عيسى ابوحليقه
1105 دمحم ناصر احمد صالح الهمامي
1106 دمحم ناصر خليفه سيود الدرعي
1107 دمحم ناصر راشد مانع المنصوري
1108 دمحم ناصر ناصر سويدان المنهالي
1109 دمحم نايع خليفه الراشدي
1110 دمحم نذير دمحم شما
1111 دمحم هادي دمحم حمد هادي
1112 دمحم يوسف عبدالرزاق علي الفهيم
1113 دمحمحسن اسماعيل عبدالرحيم
1114 دمحمعوض ناصر الهميمي
1115 محمود عبدهللا ابراهيم بال ل
1116 محمود عبدهللا إبراهيم بالل
1117 محمود عبدهللا حسن النخيالوي المنصوري
1118 مدحت سالم احمد سالم الحبسي
1119 مديحه احمد علي الزرعوني
1120 مرتضى حسين علي طالب
1121 مروان درويش  غلوم دمحم



1122 مروان عبدهللا يوسف جاير المرزوقي
1123 مريم احمد خليفه اليوسف السويدي
1124 مريم احمد عبدهللا العفريت
1125 مريم احمد علي الزرعوني
1126 مريم احمد دمحم البسكتي
1127 مريم أحمد عبد هللا العفريت
1128 مريم حسين حسن ابوالحسن
1129 مريم راشد ضاوي
1130 مريم سالم حمد العامري
1131 مريم سالم علي العرياني
1132 مريم سلطان عبيد بن قطامي الزعابي
1133 مريم سلطان دمحم
1134 مريم عاشور احمد
1135 مريم عبدهللا ابراهيم كنكزار
1136 مريم عبدهللا خميس دمحم المزروعي
1137 مريم عبدهللا سعيد سالم الرميثي
1138 مريم عبدهللا علي قاسم بور
1139 مريم عبدالمقصود غنيم
1140 مريم عبيد علي الزعابي
1141 مريم عبيد دمحم عبيد المهيري
1142 مريم علي خميس السويدي
1143 مريم علي سعيد حسين الغفلي
1144 مريم غانم راشد المنصورى
1145 مريم ماجد خلفان بن بثينه
1146 مريم دمحم راشد بن لوتاه
1147 مريم دمحم عبيد دمحم راشد الخود
1148 مريم دمحم ناصر الميل
1149 مريم يحيى سليمان بالعدر العامري
1150 مزنة ماجد مبارك المنصوري
1151 مزنه حسين صالح الهمامي
1152 مزنه ماجد مبارك المنصوري
1153 مساعد سعيد علي ساعد المحيربي
1154 مسعد علي دمحم الذيب
1155 مسعود عبدهللا دمحم الجناحي
1156 مسعود مهير سعيد دمحم المزروعي
1157 مسلم سالم راشد المنصوري
1158 مسلم فنزول حمرور العامري
1159 مسلم مبارك سالم مساعد المنصوري



1160 مسيعد راشد خالد دمحم المنصوري
1161 مصبح حمد مصبح البريكى
1162 مصبح دمحم عبيد خلفان البريكي
1163 مصطفى عبدالكريم الماس مبارك بالعبيده الس
1164 مصنع الطالب لال لمنيوم
1165 مطر سويدان حارب الظاهري
1166 مطر عمر شعبان عمر السبوسي
1167 مطر ناصر عبيد
1168 منال دمحم عبيد دمحم راشد الخود
1169 منذر عبدهللا سعيد علي بوحسن
1170 منصور احمد ضاعن خميس المهيري
1171 منصور السيد دمحم السيد عبدهللا الهاشمي
1172 منصور راشد دمحم راشد بن برشم
1173 منصور صالح دمحم حمدوش العمر
1174 منصور عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
1175 منصور دمحم عبدهللا خوري
1176 منصور ناصر علي سرور الخيلي
1177 منى حجي سلطان سيف القبيسي
1178 منى حسن محسن البحراني
1179 منى خميس حميد خلفان
1180 منى راشد عبدهللا الكعبي
1181 منى سالم خميس الدولي
1182 منى سالم خميس النعيمي
1183 منى سعيد بخيت الراشدي
1184 منى عبدهللا سعيد دمحم علي النيادي
1185 منى علي احمد
1186 منى دمحم راشد بن لوتاه السويدي
1187 منى دمحم عبدهللا المال
1188 منى محمود دمحم صالح دمحم عقيل كاظم
1189 منيره رمضان عبدالرحيم محمود البلوشي
1190 منيره عبدالجبار دمحم ال علي
1191 مها احمد علي المهيري
1192 مها بطي حامد
1193 مها سالم خليل جبور
1194 مهره محسن بخيت حسين السلمي
1195 مهره دمحم عبيد دمحم راشد الخود
1196 مهره مطر سويدان حارب الظاهري
1197 مهند هيثم دمحم صالح الميسري
1198 مهير علي خليفة الخرم الكتبي
1199 مهير علي خليفه الخرم الكتبي
1200 مهيره عبيد علي المياله
1201 موءسسه وادي فاطمه للنقليات العامه
1202 موزة سلطان دمحم الكندي المرر
1203 موزة صقر عبيد



1204 موزة عبدهللا سعيد حساني
1205 موزة دمحم بطي القبيسي
1206 موزه  العبد خزام العامري
1207 موزه العبد خزام العامري
1208 موزه بنت زايد ال نهيان
1209 موزه جمعه حارب
1210 موزه سعيدعبدهللا بوخشم
1211 موزه سلطان دمحم الكندي المرر
1212 موزه صقر عبيد
1213 موزه عبدهللا زايد
1214 موزه عبدهللا سعيد حساني
1215 موزه عبدهللا صالح المرزوقي
1216 موزه عبيد راشد
1217 موزه علي احمد الظاهري
1218 موزه دمحم ابراهيم الكندي
1219 موزه دمحم بطي القبيسي
1220 موزه دمحم جاسم الزعابي
1221 موزه دمحم خلفان الرميثي
1222 موزه دمحم راشد المنصوري
1223 موزه دمحم نعيف العامري
1224 موزه مطر سويدان الظاهري
1225 موسى جمعه عبدهللا الحمادي
1226 مؤسسة العاقل للنقليات العامة
1227 مؤسسه العاقل للنقليات العامه
1228 مؤسسه بانيه الصحراء للمقاو? ت و النقليات
1229 مؤسسه بانيه الصحراء للمقاوال ت و النقليات
1230 مؤسسه عبر الحضارات ? ستيراد وتركيب الحجر
1231 مؤسسه عبر الحضارات ال ستيراد وتركيب الحجر
1232 مؤسسه علي سالم للنقليات و المقاو? ت و ال
1233 مؤسسه علي سالم للنقليات و المقاوال ت و ال
1234 ميثاء اسماعيل علي الفهيم
1235 ميثاء حمد بهيان العامري
1236 ميثاء راشد دمحم راشد السويدي
1237 ميثاء دمحم سلطان بن لوتاه
1238 ميثاء مرزوق مبارك المنصوري
1239 نادية يوسف عبد هللا
1240 ناديه سالم سعيد علي النهدي
1241 ناديه شهاب عبدهللا
1242 ناديه عبدالحق يوسف النجار
1243 ناديه دمحم علي
1244 ناديه يوسف عبدهللا
1245 ناصر ابراهيم احمد اال ديب
1246 ناصر احمد دمحم راشد المهيري
1247 ناصر احمد ناصر ناصر عمر
1248 ناصر الرملي دمحم مطر العامري
1249 ناصر سالم سيف سالم النيادي
1250 ناصر عبدهللا علي خالص  عشواق المهري
1251 ناصر عبدهللا علي خلص  عشواق المهري
1252 ناصر علي خلف خلفان بوحميد المزروعي
1253 ناصر علي ناصر الحوسني
1254 ناصر مبخوت مبارك علي العامري



1255 ناصر دمحم سعيد سيف الصياح النعيمي
1256 ناصر دمحم سيف دمحم الظاهري
1257 ناصر دمحم شريف دمحم قوام
1258 ناصر ناصر سويدان المنهالي
1259 ناصرعبيد سالم جمعه الخيلي
1260 نايف دمحم سالمين حمد علي
1261 نايف دمحم سبت غانم سبت المرزوقي
1262 نبيله صالح عبدهللا
1263 نبيله علي ابراهيم الفردان
1264 نجال  دمحم بن راشد بن حميد النعيمي
1265 نجوم دمحم سبت غانم سبت المرزوقي
1266 نجوى دمحم سبت غانم سبت المرزوقي
1267 نجيب حسن دمحم ابراهيم الزعابي
1268 نداء دمحم سليمان جاسم المعمري
1269 نزار قيصر عبدالمجيد لقمان
1270 نسيم دمحم عبدالقادر عبدالرزاق
1271 نسيم ناصر احمد صالح الكندي
1272 نصر خليفه سالم الفال سي
1273 نصره علي ابراهيم
1274 نعمه عبدهللا علي عامر الجساسي
1275 نعمه علي دمحم البلوشي
1276 نعيمه رمضان عبدالرحيم محمود البلوشي
1277 نوال سعيد صالح العامري
1278 نوال عبدالغفار غلوم حسين عبدهللا
1279 نور سالم محفوظ الكيثري
1280 نوره احمد غالب علي
1281 نوره صالح ناصر المزروعي
1282 نوره مبارك راشد سعيد الهاجري
1283 نوره دمحم علي
1284 نوف دمحم عبدهللا علي ناصر علوان
1285 هادي سالم هادي سعيد الظاهري
1286 هانم دمحم جوهري
1287 هبه علي عبدهللا احمد الكثيري
1288 هدفه عمير سهيل العامري
1289 هزاع جمعه حمد هالل الكعبي
1290 هزاع دمحم سالم البادي
1291 هال ل مسري صياح خلف الهاملي
1292 هالل مسري صياح خلف الهاملي
1293 هنا ناصر احمد صالح الكندي
1294 هنادي غلوم طالب علي
1295 هنادي دمحم احمد الحوسني
1296 هند عبدهللا سلطان الطويل
1297 هند عثمان احمد دمحم الفقيه العمودي
1298 هند مبارك عمر عوض المنهالي
1299 هند مبخوت مبارك علي العامري
1300 هند مخبوت مبارك علي العامري
1301 هيفاء احمد دمحم العبيدلي
1302 وجدي علي عبدهللا عقاب
1303 وحيده دمحم علي مال حي
1304 وداد رحمه عبد الرحمن الشامسي
1305 وداد رحمه عبدالرحمن الشامسي



1306 وديمه بنت زايد ال نهيان
1307 وديمه مطر سويدان حارب الظاهري
1308 ورثة عيضه دمحم عبدات الكثيري
1309 ورشه وادي فاطمه لتصليح المعدات الثقيله
1310 وضحه راشد صالح المري
1311 وضحه هال ل خلفان المنصوري
1312 وضحه هالل خلفان المنصوري
1313 وفاء احمد حسن الحداد
1314 وفاء جاسم عبيد جاسم الهولي
1315 وفاء عاشور دمحم سالم الكثيري
1316 وفاء عبدالكريم عبيد بدر الكثيري
1317 وفاء عبدالمنعم ميرزا حسن ال رحمه
1318 وليد سعيد سليمان عبيد السال مي
1319 وليد عبدالرزاق عبدهللا عبدالرحمن بورقيبه
1320 وليد عبدهللا علي علوان الحبسي
1321 وهيب معز احمد
1322 ياسر احمد دمحم حسين حمدان بودبس
1323 ياسر حسين ناصر عبدهللا الخليفي
1324 ياسر راشد عبيد علي راشد السال مي
1325 ياسر علي حمد دمحم الجنيبي
1326 يحيى عبدهللا عوض حنتوش الكربي
1327 يعقوب دمحم سعيد سليمان الغساني
1328 يعقوب يوسف عبدهللا خميس الحواسن
1329 يوسف ابراهيم بوعتابه الزعابي
1330 يوسف خليفه دمحم بكر الفقاعي
1331 يوسف سالم عبيد علي ظنماني
1332 يوسف سليمان احمد سليمان الحمادي
1333 يوسف عبدهللا يوسف جابر المرزوقي
1334 يوسف علي عبدهللا عقاب
1335 يوسف قبيل عبدهللا بيات المريخي
1336 يونس زين العابدين دمحم رسول الخاجه
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